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Rytmirinkula rullaa
(1 chili)

• Tarvikkeet: rytmirinkula

• Ryhmä (noin 4 - 7 hlöä) menee rytmirinkulan sisään. Yksi saa vuorollaan olla rinkulan liikuttaja ja
antaa sanallisesti muulle ryhmälle suuntia, jonka mukaan koko ryhmä liikkuu rytmirinkulassa.

• On tärkeä huomioida, että suunnat määritetään aina rinkulan liikuttajan näkökulmasta.
Liikuttaja voi ohjeistaa esim. Mennään taaksepäin, eteenpäin, oikealle, vasemmalle, kyykkyyn,
sivulle, huoneen nurkkaan, huoneen keskelle…

• Rytmirinkula yhdistää ryhmää, kukaan ei tunne oloaan ulkopuoliseksi. Rytmirinkulassa kaikki
saavat osallistua ja koko ryhmän kielitaito otetaan käyttöön.

• Ideoita

• Rytmirinkulan avulla voi opiskella myös värejä.

• Rytmirinkulaa voi käyttää myös
muissa tehtävissä, joissa koko ryhmän
pitää liikkua (esim. erilaisissa viesteissä
tai teemaradoissa).



Sateenkaarimitta (1 chili)

• Tarvikkeet: monivärinen mitta

• Tässä harjoitteessa opetellaan värejä ja numeroita ja ohjeiden
kuuntelua.

• Jaa ryhmä kahtia. Laita tilan keskelle ryhmän väliin värimitta. Sen
jälkeen pyydä ryhmää järjestäytymään jonoon ohjeen mukaan,
esim.
Kolme vihreän taakse, kaksi punaisen taakse.
ksi violetin taakse, yksi oranssin taakse
ja kolme keltaisen taakse.



Tiskimikki (2 - 3 chiliä)
• Tarvikkeet: tiskiharja (imukuppipohjainen, niin että harja pysyy pystyssä)

• Tässä harjoitteessa rohkaistaan osallistujia puhumaan ja unohtamaan jännittäminen ja virheet,
kun käytetään ”mikrofonina” hassua imukupilla seisovaa tiskiharjaa, eli tiskimikkiä.

• Tiskimikki kiertää ringissä, ja kukin saa puhua vuorollaan tiskimikkiin.

• Ohjaaja antaa aiheen, esim. Tänään keskustellaan perheestä. Kun saat tiskimikin, kysy
vieruskaverilta: Minkälainen perhe sinulla on? Anna sitten tiskimikki vieruskaverille, joka kertoo
omasta perheestään jonkin asian ja kysyy seuraavalta.

• Harjoitteessa ujoimmatkin pääsevät ääneen ja puheliaimmat osaavat rajata puhettaan, kun
puheenvuoro on aina vain sillä, jolla on tiskimikki.

• Variaatio: Tiskimikki opepöydällä. Open pöydällä voi olla punainen ja vihreä tiskimikki. Jos joku
ryhmässä ei ymmärrä jotakin tai haluaa antaa palautetta, voi käydä kertomassa palautteen
tiskimikkiin (negatiivinen palaute kerrotaan punaiseen
tiskimikkiin ja positiivinen palaute vihreään tiskimikkiin).
Näin palautteen antamisesta tulee sallittua ja hauskaa
- koko ryhmä hyötyy ja ohjaajakin saa ideoita ja vinkkejä
ohjaukseen.



Lego piilossa (2 chiliä)

• Tarvikkeet: Lego-palikka tms. pieni esine

• Ohjaaja pyytää osallistujia sulkemaan silmät (tai menemään oven taakse)
siksi aikaa, kun hän piilottaa tilaan Duplo-palikan tms. pienen esineen.

• Sen jälkeen ryhmäläiset yrittävät arvata esineen paikan niin, että esittävät
ohjaajalle onko-kysymyksiä, joissa on paikanilmaus: Onko se pöydällä?
Onko se kaapissa? Onko se taskussa? Onko se hyllyllä?
Onko se roskiksessa? Onko se
pöydän alla? Onko se oven
takana? jne.

• Oikein arvannut saa toimia
seuraavana esineen piilottajana.



Tähtää väreihin (1 - 2 chiliä)

• Tarvikkeet: esine, jota voi heittää/ritsa, värilliset laput, sinitarraa

• Seinälle kiinnitetään värillisiä lappuja/huiveja tms. Sen jälkeen jokainen saa
vuorollaan sanoa jonkin värin ja yrittää osua saman väriseen seinällä
olevaan lappuun tai huiviin.

• Tehtävässä huomio siirretään jännittävästä puhumisesta heittämiseen, niin
että uskallus puhua alkaa kasvaa huomaamatta.

