
Liikettä oppitunneille! 

Liisa Taimen 
Kielten- ja tanssinopettaja, draamakasvattaja  

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.



• Lyhyesti perusteluja liikkeen merkityksestä oppimiselle ja opettajan roolista

• Liikettä lisääviä käytännön ideoita ja harjoitteita opetukseen

• Draamalliset keinot opetuksessa

• Taukoliikunta ja taukoliikuntaideoita

• TALK -hankkeen esittely

• TALK-menetelmien kokeileminen

• Ideoiden ja ajatusten vaihto

• Palaute

Työpajan rakenne



Työpajojen tavoitteena on 

• saada tietoa liikunnan, liikkeen ja draaman merkityksestä 
ja vaikutuksesta oppimiselle ja vuorovaikutustaidoille.

• antaa lisää liikettä lisääviä ideoita oppitunneille.

• oppilaan roolin kokeminen ja harjoitteiden 
konkreettinen kokeileminen.

• ideoiden jakaminen ja variointi. > Kysy! Ehdota! Varioi!



Päivä paikallaan
Alakoulu Yläkoulu

65% 71%

% hereilläoloajasta John Holcroft

Liikkuva koulu tutkimus/ LIKES



Liikunta  
ja  

oppiminen

Liikunta lisää aivojen 
aktiivisuutta (Drolette ym. 

2014)

Liikunta lisää aivojen 
(hippokampuksen) tilavuutta 

(Chaddock ym. 2010)

Liikunta vaikuttaa positiivisesti 
oppimiseen (Donelly ym. 2009)

Liikunta vaikuttaa 
positiivisesti 

tarkkaavaisuuteen (Syväoja  
ym. 2014)

Motoriset ja kognitiiviset taidot 
kehittyvät käsi kädessä 

(Haapala ym. 2014)

Liikunta vaikuttaa positiivisesti 
kouluarvosanoihin (Syväoja ym. 

2013)



Drollette et al. 2014

Istumisen 
jälkeen

Kävelyn 
jälkeen

Hyvät Heikot

Tauko helpottaa 
tarkkaavaisuutta



Mitä opettajalta vaaditaan, kun 
liikunnallistetaan tai toiminnallistetaan 
opetusta?  
● Rutiinien muuttaminen ja uusien toimintatapojen opettelu vaatii aikaa.  
●Pienin askelin  
> Ei kannata muuttaa kaikkea kerralla.  
> Valikoi ensin vain yksi asia, jota lähdet muuttamaan ja pidä mielessä samalla, 
että kaikki ei toimi kaikille!  
> Muista hyödyntää oppilaiden omia ideoita toimintatapoja miettiessäsi. 

> Kasvattaja ei koulussa voi vaatia oppilaaltaan mitään, mitä itse ei pysty ensin 
näyttämään esimerkkinä! 

> OLE ITSELLESI ARMOLLINEN!  

Toiminnallinen oppiminen yläkoulussa -materiaali  s.7



NIMIBINGO! 
Etsi ihmisiä, jotka sopivat ruudukon kuvauksiin. 

Pyydä henkilöä kirjoittamaan nimensä ruutuun, jonka kuvaus sopii häneen. 
Yritä olla ensimmäinen henkilö, joka saa viisi nimikirjoitusta peräkkäisiin ruutuihin (pystyyn, 

vaakaan tai vinottain), sillä silloin sinulla on BINGO! 
Muista kuitenkin, että jokaisessa ruudussa tulee olla eri henkilön nimi.  

Jos sinulla on aikaa, yritä täyttää koko ruudukko. 



X-BREIKKI 
https://www.slideshare.net/x-breikki

https://www.slideshare.net/x-breikki


Ryhmäytyminen 
1) Etsi tilasta lappu, mikä on kiinnitetty jonnekin ja irrota se. 

Pidä lappu itselläsi. 
2) Odota, että kaikki ovat löytäneet yhden lapun. 

3) Etsi ryhmäläisesi, joilla on samanvärisiä lappuja ja 
muodostakaa paperipaloista kokonaisuus.  

Mikä aihe on kyseessä?  



Piirrä tai näyttele ja arvaa!  
Piirtäkää ja arvatkaa ryhmässänne vuorotellen  

maita. Vihjeet voivat liittyä maantieteesen 
tai kulttuuriin!



