Sävyisästi yhdessä

Materiaalin käyttäjälle
Sävyisästi yhdessä -materiaali on tuotettu Mediataitoviikolle avuksi ja inspiraatioksi erityisesti pienten
lasten mediakasvatukseen, mutta sen ideoita voi hyvin soveltaa myös isompien lasten kanssa. Materiaali
sisältää viisi tehtäväkorttia vuorovaikutuksen ja mediailmaisun monien muotojen toiminnalliseen
tutkimiseen yhdessä. Korteista voi poimia ideoita jokaiselle Mediataitoviikon päivälle sekä toteutettavaksi
lapsiryhmässä myös myöhemmin. Toimintaideoiden toteuttaminen ei edellytä digivälineitä, mutta
materiaali tarjoaa myös vinkkejä olemassa olevien mediavälineiden hyödyntämiseen uusien
opetussuunnitelmien mukaisesti. Tehtäväkorttien kuvituksen kautta voidaan lasten kanssa heittäytyä
kiinnostaviin keskusteluihin tunteista, kommunikoinnista sekä medialukutaidosta.
Materiaalin toimintahetket alkavat yhteisellä alkulämmittelyllä ja päättyvät yhteiseen lopetukseen. Kunkin
hetken toiminnan voi valita tehtäväkorttien ideoista ja soveltaa niitä omalle ryhmälle sopivalla tavalla.
Sävyisästi yhdessä -alkulämmittely
Kokoonnutaan yhteen ja muodostetaan piiri. Ryhmästä valittu henkilö lähettää piirissä kiertämään
ilmeen, eleen, kosketuksen, äänen tai kuiskaten sanan, joka kiertää hiljaisuuden vallitessa. Kierroksen
jälkeen aloitetaan päivän toiminnallinen osuus.
Sävyisästi yhdessä -lopetus
Palataan piiriin, josta muodostetaan niin suuri kuin tilaan mahtuu. Aletaan hiljaa, pienin askelin
kävellä kohti piirin keskustaa. Aina, kun joku pysähtyy, kaikki pysähtyvät. Pysähtynyt jää paikalleen ja
muut jatkavat kohti keskustaa. Katsotaan, pääsevätkö jotkut kohtaamaan toisensa piirin keskellä.
Kun on päästy keskelle asti tai kaikki ovat jo pysähtyneet, lasketaan yhdessä kolmeen ja huudetaan
oman ryhmän nimi mahdollisimman kovalla äänellä.
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Ilmeistä mediaa
ILMEET
Haasta kaveri
Haasteleikissä lapset yrittävät saada toisensa
toimimaan tietyllä tavalla katseen tai ilmeen avulla.
Onnistuneesta yrityksestä saa pisteen. Leikitään
pareittain monta kertaa ja koitetaan kerätä
mahdollisimman paljon pisteitä.
Vaihtoehtoisia tapoja leikkiä:
• Pari katsoo toisiaan silmiin. Se, joka viimeiseksi

kääntää katseensa pois, saa pisteen.
• Lapset yrittävät saada ilmeilemällä toisensa

nauramaan. Se, joka viimeiseksi nauraa, saa
pisteen.

Lapsi tunnistaa ilmeitä jo hyvin varhain.
Ilmeiden kieli on kansainvälistä ja
perustunteisiin liittyvät ilmeet tunnistetaan
samalla tavalla eri kulttuureissa. Kasvojen
ilmeistä voidaan lukea tunteita. Toisen
henkilön tapoja ilmehtiä opitaan
tunnistamaan hänen kanssaan olemalla ja
toimimalla, ja mitä tutumpi ihminen on, sitä
helpommin häntä ymmärretään kasvojen
ilmeitä tulkitsemalla. Kasvojen ilmeistä
etenkin kulmakarvat ja otsarypyt tehostavat
viestintää.
Ilmeistä hymy kuvastaa ystävällisyyttä, iloa ja
hyvää oloa: Hymyllä viestitään omasta
hyväntuulisuudesta ja suhteestaan toisiin
ihmisiin. Katse ilmaisee tavoitteita, mielialoja
ja tunteita. Silmiin katsomista pidetään
avoimuuden merkkinä. Kun kuunnellaan
toista, katsotaan yleensä silmiin.
Katsekontakti onkin tärkeä vuorovaikutusta
ylläpitävä ja säätelevä tekijä.

