Opettajavihko

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.
Mämmin materiaalit löytyvät osoitteesta www.mämmitsemppaa.fi

Videot ja tehtävät ovat opetussuunnitelman mukaisia, ja niitä voidaan käyttää
etiikan sisältöjen opettamiseen. Ne soveltuvat myös yhteisopetukseen
muiden katsomusaineiden opettajien kanssa yhdessä opetettavaksi. Tehtävät
käsittelevät tunnetaitoja ja niiden avulla voidaan harjoitella omien
vahvuuksien löytämistä. Jokaiseen jaksoon liittyy tehtäväpaketti, jossa on viisi
erityyppistä tehtävää.
Keskusteluvinkki:
• Sisältää kysymyksiä, jotka pohjustavat videon aiheeseen ja virittävät
keskustelua katselun jälkeen.
Toimintavinkki
• Aiheeseen liittyviä toiminnallisia tehtäviä kuten draamaa ja leikkejä.
Askarteluvinkki
• Piirros- tai askartelutehtävä mallikuvineen ja tarvittaessa ohjekuvineen.
Digivinkki
• Videot löytyvät osoitteesta mestat.fi/mammi Videot voidaan katsoa
myös Zappar-sovelluksen kautta (lataa maksuton sovellus tablettiin tai
puhelimeen ja etsi kuvista merkki)
• Koko jakson ajan oppilaat voivat kirjoittaa oppimispäiväkirjaa
digitaaliseen portfolioon ja ladata siihen kuvia tekemistään töistä. Tätä
voidaan käyttää jakson arviointina. Oppimispäiväkirja voidaan toki
tehdä myös vihkoon.
Kirjavinkki
• Kirjavinkki on syventävä tehtävä, jossa aihetta pohditaan laajemmin
Raamatun, mutta myös muiden uskontojen ja katsomusten kannalta.
Tutustutaan myös erilaisiin tekstilajeihin.
Tehtävät on suunniteltu kolmas-neljäsluokkalaisille. Yhden videon
käsittelyajaksi kannattaa varata ainakin 45 minuuttia, kaikkien videon
tehtävien tekemiseen kaksoisoppitunti. Ne soveltuvat myös ryhmätehtäviksi,
joita voidaan tehdä esimerkiksi kiertopistetyöskentelynä.

2

Mämmi ja kauhujen koulu
Opettajalle
Ennen ensimmäistä videota kannattaa esitellä oppilaille Mämmi, hahmo, joka
ei ole välttämättä tyttö eikä poika. Eikä hänestä oikeastaan tarkalleen tiedetä,
minkä ikäinenkään hän on. Kuka tahansa voi kokea kuitenkin elämässään
samanlaisia pulmia ja iloa kuin Mämmi. Ensimmäisen videon teema on uusiin
asioihin liittyvät pelot. Tehtävien avulla harjoitellaan myötätunnon taitoja.
Keskusteluvinkki
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?
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Toimintavinkki
Oppilaat jaetaan 2-4 hengen ryhmiin. Roolit voidaan arpoa ryhmän jäsenille.
Yksi oppilaista on Mämmi. Esittäkää Mämmin saapuminen luokkaan niin, että
Mämmi olisi tuntenut itsensä tervetulleeksi.
Roolihahmot: Mämmi, luokkatovereita, opettaja, Sirkka
Askarteluvinkki