KOLME KOVAA! 
1) Kysyjällä on paperi 
2) Kaksi muuta ovat vastaajia ja seisovat kohti kysyjää. 
3) Kysyjä kysyy esim. jonkun maan pääkaupunkia 
4) Nopeampi tai hitaampi (päätetään yhdessä oppilaiden kanssa) 
vastaaja jää pelaamaan, kysyjä siirtyy pelaamaan.  
* Jos ryhmässä on neljä pelaajaa, voi yksi olla ”pänttääjän” roolissa. 
*Jos aiheena oli pääkaupungit, voidaan lopuksi voidaan pelata 
Karttavisapeliä digilaitteella. (https://online.seterra.com/fi/vgp/3051)

https://online.seterra.com/fi/vgp/3051


Mielipidejana & Ota kiinni ja vastaa 
- Liikkuen janalla 
- Liikkuen paikalla



KEHOMITTARI /  
MIELIPIDEJANA
Mikäli vastaat väittämään:  

  Kyllä: kurottaudu kohti kattoa 

  Ei: kyykisty lähelle lattiaa  

  En osaa sanoa: tasapainoile  
  yhdellä jalalla

✓ Uuden teeman virittämiseen 
✓ Läksynkuulusteluihin 
✓ Pohdintatehtäviin



• ”Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman 
perusteissa sana draama esiintyy yli 70 kertaa.” 

• ”Opetussuunnitelmassa painotetaan draaman 
integroimista eri sisältöalueiden opetukseen sekä 
vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta. ” 

Lähde: https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-2/4-draama

DRAAMA

https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-2/4-draama


• Draama lisää toiminnallisuutta sekä 
oppilaiden osallisuutta oppitunneilla, ja se 
sopii hyvin ilmiöpohjaiseen opetukseen.  

• Draaman avulla oppilas on aktiivinen toimija, 
joka tutkii, kokeilee, havainnoi, konkretisoi ja 
reflektoi kokonaisvaltaisesti opiskeltavaa 
asiaa.  

Lähde: https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-2/4-draama

https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-2/4-draama


DRAAMAA! 
- Draamasopimus 
- Liikkuvat patsaat (esim. UE/HI/YO) 
- Liikkumattomat patsaat (esim. KU) 
- Muovailuvaha ja taiteilija (esim. tunnesanat, 

vuorovaikutustaidot, vieraat kielet)



• Roolit helpottavat tekemistä ja 
”rohkaistumisen kynnystä”, sillä oppilas ei 
kokeile esiintymistä tai tutkimista omassa 
vaan ”toisen” roolissa. 

• ”Moka on lahja” > ”Virheen” tekemisen 
harjoittelu 

• Yhdessä nauraminen ja hassuttelu 
• Esim. ”Mitä sitten tapahtuu?” (AI, tarinan 

kerronta) 
• Esim. ”Satumetsä” -> Mitä näet? Mitä 

koet?(vuorovaikutus, GE/BI/Ymp.) 



• Pienet rekvisiitat helpottavat roolin 
rakentamista (hatut, huivit, peruukit jne.) 
• Esim. Itsensä esittely (”Speed dating”): 

• Hej!/God dag!/ Tjena! 
• Vem är du?/Vad heter du? (Jag 

är…/Jag heter…) 
• Varifrån kommer du? (Jag 

kommer från…) 
• Hur gammal är du? (Jag är __ år 

gammal.) 
• Hejdå! 



Rooleja voi hyödyntää esim. uusien 
tekstien käsittelyissä, aihealueeseen 

tutustumisessa, lauseenjäseniin 
tutustuttaessa, kauppaleikissä, 

opetusaiheiden perustelussa jne.



• Piristetään verenkiertoa, herätetään aivoja 
ja kehoa yleensä!

• Pidetään hauskaa yhdessä!
• Opitaan heittäytymään ja tekemään virheitä! 

-> Moka on lahja!
• Harjoitellaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja
• Muista: jokainen tekee omissa rajoissaan!