Tutkitaan ilmeitä
Tehdään ja tutkitaan lasten kanssa erilaisia ilmeitä itse kokeillen ja peilin kautta katsoen. Apuna voidaan
käyttää sekä pieniä käsipeilejä että isompia seinäpeilejä. Jos mahdollista, lapset voivat tallentaa
ilmekokeiluja kuvaamalla . Tähän käy mikä tahansa laite, jolla voi ottaa kuvia (esim. kännykkä, digikamera
tai tablet-tietokone). Katsotaan ja tutkitaan yhdessä otettuja kuvia sekä pohditaan lasten kanssa, mitä
kuvissa näkyvät ilmeet heidän mielestään kertovat.
Ilmeiden metsästys
Etsitään lehtien kuvista erilaisia ilmeitä ja leikataan ne irti. Yritetään tunnistaa ja nimetä sekä luokitella
kuvissa näkyviä ilmeitä. Kootaan ilmekuvia seinälle tai isolle paperille ryhmiteltyinä niin, että
samantyyppiset ilmeet tulevat lähelle toisiaan. Ilmeiden etsimistä voidaan jatkaa kuvaamalla ryhmässä
lasten ja aikuisten erilaisia ilmeitä. Huom! Lapsia ohjeistetaan pyytämään kuvattavalta lupa kuvaamiseen.
Tunnekortit tai -arpakuutio
Tehdään itse ilmeitä piirtäen tai kuvaten ja tulostaen omat tunnekortit tai -noppa. Nopan rungon voi
askarrella vaikkapa maitopurkista. Valitaan vuorotellen korteista kuva, jota ei näytetä muille. Kortin valinnut
esittää kortin tunteen ja muu ryhmä yrittää tunnistaa sen. Lopuksi keskustellaan kortin kuvaamasta
tunteesta yhdessä. Tunnenoppaa taas heitetään vuorotellen ja kerrotaan nopan ilmeestä/tunteesta.
Pohditaan esimerkiksi, millaisessa tilanteessa on tuntunut nopan näyttämältä tunteelta, esim. iloiselta,
surulliselta tai vihaiselta.

Kerro elehtien
ELEET
Varjojen liikkeet
Tutkitaan ja kokeillaan lasten kanssa erilaisia eleitä
ja kehonliikkeitä varjokuvien avulla. Valonlähteenä
kokeiluissa voi käyttää kirkkaiden pöytälamppujen
lisäksi esimerkiksi videotykkiä, diaprojektoria tai
piirtoheitintä. Lisämaustetta kokeiluihin ja eleiden
tulkintaan saa, kun hyödyntää taustalla myös
musiikkia ja sen tarjoamia erilaisia tunnelmia.
Lasten kanssa voidaan esimerkiksi tutkia, miten
eleiden viesti muuttuu, kun musiikki taustalla
vaihtuu.
Peili
Leikitään pareittain, vastakkain
seisten. Toinen lapsista liikehtii
ja elehtii eri tavoin ja toinen
parista pyrkii toistamaan liikkeet
ja eleet samassa tahdissa siten
kuin peilikin tekee.