• Variaatio: Harjoitellaan verbin rektioita (sitä, miten sanat taipuvat
eri verbien kanssa, esim. rakastan sinua
mutta pidän sinusta). Seinällä on eri tavoin
taivutettuja (tehtävään sopivia) sanoja.
Ohjaaja antaa verbin, ja opiskelija
koettaa tähdätä verbin kanssa sopivaan
sanaan ja sanoo samalla rakenteen
ääneen.



Väriprojekti (1 chili)
• Tarvikkeet: pensseli, vesivärit, tavulappuja, sanalappuja, kuvia (esim. lehdistä leikattuja tms.)

• Väriprojektissa opetellaan värejä vähitellen, niin että nekin, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa,
pysyvät varmasti mukana. Samalla opitaan nimeämään erivärisiä asioita.

• Liimaa seinälle erillisille papereille kirjoitettuja tavuja, joista muodostuu värejä: VIH - RE - Ä, KEL
- TAI - NEN jne.

• Sen jälkeen ryhmäläiset saavat vuorollaan maalata tavut oikean värisiksi ja muodostaa tavuista
värisanoja.

• Kun kaikki värit on maalattu ja tavuista muodostuu värijana, ryhmäläiset etsivät kirjasta/lehdistä
kuvia, ja vievät kuvat seinälle piirretylle värijanalle oikean värin kohdalle.

• Toiset ryhmäläiset taas voivat kirjoittaa sanoja, joissa on tietyllä värillä alkavia asioita. Sanat
kirjoitetaan lapuille (yksi sana / lappu) ja laput viedään oikean värin kohdalle.

• Kun värijanoilla on paljon kuvia ja sanalappuja, niitä voi alkaa yhdistää keskenään.

• Ryhmän taitojen mukaan voi lähteä liikkeelle yhdestä väristä
kerrallaan niin, että parina ensimmäisenä päivänä puhutaan vain
vihreästä ja vihreistä asioista, seuraavina päivinä keltaisesta jne.



Liikkuva lankakerä (1 chili)
• Ryhmä opettele toistensa nimet lankakerän avulla. Yksi ottaa langanpäästä kiinni,

heittää lankakerän toiselle ja kertoo nimensä, seuraava ottaa langasta kiinni, sanoo
oman nimensä ja heittää lankakerän (yhä itse langasta kiinni pitäen) seuraavalle. Kun
kaikki ovat sanoneet nimensä, pyöritellään lankakerä kasaan päinvastaisessa
järjestyksessä, kerä heitetään nyt sille, jolta sen ensimmäisen kierroksen aikana itse
sai.

• Sen jälkeen kaikki ottavat lankarullasta kiinni ja menevät jonoon. Koko ryhmä kulkee
jonossa ja vuorotellen jokainen saa kertoa, mikä eläin liikkuu milläkin lailla, ryhmä
tekee ja toistaa perässä: Karhu hyökkää (hyökätään ja muristaan), sammakko hyppii
(koko ryhmä hyppii) jne.

• Puhumisen kynnystä madaltaa se, ettei koko
ryhmä katso puhujaa, vaan kaikki ovat koko
ajan liikkeessä ja tekevät samaa asiaa.

• Lanka sitoo ryhmän yhteen, niin että senkin
jälkeen, kun lankakerästä luovutaan, on
ryhmäläisten välillä ”näkymätön lanka”.



Astioiden tiskaus (1-2 chiliä)

• Tarvikkeet: Tiskiharja, lasten astioita, kertakäyttöastioita tms.

• Ryhmäläiset käyvät vuorotellen ”tiskaamassa” astioita, tiskiharja toimii
viestikapulana. Tiskatessa pitää kertoa, mitä tekee: ”Tiskaan lautasia,
tiskaan haarukoita, tiskaan laseja jne.” Jokainen ottaa uuden tiskattavan
(samaa asiaa kuin toinen ei saa tiskata uudelleen), niin että kohta koko
astiasto on tiskattu.

• Variaatio: Ohjaaja sanoo, mitä kulloinkin täytyy tiskata: Tiskaa mukit!
Tiskaa lusikat jne. Tiskaaja toistaa: Nyt tiskaan mukit ja tiskaa leikisti.



Salainen korkki (3 chiliä)

• Tarvikkeet: korkki tai muu pieni esine, joka mahtuu nyrkin sisään.

• Ryhmässä kerrotaan viikonlopun kuulumisia vuorotellen.

• Pöydän alla kulkee kädestä käteen korkki, piilossa muilta. Kun
ohjaaja antaa merkin, korkin kierto pysähtyy ja se, jolla on korkki,
saa esittää puhujalle kysymyksen.

• Toinen versio, Valehtelijoiden klubi: se, jolla on korkki, valehtelee.

• Tarkoituksena on kiinnittää osallistujien huomio muuhun kuin
puhumiseen, jolloin puheen tuottaminen
on vähemmän jännittävää tai pelottavaa.

• Lisäksi aktivoidaan aivoja, kun
meneillään on useita toimintoja yhtä
aikaa.