Tarvikkeet: kartonkikorttipohjia tai vihon sivu, värikyniä, tusseja
Piirrä ja kirjoita kortti, jolla toivottaisit Mämmin tervetulleeksi meidän
luokkaamme.
Kortit esitellään toisille siten, että ne jätetään pöydälle. Jokaiselle oppilaalle
annetaan hymymerkki ja oppilaat antavat sen sille kortille, joka ilahduttaisi
Mämmiä eniten.
Digivinkki
Ota kuva omasta kortistasi. Liitä kortti omaan oppimispäiväkirjaasi.
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Kirjavinkki
Taustatietoa opettajalle:
Kultainen sääntö on yleismaailmallinen eettinen ohje, joka toistuu monissa
uskonnoissa saman sisältöisenä mutta eri muotoisena.
Juutalaisuus: Älä tee muille mitään, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän.
Islam: Kukaan teistä ei ole uskovainen niin kauan kuin hän ei toivo veljelleen
sitä, mitä hän toivoo itselleen.
Ohjeiden sisältöä eri uskonnoissa voidaan verrata myös oppilaiden kanssa.
Idän uskonnoissa on vastaavat eettiset ohjeet ja aihepiiri kuuluu myös
elämänkatsomustiedon opetukseen.
Etsi Raamatusta kohta Matt. 7:12
"Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”
Tätä sanotaan Kultaiseksi säännöksi.
• Kuka Mämmin luokan henkilöistä ei toiminut kultaisen säännön
mukaan?
• Miten heidän olisi pitänyt toimia?
• Miten sinä voisit toimia kultaisen säännön mukaan?
• Vertaa kolmea erilaista kultaista sääntöä. Mitä samaa niissä on, miten
ne eroavat toisistaan?
Keksi ainakin kolme erilaista tilannetta. (Tehtävä voidaan antaa myös
kotitehtäväksi)
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Mämmi ja ensimmäinen koulupäivä
Opettajalle
Seuraava jakso on jatkoa ensimmäiselle jaksolle. Mämmiä nolottaa, miten
hän joutui roskikseen eikä koulun alku mennyt muutenkaan loistavasti.
Jätskikioskillä hän tapaa Sampo Marjomaan. Muistaako Sampo ekan
koulupäivän? Jännittääkö häntä koskaan? Miten jännittämisestä voi tulla
voimavara? Nolottaako mokat? Monelle oppilaalle Sampo Marjomaa on tuttu
hauskoista kotivideoista. Niissäkin on noloja epäonnistumisia, joille on vain
parasta nauraa.
Oppilaita jännittää usein esiintyminen ja vastaaminen koulussa. Entä jos
vastaankin väärin tai epäonnistun esiintymisessä? On lohduttavaa tietää, että
se on kaikille yhtä vaikeaa, mutta harjoittelu helpottaa siinä kuten muissakin
asioissa. Esiintymispelon voittamiseen on olemassa keinoja, joiden avulla
pystyy selviytymään muistakin vaikeista asioista.
Tehtävien avulla harjoitellaan positiivista ajattelua ja sen avulla selviytymistä
eteenpäin.

Keskusteluvinkki
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)
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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?
Toimintavinkki
Voidaan harjoitella luokassa esiintymisleikkiä. Jaetaan oppilaille laput, joissa
on jokaiselle tehtävä: suurin osa on yleisöä, osalla on jokin esiintymistehtävä.
Oppilaat liikkuvat luokassa niin kauan kuin musiikki soi. Kun se päättyy, yleisö
kääntyy kohti luokan etuosaa, jonne esiintyjät ryhmittyvät. Kaikki jähmettyvät
ja hiljentyvät paikoilleen. Esitys alkaa aina hiljaisuudesta ja rauhoittumisesta.
Ensimmäinen esiintyjä aloittaa. Leikkiä voidaan leikkiä useampia kertoja
vaikkapa samoilla tehtävillä, jotta mahdollisimman moni voi harjoitella
esiintymistä ja myös yleisönä olemista.
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Tehtävät:
1. Esittele esiintyjät ja heidän nimensä.
2. Esitä jokin Mämmin tunnetila pantomiimina (nolo, innostunut,
harmistunut, rohkaistunut) Yleisö arvaa, mistä tunnetilasta on kysymys
ja missä tilanteessa Mämmistä tuntui siltä.
3. Kerro, mitä Sampo Marjamaa sanoi Mämmille rohkaisuksi.
4. Keksi jokin rohkaisu, jolla voit helpottaa jännittämistä.
5. Yleisön tehtävänä on kuunnella ja katsella sekä antaa lopuksi aplodit.
Voidaan tehdä yhdessä myös jokin rentoutusharjoitus. Lyhytkin
rentoutuminen helpottaa yleensä jännittämistä.
(avaa rentoutumistehtävä nettimateriaalista)

