Videovihko

Mämmi on noin 10-vuotias ihan tavallinen koululainen, vaikka
ulkomuodoltaan hän voi jonkun mielestä näyttääkin oranssilta läjältä. Mämmi
pohtii kaikkien alakoululaisten tavoin elämän iloja ja suruja, mokaa toisinaan
ja välillä venyy huippusuorituksiin.
Mämmissä esillä olevat aiheet ja teemat ovat syntyneet koululaisten
Tekstaritupuun lähettämistä kysymyksistä ja huolista. Tekstaritupu on kirkon
tekstiviestitukipalvelu lapsille ja nuorille.
Videoiden aihepiiriä voi käsitellä kotona vanhempien kanssa tai kerhossa,
koulussa opettajien ja ohjaajien kanssa. Videoihin liittyvän materiaalipaketin
on laatinut uskonnon opettaja ja luokanopettaja KM Marita Vainio.
Tämän vihon videoita voit katsoa kännykkään ilmaiseksi ladattavan Zappar-sovelluksen
kautta. Sovellus on saatavilla Android ja iPhone-puhelimiin. Avaa sovellus katso vihon
kuvia sen läpi. Huom! Videoiden katselu voi kuluttaa mobiilidataa 8-15Mb/video. Videot ja
lisätehtävät löytyvät myös osoitteesta www.mämmitsemppaa.fi

Mämmi ja kauhujen koulu
Ennen katselua
• Milloin sinua on pelottanut?
• Millaiset asiat pelottavat?

Katselun jälkeen
• Miten Mämmi selvisi koulupelosta?
• Mitä Mämmi ehkä ajatteli?
• Mikä auttoi?
• Millä muulla tavoin voi selvitä peloista?

Mämmi ja ensimmäinen koulupäivä
Ennen videon katsomista:
• Miten Mämmille kävi ekana koulupäivänä?
• Miltä arvelet, että Mämmistä tuntui sen jälkeen?
• Miltä jännittäminen tuntuu? (nipistää vatsasta, kädet kostuvat, ääni
värisee, kurkkua kuristaa, on vaikea pysyä paikallaan, punastuttaa, ei
saa ehkä nukuttua illalla)

Videon katselun jälkeen
• Millainen oli Sampon noloin muisto?
• Mitä Sampo ajatteli siitä nyt?
• Onko sinulla jokin nolo muisto, joka nyt jo vähän naurattaa? Miten
selviydyit siitä?
• Miten Sampo rohkaisi Mämmiä?
• Miten sinä voisit rohkaista Mämmiä?

Mämmi tsemppaa
Ennen katselua
• Mitä tarkoittaa tsemppaaminen?
• Missä asiassa sinua on tsempattu?
• Miten sinua on tsempattu?

Katselun jälkeen
• Miten Mämmille kävi?
• Vaikka Mämmi ei ehkä voittanutkaan kisoja, miksi hän sai silti pokaalin?
(Hän pääsi maaliin.)
• Mikä auttoi Mämmiä voittamaan? (Sirkka auttoi, kaverit kannustivat.)

Mämmi ja kuolemanpelko
Ennen katselua
•
•

Oletko ollut joskus hautajaisissa?
Onko sinulta kuollut joskus joku läheinen henkilö?

Katselun jälkeen
• Miksi Mämmi huolestui? (Sirkka ei vastannut puhelimeen eikä ollut
koulussa. Mämmi kuuli väärin.)
• Mämmi oli tosi surullinen? Mikä vielä pahensi Mämmin oloa?
• Mikä oli Mämmin uusi huoli?
• Miten opettaja vastasi?

Mämmi ja finni
Ennen katselua
Valitaan jokaiselle oppilaalle pari. Kirjoita vihkoosi kolme parasta
ominaisuutta parisi ulkonäössä. Luetaan ne parille.
Kirjoita sitten kolme parasta luonteenpiirrettä paristasi. Luetaan myös ne
parille.
• Kumpia oli helpompi keksiä? Miksi?
• Millaiselta tuntui kuunnella luonnehdintaa itsestä?
• Kumpaa oli mukavampi kuunnella? Miksi?

Katselun jälkeen
• Mitä Mämmi ajatteli finneistään? (Niitä on paljon, kaikki näkevät sen,
muut kiusaavat.)
• Miten Sirkka yritti lohduttaa? (Finnit tekevät Mämmistä vanhemman.)
• Millaiset asiat ovat kavereissa kaikkein tärkeimpiä?
• Millaisiin asioihin voit itse vaikuttaa itsessäsi? Entä kaverissasi?
Kumpaa on helpompi muuttaa?

Jos haluat, voit ottaa kuvan Mämmin kanssa Zappar-sovelluksella
skannaamalla ohessa olevan koodin. Voitte tehdä myös ryhmäkuvan.

Mämmin synttärit
Ennen katselua
Voidaan harjoitella mielipidejanan käyttöä. Luokan toiseen seinään
kirjoitetaan lappu, jossa lukee ”samaa mieltä”, vastakkaiseen seinään ”eri
mieltä”. Opettaja esittää väittämät. Harjoitellaan myös oman mielipiteen
perustelua.
•
•
•
•

Kaikki luokkakaverit pitää kutsua syntymäpäiville.
Jos saan kutsun, minun pitää mennä syntymäpäiville.
Syntymäpäivien paras lahja on rahalahja.
Syntymäpäiväsankarin on annettava myös vastalahja.

Katselun jälkeen
•
•
•
•
•
•

Miksi Mämmi oli loukkaantunut ja pahoillaan?
Oliko Mämmin tilanne todenmukainen? Voisiko noin käydä oikeasti?
Miksi Mämmi päätti peruuttaa syntymäpäiväkutsunsa?
Miltä Mämmistä kuitenkin tuntui yksinäisillä syntymäpäiväkutsuilla?
Miksi kaverit saapuivat syntymäpäiville?
Huomasitko, minkä pienen sanan Mämmi sanoi ystävilleen? Miksi?

Mämmi ja pusujuttuja
Ennen katselua
Sovitaan sormimerkit, jotka tarkoittavat ikää. Opettaja antaa erilaisia asioita,
joihin oppilaat vastaavat, minkä ikäisenä lapsi osaa jo itse päättää, mitä hän
tekee. Jos sormet eivät riitä, kädet jätetään pöydälle. Aiheista voidaan myös
keskustella.
Minkä ikäisenä voit mielestäsi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tulla itse kouluun?
olla yksin kotona?
päättää, mitä puet yllesi?
päättää, mitä syöt välipalaksi?
päättää, mitä harrastat?
päättää, miten paljon käytät peliaikaa?
valita itse kaverisi?
pussata jotakuta?
ihastua?
alkaa seurustella?

Katselun jälkeen
• Miksi Mämmi ei pitänyt pussaamisesta?
• Minkä neuvon Tume antoi?

www.mämmitsemppaa.fi