Taukoliikunta



Erilaisia taukojumppia (esimerkkejä)

• Aivoja aktivoivat harjoitteet 
• Yhteenlaskuhaaste 
• Sormi- ja käsiliikkeet 
• 1, 2, 3 

• Internetistä löytyvät taukojumpat 
• Pelihahmojen matkiminen 
• Ohjatut venyttelyt 
• Jumppakissa 
• Pidä breikki! 
• Sprintgame 

• Yhteistoiminnalliset pelit, leikit ja tehtävät 
• Jump in – jump out –harjoitus 
• Polvihippa, varvashippa 
• Merimiespaini 
• Puskutraktori 
• Kapteeni käskee 
• Kuningatar/kuningas käskee 
• Koodaus: robotti + kauko-ohjain /Tien neuvominen: turisti ja opas 
• Liikuntavälipalakortit (esim. Papunetin kuvatyökalu) 

Lisää ideoita: Liikkuva koulu (www.liikkuvakoulu.fi)



Lisää ideoita
Gonoodle (www.gonoodle.com)  
- Interaktiivisiin taukojumppiin erikoistunut nettisivusto. Vaatii sisäänkirjautumisen, mutta palvelu on 
ilmainen. Sivustolle kasattu poikkeuksellisen paljon erilaisia interaktiivisia taukojumppia, jotka soveltuvat 
niin ala- kuin yläkoulunkin oppilaille. Palvelu on englanninkielinen.  

Pinterest (https://fi.pinterest.com/act4healthykids/classroom-brain-breaks/ )  
- Ideoitten jakamiseen tarkoitetulta Pinterest -sivustolta löytyy paljon ideoita myös taukojumppiin, 

hakusanoina kannattaa käyttää esim. break exercise tai brain break.  

Noppajumppa 
-  Pyydä oppilaita asettumaan ympyrään kasvot keskustaa kohden. Joku oppilaista saa päättää 
tehtävän taukojumppaliikkeen (esim. kyykky, hartioiden pyöritys, paikallaan hyppy yms. laskettavissa 
olevat liikkeet). Joku toinen oppilaista pyöräyttää kaksi noppaa ympyrän keskelle ja valittua liikettä 
tehdään nopan silmälukujen yhteenlaskettu määrä. Papunetistä voidaan myös printata valmiita 
kuvakortteja liikeideoiksi! 

Harrastuspantomiimi 
-  Opettaja pyytää oppilaita ottamaan parit ja siirtymään parin kanssa seisomaan vastatusten siten, että 
toinen parista on kasvot taululle päin ja toinen parista kasvot luokan takaseinään päin. Opettaja 
kirjoittaa taululle esimerkiksi yhden harrastuksen, jota taululle näkevän oppilaan tulee näytellä parilleen.  

Voit tehdä tämän taukojumpan myös Alias-pelin tapaan siten, että oppilaat nostavat paperilappuja 
(valmis lista harrastuksista liitteissä) pulpetilta ja selittävät niitä toisilleen alias pelin säännöillä 
pantomiimina näytellen.  

Lähde: Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Tukea harrastiamiseen (TUHAT) -hanke:   Taukojumppavinkkejä oppitunneille
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ZODIAK - Uuden tanssin keskuksen 
KIELITYÖPAJAT 

TALK - Taidetta ja Liikettä kieltenopetukseen 
Liikkuva koulu -alueseminaari,  Turku/Baltic Princess 

3.11.2017  

Liisa Taimen
Tanssipedagogi, kieltenopettaja (FM) ja 
draamakasvattaja
liisa.taimen@outlook.com

Hankkeen johtaja: yleisötyövastaava Katja Kirsi 
ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS
katja.kirsi@zodiak.fi

www.zodiak.fi
www.zodiak.fi/talk

http://www.zodiak.fi
http://www.zodiak.fi/talk
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•Suomalainen ja kansainvälinen
nykytanssin tuotanto-, esitys- ja
tapahtumakeskus sekä 
Tanssin aluekeskus Helsingissä

•Perustettu 1997

•Taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti

•Toimintaa tukevat Opetusministeriö 
ja Helsingin kaupunki

www.zodiak.fi

http://www.zodiak.fi


KEHONOSATERVEHDYKSET + MINIKESKUSTELU
A: Guten Tag! Wer bist du? 