Ihmiset viestivät toisilleen monin eri tavoin.
Myös monet kehon osat osallistuvat
viestintään. Usein puhutaan sanattomasta
viestinnästä, kun tarkoitetaan eleiden,
liikkeiden ja asentojen välittämiä viestejä
toisille ihmisille. Kehonkielen kautta voidaan
viestiä toisille esimerkiksi tunteita, asenteita ja
valtaa.
Lapsen varhain oppimia eleitä ovat pään
pudistaminen ja nyökkäys, mutta myös
käsillä säestetään ja vahvistetaan puhetta.
Avoimilla ja ojentuvilla käsillä esimerkiksi
ilmaistaan halua olla vuorovaikutuksessa tai
päästä syliin.
Eleiden tulkitseminen voi joskus olla vaikeaa,
sillä niillä ei ole yksiselitteisiä merkityksiä.
Virhetulkintoja voi syntyä helposti, kun
ihmiset tulkitsevat ja ymmärtävät viestejä eri
tavoin. Jokaisen ihmisen aiemmat tiedot ja
kokemukset sekä kulttuuriympäristö
vaikuttavat siihen, miten hän saamiaan
viestejä tulkitsee. Eleviestit onkin aina
tulkittava osana muuta viestintää.

Arvaa mitä tarkoitan
Lapset esittävät vuorotellen toisilleen sanoja ja käsitteitä mimiikalla, elehtimällä ilman sanoja. Toiset
yrittävät arvata tai selvittää, mistä on kyse. Yhdessä voidaan sopia, että keksitään ja esitetään tiettyjen
yläkäsitteiden alle sopivia asioita ja sanoja, kuten esimerkiksi liikkumiseen ja liikuntaharrastuksiin tai
mediankäyttöön ja lasten lempimediasisältöihin liittyviä asioita.
Eleohjaus
Miten saada toiset liikkumaan ja toimimaan ohjeiden mukaan tilassa käyttäen vain elekieltä? Lapset
ohjaavat eleiden avulla joko pariaan tai pientä ryhmää toimimaan ja liikkumaan tietyllä tavalla. Tehtävään
saadaan lisää haastetta rakentamalla tilaan ratoja, joita pitkin pitää kulkea, tai esteitä, joita pitää väistellä.
Monilukutaitoa voidaan harjoitella tekemällä lasten kanssa toiminta- tai liikuntakortteja piirtämällä tai
valokuvaamalla eleitä ja asentoja. Kortteja voidaan käyttää eleohjauksen apuna tai sijoittaa toimintaradalle
näyttämään mallia, miten eri kohdissa tulee toimia tai liikkua.
Toiminta- ja liikuntaohjeita voidaan kuvata myös videolle. Videoista voidaan tehdä maksuttomalla
Aurasma-sovelluksella ’auroja’ eli ryhmätilan esineisiin ja seinän kuviin piilotettuja viestejä. Aurasmasovelluksella voidaan myös etsiä tilasta ’auroja’ ja toimia niiden antaman mallin tai ohjeen mukaisesti.

Tunne kosketus
KOSKETUS
Autopesula
Lapset seisovat tai istuvat polvillaan kahdessa
rivissä vastakkain ja muodostavat autopesulan
linjaston. Rivien viimeiset lähtevät kävellen tai
kontaten kulkemaan autoina linjaston läpi. Muut
lapset toimivat pesuharjoina ja pesevät autot
käsillään tai esimerkiksi huivien avulla. Autot
kulkevat hitaasti pesuohjelman eri vaiheiden ja
toisten lasten käsien läpi. Lasten kanssa ideoidaan
yhdessä, miten autoa linjaston eri vaiheissa
käsitellään: Miten tapahtuvat kastelu, saippuointi,
pesuharjaus, huuhtelu, kuivaus ja vahaus?
Kosketuksen tapa muuttuu autojen edetessä
linjastolla.
Sähkö kulkee
Lapset seisovat kahdessa rivissä kädet käsissä. Rivin
ensimmäinen lähettää ’sähköiskun’ seuraavalle
puristamalla kevyesti tätä kädestä. Kun sähköisku
on tullut rivin viimeiselle, tämä juoksee nopeasti
rivin ensimmäiseksi ja lähettää uuden sähköiskun.
Leikkiä jatketaan, kunnes jokainen on saanut
vuorollaan lähettää sähköiskun. Voidaan kisailla
kummassa lapsirivissä sähkö kulkee nopeammin
eteenpäin.
Kaverirobotti

