
KEPELI-pajaseminaari

Kotoutumista ja kielenoppimista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä

Aika ja paikka: 5.9.2018 Jyväskylä

kouluttajina: Anita Ahlstrand, Eva Rönkkö ja Jouni Piekkari

Tutustu julkaistuihin oppaisiimme:  Onnistu ohjaajana ja Helppoo ku heinänteko.

Liity Facebook-ryhmäämme Kepeli - menetelmiä kotoutumiseen

Tulossa video Prosessidraamasta kielenopetuksessa lokakuun aikana Kepeli-sivulle.

KOULUTUKSEN HARJOITTEET JA MATERIAALI
Tekstissä on sisäiset linkit verkkosivujen materiaaleihin.

VIRITTÄYTYMINEN JA TUTUSTUMINEN

Kepeli-hankkeen ideaan ja nettisivuihin tutustuminen

Sanaton paikanvaihto

Ampiaiset ja mehiläiset / Atomit ja molekyylit (Pienryhmiin jakautumisen menetelmä; numeroiden
opettelu)

KEHOLLISUUS JA KEHOLLISET MENETELMÄT -PAJA
ohjaajina Anita ja Eva

Kaiku vastaa

Kehonosat rytmitellen

Mitä sulle kuuluu

Villalankaparit

http://kepeli.metropolia.fi/materiaali/onnistu-ohjaajana/
http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2018/09/2018_Piekkari_HelppooKuHeinanteko_ERILLISJULKAISU.pdf
https://www.facebook.com/search/top/?q=kepeli%20-%20menetelmi%C3%A4%20kotoutumiseen
http://kepeli.metropolia.fi/
http://kepeli.metropolia.fi/
http://kepeli.metropolia.fi/2017/01/02/keho-kokee-tuntee-aistii/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/atomit-molekyylit-ryhmat-numeroin/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kaiku-vastaa/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kehonosat-rytmitellen/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/mita-sulle-kuuluu/


Muistellaan kehonosia

Kuvaviesti kehonosista

Kehohippa

Arkiaskareita huiveilla
+ tähän sovelletusti pareittain jonglööraus (2-4 huivin heitto toisilleen omalla tyylillä ja omilla

fraaseilla)
+ liikkuminen huivin kanssa ja liikkeen sanoitus ääneen (ylös/kävelen/juoksen/kyykistyn…)
+ piirissä huivin antaminen oikealle ja vasemmalle (suunnan vaihto opettajan merkistä)

Laita kädet huiville

Säätiedotus/pizzan leipominen

KOHTAUTTAMINEN JA DRAAMA -PAJA

Ohjaajana Jouni

Peukunnappaus

Kosketa

Kohtauttamisbingot

Mieltymysmittari (eri versioita)

Hape-harrastuspelin esittely

Suomi-Guru -pelin esittely

Prosessidraama ryhmän omasta teemasta (ks. mallinnos Helppoo ku heinänteko s. 43-48. Huom.
kirja on nyt julkaistu verkkosivulla tulostettavana versiona):

● Maailman ideointi fläpille
● Kehoilla paikaksi (transformaatio) + paikka eloon
● Hahmon luominen (Roolikuvan piirtäminen)
● Atomit ja molekyylit: pienryhmät:
● Hahmon kodin kuvittelu piirtämällä (eri huoneet pienryhmissä; esittelyt)
● Kuuma tuoli (hahmon haastattelu; ohjaaja roolissa)
● Valinnan kuja (hahmon vaikea ristiriitatilanne; sisäiset äänet kujana) (ks. Docventures-elokuva

The Work, jossa tätä työtapaa käytetään loppupuolella Chrisin isäteemaan terapeuttisessa
tarkoituksessa)

● Jana: Hiljaiset - Puheliaat. Muodostettiin pienryhmät molemmista päistä (ks. Helppoo ku
heinänteko -opas s. 21)

● Ongelmatilanteet ja ratkaisut (foorumiteatteri)
● Opitun sanaston kokoaminen (parikeskustelu + purku fläpille)
● Loppupurku

Prosessidraama-työtavasta kielenopetuksessa julkaistaan piakkoin Kepeli-sivuilla myös video! Muista
katsoa!

Kehollinen kehäarviointi

Arviointi kuvakorteilla (valitse kortti, joka kertoo siitä, mitä viet mukanasi)

KIELIOPPAANA KEPELISSÄ

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/muistellaan-kehonosia/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kuvaviesti-kehonosista/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/arkiaskareita-huiveilla/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/arkiaskareita-huiveilla/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/laita-kadet-tuolille/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/saatiedotus/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/peukunnappaus/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kosketa/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kohtaamisbingo/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/mieltymysmittari-taitoja-harrastuksia-ja-ammatteja/
http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/11/HaPenPDF.pdf
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/suomi-guru-opi-suomea-suomesta/
http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2018/09/2018_Piekkari_HelppooKuHeinanteko_ERILLISJULKAISU.pdf
http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2018/09/2018_Piekkari_HelppooKuHeinanteko_ERILLISJULKAISU.pdf)
http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2018/09/2018_Piekkari_HelppooKuHeinanteko_ERILLISJULKAISU.pdf)
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kehaarviointi-keholla/
http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2018/02/Asiaa_kielen_oppimisesta.pdf


LOPPUKOONTI

Tupla-peli

Kehollinen kehäarviointi

Yhteinen aurinko piirissä

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/tupla-peli/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kehaarviointi-keholla/

	KOULUTUKSEN HARJOITTEET JA MATERIAALI