B: Hallo! Ich bin ____ . Und du?
A: Ich bin ____. Wie geht’s? 

B: Danke gut, und dir?
A: Gut! Tschüs!

B: Tschüs!

• der Fuß = jalkaterä

• die Hand = kämmen

• die Schulter = olkapää

• das Knie = polvi

• der Po = peppu

• der Rücken = selkä

• der Ellbogen = kyynärpää

Mus. Soel:”Le Vicomte”
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Talk- taidetta ja liikettä 
kieltenopetukseen
! ”TALK - taidetta ja liikettä 

kieltenopetukseen” on komivuotinen Koneen 
säätiön, Suomen kulttuurirahaston ja Alfred 
Kordelinin säätiön rahoittama hanke, joka 
tarjosi mahdollisuuden kokeilla ja kehittää 
toiminnallisia menetelmiä kieltenopetuksessa.

! Hanke alkoi virallisesti 2013, päättyi 2017
! Lokakuussa 2012 Zodiakille myönnettiin 

Otavan kirjasäätiön ja Suomen kieltenopettajien 
liiton tunnustuspalkinto Vuoden kieliteko 
2012 luovasta tavasta kehittää nuorten 
kielitaitoa.

3
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! Hanke on alkanut syksyllä 2013.
!Hankkeessa on mukana noin 40 
opetusryhmää, 12 eri koulua 
Helsingin, Turun ja Kanta-Hämeen 
alueelta.

!Kielistä on edustettuina englanti, 
saksa, ruotsi, ranska, venäjä, espanja 
ja suomi toisena kielenä.
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"Tunnin rakenteeseen kuuluu aina lämmittely fyysisten 
harjoitteiden kautta, joka avaa oppilaita työskentelemään 
kokonaisvaltaisesti. 

"Kullakin tunnilla on yksi pääsisältö(, joka sovitaan yhdessä 
luokan kieltenopettajan kanssa.) Tehtävät harjoitteet ovat 
yksinkertaisia pelejä ja leikkejä, joiden taustalla on 
oppimiseen tähtäävä tavoite. (”Vakava leikillisyys” > Hannu 
Heikkinen) 

"Tuntien rakenne on kehämäinen ja ne sisältävät tehtäviä, 
joissa oppilaat tutkivat aihetta itse ja päätyvät ratkaisuun 
luovan toiminnan kautta. (Uuden OPSin tavoitteet!)

"Tunti kootaan  yhteen kertaavilla harjoitteilla, joiden avulla 
palautetaan mieleen, mitä sillä kerralla on yhdessä käyty läpi 
ja opittu. 

TUNTIRAKENNE



”Työpalikat” kinesteettisille oppijoille
! NYKYTANSSI 
! KUVATAIDE
! LIIKE
! KIELI
! MUSIIKKI / RYTMI
! DRAAMA

12
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"Opimme parhaiten, kun heittäydymme mukaan toimintaan 
kokonaisvaltaisesti ja kannamme vastuun omasta 
oppimisestamme. Tuntien aikana oppilaat luovat aiheesta 
mm. liikesarjoja tai muita toiminnallisia harjoitteita, joiden 
kautta he lähestyvät opetettavaa teemaa. 

"Kielikursseilla oppilaat eivät ole katsomossa, vaan itse 
aktiivisina toimijoina, yhteistyössä toisten kanssa luomassa 
omaa oppimistaan. 

"Koska jokainen oppilas on koko ajan mukana tekemässä, 
tapahtuu oppimista ”pakostakin”, sillä kenelläkään ei ole 
mahdollisuutta ”piiloutua” pulpetin taakse. Tämän jotkut ovat 
toki kokeneet rasittavaksikin, kun tuntityöskentelystä 
luistaminen ei ole ollut mahdollista. 
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Hankkeen tavoitteena on...  

! Menetelmistä koottu video-opas, joka on 
vapaasti käytettävissä (zodiak.fi/talk)

! tutkia, millaisia vaikutuksia pitkäaikaisella, 
säännöllisellä taiteellisella työskentelyllä on 
kielen opetuksen tuloksiin ja oppilaiden 
motivoitumiseen kielen kokonaisvaltaisessa 
opiskelussa, kielikasvatuksessa. 