Kosketus on hyvin voimakas sanattoman
viestinnän muoto. Koskettamalla voi kertoa
toiselle ihmiselle välittämisestä ja
ymmärtämisestä sekä tarjota turvallisuuden
tunnetta. Kosketus on tärkeää ihmisen
hyvinvoinnille ja sen avulla säädellään myös
tunteita. Lisäksi kosketuksella voidaan
korvata tai täydentää, korostaa ja vahvistaa
sanallista viestintää.
Viestijöiden väliset etäisyydet kuvastavat
ihmisten välistä läheisyyttä. Läheisten
ihmisten kesken etäisyydet ovat pienempiä,
uusissa tilanteissa tai tuntemattomien kanssa
etäisyydet sen sijaan pidetään isompina.
Kaverukset toimivat tavallisesti lähekkäin ja
ovat kosketuksissa keskenään.
Lasten viestintään voi liittyä paljon
kosketusta. Etäisemmän kaverin kosketus ja
koskettaminen voi tuntua kuitenkin oudolta
ja vieraalta. Koskettamiselle muotoutuu eri
yhteisöissä ja kulttuureissa omat sääntönsä
ja rajansa. Jokaisella lapsella ja aikuisella on
oikeus päättää omista rajoistaan ja toisen
oikeuksia koskemattomuuteen on aina
kunnioitettava.

Ohjelmoidaan paria kosketuskäskyillä kulkemaan
tiettyä reittiä. Annetaan yksinkertaisia käskyjä
koskettamalla, kuten esimerkiksi:
kosketus selkään = askel eteenpäin
kosketus vasempaan/oikeaan olkapäähän =
käännös vasemmalle/oikealle
kosketus päälaelle = pysähdy

Robottia ohjataan aluksi yksittäisillä käskyillä, mutta
taitojen karttuessa voidaan kokeilla pidempiä
käskyjonoja. Lasten kanssa voidaan myös ideoida
lisää käskyjä (esim. nopeus, tapa liikkua, äänen
tuottaminen).

Arvaa mitä piirrän?
Piirretään pareittain sormella toisen selkään erilaisia muotoja, kirjaimia ja
numeroita. Se, jonka selkään piirretään, yrittää tunnistaa kosketuksen
perusteella, mitä toinen piirtää. Voidaan kokeilla myös ketjupiirtämistä siten,
että lapset asettuvat kolmen jonoihin. Ensimmäinen piirtää mallikuvan
mukaisesti kuvion toisen selkään, toinen piirtää kolmannen selkään
kosketuksen perusteella tunnistamansa kuvion ja kolmas piirtää
tunnistamansa kuvion paperille. Tutkitaan ja keskustellaan yhdessä,
millaisena viesti kulki jonon läpi perille.

Viesti äänin
ÄÄNI
Kerronnan sävyt
Tutkitaan lasten kanssa äänenkäytön merkitystä
osana kerrontaa. Aikuinen voi lukea lapsille satua
eri tavoilla, esimerkiksi vihaisesti, liian nopeasti,
kummallisesti tauottaen tai välillä nostaen
äänenvoimakkuutta ilman syytä. Pohditaan
yhdessä, miten tarinan ymmärrettävyys ja sanoma
voi muuttua äänen sävyä ja rytmiä vaihdellen.
Tehtävän jatkoksi sopivat hyvin myös kaikulaulut,
joissa lauletaan uusi kierros aina eri tavoin
(esimerkiksi Alouette: hiljempaa, lujempaa,
iloisemmin, surullisemmin…).
Avaruusoliot vierailulla
Leikitään avaruusolioita, jotka ovat
tulleet vierailulle Maahan. Ne eivät
osaa puhua suomen kieltä, joten
niiden kanssa pitää yrittää viestiä
äänen sävyillä ja painotuksilla sekä
ilmeillä ja eleillä. Puolet ryhmästä on
avaruusolioita ja toinen puolet
lapsia, jotka yrittävät tutustua olioihin
ja esitellä heille päiväkotia tai koulua
sekä sitä, miten siellä toimitaan.

