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Ankkaläpsy

Ankkaläpsy

• Koko ryhmä ringissä

• Ohjaaja lähettää ankkaläpsyn ringin ympäri, eli kolme taputusta vieressä olevalle.

• Läpsyn on tarkoitus kiertää ringin ympäri mahdollisimman nopeasti, siten ettei taputusten väliin jää
yhtään taukoja

• Taputtaa saa vasta kun edellinen on taputtanut, mutta mahdollisimman nopeasti.

• Kun ankkaläpsy saadaan kiertämään hyvin, otetaan käyttöön suunnan vaihto

• Jos haluaa kääntää ankkaläpsyn suunnan, taputtaa takaisin henkilölle jolta läpsy tuli. Tärkeää on että
läpsyttäjä kääntää rintamasuuntaa aina siihen suuntaan johon läpsy on menossa, että kaikki ringillä
pysyvät kärryillä missä läpsy menee.

• Jos läpsy meinaa jäädä johonkin jumiin, otetaan käyttöön ankan lento, eli läpsyn voi lähettää ringin
poikki ottamalla katsekontakin ja läpsyttämällä, kunnes vastaanottaja lähettää läpsyn eteenpäin

Tavoitteet: Energian nostatus, matalan kynnyksen kommunikaatio johon kaikki voivat osallistua –
olemme kontaktissa muuhun ryhmään läpsyttämällä.



Näkymättömät pallot

• Näkymättömät pallot

• Koko ryhmä ringissä

• Ryhmän yhteinen tehtävä on pitää miimiset pallot ilmassa

• Ohjaaja heittää miimisen pallon ottamalla katsekontaktin, sanomalla pallon värin, esim. 
“punainen pallo” ja tekemällä miimisen heiton.

• Vastaanottaja ottaa pallon miimisesti kiinni, ja sanoo kiinniottaessa pallon värin. On tärkeää
sanoa pallon väri sekä heittäessä että kiinniotettaessa, sillä muuten kun toinen pallo laitetaan
liikkeelle, menee helposti sekaisin.

• Kun ensimmäinen näkymätön pallo liikkuu hyvin, ohjaaja heittää toisen värisen näkymättömän
pallon. Tehtävänä on pitää molemmat pallot liikkeessä.

• Voi kokeilla lisätä kolmannen pallon jos sujuu todella hyvin. Kolmen pallon kanssa harjoitus on 
todella haastava.

Tavoitteet: Keskittyminen, vastuu ryhmässä sekä heittäjällä että kiinniottajalla. Ei tarvitse
koko ajan tietää missä pallot menevät, mutta täytyy olla valmis ottamaan pallo vastaan jos
joku sen heittää.



Minä olen puu

• Koko ryhmä ringissä

• Vapaaehtoinen aloittaa menemällä keskelle ja tekee itsestään puuta kuvaavan patsaan ja sanoo “minä olen puu”

• Kun jolla kulla tulee mieleen mitä voisi olla samassa kuvassa puun kanssa, tulee hän osaksi kuvaa ja kertoo muille
mikä on, esimerkiksi “minä olen omena”

• Kolmas henkilö tulee osaksi samaa kuvaa, esim. “minä olen toukka joka syö omenaa”

• Ensimmäisenä patsaaseen tullut lähtee pois, ja lavalle jää omena ja toukka. Kolmas henkilö tulee täydentämään
patsaan, esim. “minä olen lintu”

• Taas ensimmäisenä patsaaseen tullut lähtee pois, eli lavalle jää toukka ja lintu.

• Jatketaan kiertoa.

• Lopuksi tehdään koko ryhmän yhteinen patsas, eli ohjaaja ohjeistaa sopivassa kohdassa ettei patsaasta enää lähdetä
pois, vaan täydennetään patsas yksi kerrallaan siten, että lopulta koko ryhmä on osana samaa patsasta

Tavoitteet: Toisen idean hyväksyminen ja sen täydentäminen omalla idealla. Oman idean muuttumisen
hyväksyminen. Yhteinen tarinan kerronta patsasmuodossa.



Minä olen puu -
keskustelutehtävä

Mietitään, mitä taitoja tarvittiin patsaan tekemisessä?
•Opittiin vuoron odottamista
•Opittiin sovittamaan itsensämuiden ajatuksiin
•Keskittymistä
•Kuuntelemista



Superkaveri

• Ohjaaja piirtää taululle pallopäisen ihmishahmon ääriviivat ja kertoo että kyseessä
on Superkaveri. Supersankari jonka supervoimat ovat erilaisia kaveritaitoja.

• Oppilaat saavat ehdottaa sankarille erilaisia supervoimia ja super-työkaluja. 
Ehdotukset tulee perustella, miksi maailman paras kaveri tarvitsee kyseisen
supervoiman, esim. Superkuulon.

• Ohjaaja piirtää supervoimat ja työkalut näkyväksi hahmolle, esim superkuulo voi
olla valtavat korvat. Oppilailta on hyvä kysellä miten he haluaisivat voimien näkyvän
hahmolla.

Tavoitteet: Sanallistaa tärkeitä kaveritaitoja. Projisoidaan taidot ulkopuoliselle
hahmolle. Lopussa on hyvä purkaa että vaikka sankarista muodostui todella
supervoimainen tyyppi, kaikki sankarin taidot ovat vain todella vahvoja versioita
meidän jokaisen kaveritaidoista. Toisia taitoja pitää ehkä harjoitella enemmän kuin
toisia.



Hyvä kaveri -kohtaukset

• Hyvä kaveri –kohtaukset

• Jaetaan oppilaat 3-4 hengen pienryhmiin.

• Pienryhmien tehtävänä on miettiä kolme asiaa jotka
ovat hyvän kaverin tunnusmerkkejä, ja valmistaa pieni
kohtaus, jossa kaveritaidot näkyvät.

• Kohtauksessa voi esiintyä myös juuri luotu Superkaveri-
hahmo

• Tavoitteet: Ryhmätyötaitojen vahvistaminen. Ideoiden
sanallistaminen ja muokkaaminen yhteiseksi esitykseksi.



• Koko ryhmä ringissä

• Muodostamme yhdessä koneen, jossa
jokainen osallistuja on yksi koneen osa.

Hyviä kavereita valmistava 
kone