! Verkostoitua kansainvälisesti samankaltaisten 
projektien kanssa.

7

http://zodiak.fi/talk


Mitä tapahtuu TALK-tunnilla? 
Tunnelmia Ypäjän ylä- ja alakoulun 

saksan tunnilta ja kerhosta



Esim. Kysymyssanatanssi



1616

”Ei niinkään tanssia, vaan liikkeen 
avulla oppimista 

ja oppimisen helpottamista, 
tukemista.”
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Palautetta Ypäjän 8.-luokkalaisilta 
kevään 2015 jälkeen:  
Mikä on jäänyt mieleen TALK-tunneista? 

! Yhdessä tekeminen
! ”Mikään ei ole väärin, mokaaminen on 

sallittua!” 
! Musiikki
! Ei pelkkää kirjojen lukemista
! Ei tarvitse istua
! Rohkaistuu
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Mitä olen oppinut TALK -tunneista?
! Keskittymiseni on parantunut
! Sanavarasto on laajentunut, sanat jäävät 

paremmin mieleen
! Osaan hyödyntää kielioppia paremmin 

kirjallisissa tehtävissä
! Asiat jääneet paremmin mieleen, kun on sekä 

nähnyt, kuullut ja tehnyt itse asian!

27



! Uuden oppiminen ja sen hyödyntäminen 
muualla (esim. ruotsi)

! kulttuuri
! Haluan jatkossa oppia lisää toiminnallisesti
! Olen tullut rohkeammaksi
! 8% ryhmästä kokee, ettei opi toiminnallisesti, 

jolloin ei ole oppinut mitään, mutta on pitänyt 
harjoitteita kuitenkin hauskoina

28



Prepositioräppitervehdys
• på = päällä 

• under = alla 

• bredvid = vieressä 

• mot = vastaan 

• i = sisällä, sisässä, -ssa, -ssä 

• från = jostakin, -sta, -stä

Mus. Instrumental hip hop 
crew: 

Can’t get enough



Prepositiojalkapallo 
postpositioita / prepositioita

• Päällä = på

• alla = under

• vieressä = bredvid

• vastaan = mot

• sisällä = i

• ulos jostakin = från

• edessä = framför

• takana = bakom

• keskellä = mellan

• vastapäätä = 
mittemot

Mus. Football — Football Brazil: Fiesta



1. langsam + laufen = hitaasti + juosta 

2. rückwärts + gehen = takaperin + kävellä 

3. schnell + hüpfen = nopeasti + hyppiä 

4. eckig + tanzen = kulmikkaasti + tanssia 

5. rund + fliegen = pyöreästi + lentää  

6. oben + schütteln = ylhäällä + ravistella 

7. unten + schwimmen = alhaalla + uida

VERBEJÄ ja ADVERBEJÄ

Mus. Eric Sierra: Failed Escape



• Esitetään edeltävät tanssit vielä 
uudelleen eri musiikkiin tai anna 
musiikin ja liikkeen viedä miten 
tahdot.

• Käy kirjoittamassa fläppipaperille sanoja, 
joita sinulle tulee mieleen tanssiessasi.

• Kirjoitettuasi palaa tanssimaan.

Luova tanssi



Runot / mietelauseet

• Valitse 3-5 sanaa ja kirjoita runo / 
mietelause, johon sanat sisältyvät. 



Loppukeskustelu
ja palaute



Kiitos!
Tack!

Danke! 

Kuulen ja unohdan. 
Näen ja muistan. 

Teen ja ymmärrän. 
Kiinalainen sananlasku



Kirjallisuutta
• Sari Salo: Peppu irti penkistä!

• Helena Salakka ja Hannu Moilanen: Aivot liikkeelle!

• Tapio Tolvanen: Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa.

• Minna Valkeapää: Pomppivat pavut. Ryhmätoimintaa pienille ja 
isoille.

• Johan Reftel/Kristina Reftel/Henrik Brosché: Poriseva puuro. 
Ryhmätoimintaa isoille ja pienille.

• Reetta Vehkalahti: Leikkivä teatteri.

• Juha Norrena (toim.): Ryhmä oppimaan! Toiminnallisia työtapoja ja 
tehtäväkehyksiä.