Äänen käyttäminen on tärkeä osa ihmisten
viestintää. Pieni vauva ilmaisee itseään
eleiden ja ilmeiden lisäksi erilaisilla
äännähdyksillä. Myös isommilla lapsilla ja
aikuisilla äänensävyillä on suuri merkitys
esimerkiksi tunteiden ja tarkoituksen
ilmaisijoina ilmeiden ja eleiden rinnalla.
Äänen painotukset, tauotukset, nopeus ja
voimakkuus voivat vahvistaa tai heikentää
sanomaa tai antaa sanallisille viesteille
lisämerkityksiä. Äänensävy, sävelkulku ja
puherytmi tuovat puheeseen vaihtelevuutta
ja vivahteita.
Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa ääni, se
on kuin sormenjälki. Äänensävystä voidaan
tehdä tulkintoja puhujan luonteesta ja
tunnetiloista, vaikka yhteistä kieltä ei olisi.
Joskus äänensävy on ristiriidassa sen kanssa,
mitä sanotaan. Äänensävy voikin paljastaa
viestijästä jotain muuta kuin hän puheellaan
tarkoittaa.

Ääni ja viesti ristiriidassa
Keksitään yhdessä erilaisia tunnetta ilmaisevia lauseita ja tehostetaan viestiä sopivalla äänensävyllä.
Esimerkiksi:
Minä olen vihainen. Korotetaan ääntä ja painotetaan voimakkaasti sanaa vihainen.
Minua pelottaa. Puhutaan hiljaa, varovaisesti kuiskaten.
Kokeillaan sen jälkeen äänensävyjä, jotka tekevät viestistä ristiriitaisen ja hämmentävän. Sanotaan
esimerkiksi iloisella äänellä, että ”minä olen vihainen” tai rallatellaan hyväntuulisesti, että ”minua
pelottaa.” Työskentelyä voidaan rikastuttaa tallentamalla ja kuuntelemalla ristiriitaisia lauseita esimerkiksi
digisanelimella tai kännykällä sekä videoimalla erilaisia ilmeitä ja niihin sopivia tai epäsopivia viestejä.
Äänimaisema
Tuotetaan lasten kanssa erilaisiin kuviin äänimaisemia. Kokeillaan, millaisia tunnelmia ja viestejä erilaiset
äänet voivat kuviin tuoda. Tutkitaan, miten tunnelma ja kuvan viesti muuttuvat, kun äänimaailma
vaihdetaan toisenlaiseksi. Tehdään ääniefektejä omalla keholla ja ihmisäänellä sekä etsitään
mielenkiintoisia ääniä omasta ympäristöstä. Kerätään ja tallennetaan ääniä esimerkiksi kännykän tai tabletlaitteen ääninauhurilla, digisanelimella, tallentavalla mikrofonilla tai
videoimalla niitä jollakin kuvauslaitteella.