Askarteluvinkki

Tarvikkeet: A4-kokoinen värillinen paperiarkki, sanomalehtiä, sakset, liimaa.
Leikkaa sanomalehdestä sanoja tai kirjaimia, joista kokoat itsellesi tai
Mämmille tsemppilauseen. Voit myös kuvittaa julisteen. Tehtävä voidaan
tehdä myös pari- tai ryhmätyönä.
Digivinkki
Ota kuva julisteesta ja tallentakaa se oppimispäiväkirjaan.
Kirjavinkki
Kertomus Joonasta Vanhassa testamentissa. (avaa nettimateriaali)
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Mämmi tsemppaa
Opettajalle
Mämmi osallistuu koulun urheilukisoihin mutta kaikki ei mene heti putkeen.
Entä jos tuntuu ettei osaa kaikkea tai pelkää epäonnistumista? Kukaan ei
osaa kaikkea, mutta jokainen osaa jotakin. Ja jokaisen pitää harjoitella
tullakseen paremmaksi. Kukaan ei ole hyvä ilman harjoittelua. Jakso
käsittelee yrittämisen tärkeyttä, ja tehtävien avulla harjoitellaan omien
vahvuuksien tunnistamista.
Keskusteluvinkki
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.)
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Toimintavinkki
Tehtävä kannattaa aloittaa siten, että taululle kirjoitetaan asioita, joissa
oppilaat voivat olla hyviä (reilu kaveri, auttavainen, huumorintajuinen,
huomaavainen, rohkea, hauska, kekseliäs, hyvä matikassa, jalkapallossa,
juoksussa...) Jokaisen oppilaan selkään kiinnitetään maalarinteipillä tai
hakaneulalla tyhjä paperilappu. Oppilaille jaetaan tussit (varmistetaan, ettei
mene paperin läpi). Oppilaat liikkuvat luokassa ja kirjoittavat toistensa
selkään asioita, joissa tämä on hyvä. Kannattaa puhua ennakkoon, että
paperille kirjoitetaan vain sellaisia asioita, joista toiselle tulee hyvä mieli.
Opettaja voi kierrellä myös luokassa ja kirjoittaa lapuille oppilaiden
vahvuuksia ja myös tarpeen vaatiessa ohjata oppilaita.
Lopuksi laput otetaan selästä, ja oppilaat voivat käydä lukemassa omat
vahvuutensa luokan edessä esim. ryhmä kerrallaan. Jokaista kannustetaan.

