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Draamamateriaaleja oppitunnille
Koonnut Pirkko Tiuraniemi
Seuraavassa on peruskoulunopettajille ja erityisopettajille draamaharjoitusmateriaaleja. Niiden avulla 
saa tunnilla kulttuurit kohtaamaan, tunnetaidot kasvamaan ja lapset puhumaan ja työskentelemään. 
Maahanmuuttajatarinoita voi käyttää omia näytelmiä tehtäessä. Osa teksteistä esittelee draamaproses-
sia ja draamatyöskentelyn lajeja.
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Verkkolähteitä (klikkaa otsikoita ne-
tissä, niin sisältö avautuu):
Ajatusääniä-podcast käsittelee opettajien 
tulevaisuustaitoja

Podcast liittyy Opetushallituksen rahoittamaan ”In-
tuitio, empatia ja vuorovaikutus osana opetustyö-
tä”-hankkeeseen, jonka puitteissa opettajille toteute-
taan maksuttomia koulutuksia Oulussa, Jyväskylässä, 
Tampereella ja Helsingissä. Uudessa jaksossa keskus-
telemme improvisaatioteatterin kautta opeteltavista 
taidoista, kuten toisten hyväksynnästä, luovasta asso-
siatiivisesta mielestä ja luovuutta estävästä epäonnis-
tumisen pelosta irti pääsemisestä sekä näiden taitojen 
hyödyistä elämän eri osa-alueilla.
soundcloud.com/ajatusaania
opinkirjo.fi/intuitiokoulutus

Draama Toimii! – Draaman Työta-
poja ja Tekniikoita − Mediamysteeri 

Mediamysteeri-hankkeen tavoit-
teena on kehittää 10–12-vuotiaille 
soveltuva, draamakasvatuksellisia 
menetelmiä hyödyntävä pelikon-
septi, joka innostaa lapsia toimi-
maan itse ja käyttämään mielikuvi-
tustaan kehittäen samalla heidän 
medialukutaitoaan. Kohderyhmä-
nä eivät ole kaikki 10–12-vuotiaat 
vaan ne, jotka vierailevat kirjastos-
sa ja mediakasvatustyötä tekeväs-
sä Päivälehden museossa yhdessä 
opettajansa kanssa. Mediamystee-
rihankkeen blogia ylläpitävät han-
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ketyöntekijät ja Aalto-yliopiston tai-
teen ja suunnittelun korkeakoulun 
kuvataidekasvatuksen opiskelijat 
Oona Heinänen ja Venla Heiskanen. 

Draamapurkki – draamapurkki 

Leena Ylimäki
draamapurkki.fi
”Kun jokainen osallistuu omista lähtökohdistaan, omi-
ne epäilyksineen ja ihmettelyineen, innostuneena tai 
väsyneenä, tulee kokonaisuudesta rosoinen. Rosoinen 
kokonaisuus antaa tarttumapintaa keskustelulle toi-
minnan jälkeen. Mitä opittiin, oivallettiin, jäätiin ih-
mettelemään? – Taidot, joita draamatyöskentely opet-
taa ja vahvistaa eivät unohdu koulupäivän jälkeen, 
vaan jäävät toiminnallisina kokemuksina ja muistiku-
vina kehoon ja mieleen.”

Mikä on draamatyöskentelyyn sopiva nimesi? 

Tämä on saatavissa myös pdf-tiedostona Draamapur-
kin elokuun Vinkkipurkista: 
https://draamapurkki.fi/vinkkipurkki 

”Draamatyöskentely on ihasteltu, mutta myös kummas-
teltu toimintamuoto. Kynnys draamahetken aloittami-
seen on korkea, koska ei tiedetä mitä ja miten aloittaa. 
Draamatyöskentelyyn liittyy paljon myös ennakkoluulo-
ja. Blogiin on koottu kuusi yleisintä 
väittämää draamatyöskentelystä, 
joista yksikään ei pidä paikkaansa.”

”Yhdessä tehty kokemuksellinen, toi-
minnallinen ja leikkisäkin työsken-
telytapa vaikuttaa sekä yksilön että 
ryhmän vuorovaikutustaitojen, em-
patiakyvyn, itseilmaisun, itsetunnon 
ja monen muun asian kehittymiseen. 
Lisää tästä voit lukea blogista”: htt-
ps://draamapurkki.fi/draamatyos-
kentelyn-kolme-tarkeinta/

Icebreaking, lämmittely – 
Kassandra

Draamaharjoitteita suomen kielen 
opetukseen.

Suomen mielenterveys-
seura ry:n nettimateriaa-
leja mieli.fi -sivustolla:
Mielenterveystaitoja 
maahanmuuttajaoppilaille
Riikka Nurmi
Mielenterveystaitoja maahanmuut-

tajaoppilaille -nettitukiaineisto on käytännönläheinen 
opetusmateriaali, joka on tarkoitettu maahanmuuttajia 
työssään kohtaaville perusopetuksen ammattilaisille.

Muistipelikortit tunnesanoista
Muistipelikorteilla opitaan suomenkielisiä tunnesanoja 
ja harjoitellaan tunteiden nimeämistä ja ilmaisemista.

Tunnerobotti
Tunnerobotti on työväline tunteiden opetteluun, nii-
den sanoittamiseen, tunnistamiseen ja ilmaisemiseen.
Ulkoisesti erilaisia, sisäisesti samanlaisia -opas 
mielenterveystyöhön yli kulttuurirajojen.

Temperamenttirobotti
Temperamenttirobotti kuvaa erilaisia temperamentti-
piirteitä, joita meillä kaikilla löytyy synnynnäisinä tai-
pumuksina.

Vennyn ja Eeron ihania kuvia -taidekorttipakka
Venny Soldan-Brofeltin ja Eero Järnefeltin taideteok-

sista koottu ihana 40 kuvan taide-
korttipakka.

Tunnekortit varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatuksen kaveritaitokor-
teista tuttujen hahmojen tunteet 
heilahtelevat laidasta laitaan. Välil-
lä ollaan vihaisia, sitten taas iloisia 
ja riehakkaita.

Eläinlasten elämää – 
Mielenterveystaitoja pöytäteatterin 
keinoin
Terhi Martinez-Abarca
Materiaalin avulla voidaan tukea ja 
opettaa mielenterveystaitoja sekä var-
haiskasvatuksessa että alakoulussa.
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