Kielten sanoma
SANAT
Kuka siellä?
Toinen parista koputtaa kuvitteelliseen oveen ja
sanoo “Kop, kop”. Toinen kysyy: “Kuka siellä?” ja
koputtaja vastaa: “Minä vain”. Toistetaan leikin
vuorosanoja käyttämällä tunnekortteja, joiden
mukaan keskustelun äänensävyt vaihtuvat,
esimerkiksi iloinen ja vihainen, pelokas ja rohkea.
Keskustellaan yhdessä siitä, miten tilanne muuttuu
tunnetilan vaihtuessa.
Tunteiden metsästys
Tutustutaan yhdessä johonkin kirjaan, elokuvaan
tai peliin ja etsitään sen sisällöistä tunnesanoja tai
tunnetta ilmaisevia ilmeitä ja eleitä, äänensävyjä
tai kosketusta. Aikuinen voi myös lukea tarinaa, ja
kun lapset havaitsevat jonkin tunneilmaisun, he
huutavat yhdessä sovitun huudahduksen, kuten
esimerkiksi Hep! tai Sävyisästi yhdessä!
Arvaa mikä?
Etsitään ja kerätään erilaisia mediaan ja tunteisiin
liittyviä sanoja, joita piirretään tai kirjoitetaan
lapuille tai kuvataan digikameralla, kännykällä tai
tablet-laitteella. Leikitään itse kootulla sanastolla
sanaselitystä niin, että yksi lapsista vuorollaan
kuvailee sanaa toisten yrittäessä arvata, mikä sana
on kyseessä. Selitettäväksi asiaksi voidaan valita
myös jokin lapsille tuttu tarina, peli, pelihahmo tai
ohjelma.

Keskustelu on sosiaalisen vuorovaikutuksen
perusmuoto, jossa sanojen avulla välitetään
tietoa ja tunteita. Sanoilla on aina
merkityksensä, ja puhuttu kieli toimii keinona
ymmärtää toisia entistä paremmin.
Sanallisen viestinnän ymmärtämiseen
liittyvät viestijöiden välinen suhde, tilanne ja
ympäristö sekä käytetty kieli. Yhteistä kieltä
käytettäessä viestintä on usein täsmällistä,
mutta sanojen ja viestien tulkinnassa voi silti
tulla väärinymmärryksiä. Ristiriitainen tilanne
voi syntyä esimerkiksi, kun sanat ilmaisevat
eri asiaa kuin muu viestintä. Jos yhteistä
kieltä ei ole, auttaa sanaton viestintä, ilmeet
ja eleet, toisen ymmärtämistä.
Keskustelutaitoa on toisen kuunteleminen,
mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen,
eriävien näkemysten hyväksyminen sekä
yhteisymmärryksen tavoittelu. On tärkeää
oppia ilmaisemaan omia tarpeita sanallisesti
ja toisen kunnioittamista omista tarpeista
luopumatta.

Leikillistä ohjelmointia
Robotti ei osaa liikkua ja toimia ilman täsmällisiä
ohjeita. Sille pitää kertoa tarkkaan, mitä ja missä
järjestyksessä sen pitää tehdä, jotta jokin asia
tulee suoritetuksi halutulla tavalla. Ohjelmoidaan
kaverirobottia täsmällisin ohjein liikkumaan
paikasta toiseen tai suorittamaan jokin muu
annettu tehtävä, esimerkiksi pukemaan kengät
tai laittamaan kirja hyllyyn. Ensin mietitään,
millaisista vaiheista tehtävän suorittaminen
koostuu ja sitten yritetään löytää yksikertaiset ja
tarkat ohjeet, joita noudattamalla robotti saa
tehtävän tehtyä. Jos ryhmässä on eri kieliä
äidinkielenään puhuvia lapsia, voidaan vaikkapa
suuntakäsitteitä (mm. eteen, taakse, oikea, vasen
ja seis) käyttää ohjeistuksessa eri kielillä. Sanojen
lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia symboleja ja
merkkejä, joista voidaan tehdä ohjelmointikortit.
Symbolien merkitys sovitaan tarkasti yhdessä.
Esimerkiksi nuoli voi tarkoittaa askelta ja pallo
kyykistymistä.
Robotti hädässä
Kuvan robotilla on jotain tärkeää sanottavaa
lapsille, mutta lapset eivät ymmärrä kieltä, jota
robotti käyttää. Miten voidaan selvittää, mitä
robotti haluaa lapsille sanoa?
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