Askarteluvinkki
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Tarvikkeet: liimaa, sakset, kulta- tai hopeapaperia (hätätilanteessa
keltainenkin paperi käy). Metalliohkolevy käy myös, jolloin siihen saa
painettua koristeita. Taustaksi pokaalia tukevoittamaan paksumpaa kartonkia.
Leikkaa kaava irti paperista. Piirrä kaavan avulla oma pokaalisi haluamallesi
paperille. Kirjoita jalustalle oma nimesi ja se asia, josta olet ansainnut
pokaalin.
Liimaa pokaali tukevammalle lukuun ottamatta jalustan alinta osaa. Taita se
ja vastaava osa kartongista ulospäin niin, että pokaali pysyy pystyssä.
Kootkaa luokan kaikki pokaalit esiin.
Digivinkki
Ottakaa kuva omasta pokaalistasi ja liitä se oppimispäiväkirjaasi.
Kirjavinkki
Lue Matt. 25: 14-30. Jeesus kertoo vertauksen isännästä ja hänen
palvelijoistaan. Tekstissä kerrotaan palvelijoista, jotka saavat erilaisen
määrän talentteja. Talentti oli Jeesuksen ajan suuri rahayksikkö. Talentkisojen aikakauden lapsen on helppo ymmärtää, että vertauksessa
rahayksikkö kuvaa eri ihmisten kykyjä tai lahjakkuutta. Ihmisillä on erilaisia
taitoja. Joku on musikaalinen, toinen on taitava piirtämisessä.
Palvelijat ovat vertauksessa ihmisiä ja Isäntä on Jumala. Palvelijat
suhtautuivat saamaansa rahaan eri tavalla. Kaksi ensimmäistä saivat sen
määrän kasvamaan; jokainen oppii enemmän, kunhan harjoittelee. Kolmas ei
tehnyt mitään vaan hautasi sen maahan. Miksi isäntä oli hänelle vihainen?
Olisiko palvelija voinut tehdä jotakin toisin? Entä jos hän olisi epäonnistunut ja
talenttien määrä oli pienentynyt? Jeesuksen vertauksen mukaan sekin olisi
ollut parempi kuin jättää käyttämättä kokonaan omat kykynsä ja lahjansa.
Miten sinä käytät omia talenttejasi? Kirjoita vihkoosi. (sopii myös
kotitehtäväksi)
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Mämmi ja kuolemanpelko
Opettajalle
Tässä jaksossa Mämmi tekee vääriä johtopäätöksiä ja luulee, että Sirkka on
kuollut vaikka hän onkin vain Thaimaassa. Mämmi joutuu kuolemanpelon
kouriin.
Lapset puhuvat kuolemasta yleensä hyvin arkisena asiana, vaikka heillä
saattaakin olla jo kokemuksia iäkkäiden sukulaisten kuolemasta. He kertovat
mielellään myös lemmikkiensä kuolemasta. Lasten käsitykset kuoleman
jälkeisistä tapahtumista heijastelevat yleensä sitä, miten asiaa on kotona
käsitelty. Opettajan kannattaa antaa lasten vain kertoa ja yrittää samalla
kuunnella herkällä korvalla, mistä on kyse. Lapsilla on aika ajoin myös
okkultistisia käsityksiä ja jotkut ovat kokeilleet spiritismiä. Videon lopussa
herätetään ajatus myös siitä, miten Mämmin käy, jos vanhemmat kuolevat.
Yleensä opettajan asiallinen ote ja vakuuttavat vastaukset lasten
huolenpidosta helpottavat. Jos jotakuta lasta askarruttaa paljon kuolemaan
liittyvät kysymykset, niistä kannattaa jutella vielä kahden kesken, ilmoittaa
huoltajille ja tarpeen vaatiessa ohjata lapsi oppilashuoltohenkilökunnan luo.
Kristillisen käsityksen mukaan surusta huolimatta kuolemaan sisältyy toivo.
Kristus on kuollut antaakseen synnit anteeksi. Tämän takia kristityt uskovat
pääsevänsä taivaaseen Jumalan luo. Juutalaisen käsityksen mukaan ihminen
kuolee, ruumis maatuu, mutta hänen sielunsa palaa Jumalan luo. Muslimit
uskovat sekä Paratiisiin että Helvettiin. Vain profeetat ja marttyyrit pääsevät
suoraan Paratiisiin, muut odottavat ikään kuin välitilassa viimeistä tuomiota.
Näiden kolmen uskonnon käsityksissä on yhteisiä piirteitä, mikä johtuu niiden
yhteisestä alkuperästä. Idän uskontoihin (buddhalaisuuteen ja
hindulaisuuteen) liittyy ajatus jälleen syntymästä tai sielunvaelluksesta.
Keskusteluvinkki
Ennen katselua
•
•

Oletko ollut joskus hautajaisissa?
Onko sinulta kuollut joskus joku läheinen henkilö?
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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?
Toimintavinkki
Hiljentyminen ja rauhoittuminen kuuluvat myös uskonnon tunnin sisältöihin.
Sen ei tarvitse olla hartauden harjoittamista. Hiljentymistä auttavat rauhallinen
musiikki, luokan hämärtäminen, tunnelmaltaan rauhallisten kuvien
katseleminen (esim. Albinoni: Adagio).
Askarteluvinkki
Tehtävässä on neljä kuvaa jakson tilanteista. Kirjoita ajatuskupliin, mitä
Mämmi ajatteli.
Kirjavinkki
Ohessa on mietelmiä ja otteita Raamatusta sekä virsikirjasta. Laput levitetään
pöydälle ja jokainen oppilas voi valita mielestään lohduttavimman lauseen.
Luetaan lauseet ja kuunnellaan muiden valitsemat lauseet. Voidaan myös
keskustella, mitä ajatuksia lauseet toivat mieleen.
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Mämmi ja finni
Opettajalle
Mämmillä on luokkakuva, mutta juuri sinä aamuna Mämmi löytää kasvoistaan
FINNIN! Koko päivä on pilalla. Kellään muulla ei voi olla asiat yhtä huonosti.
Jaksossa pohditaan samanlaisuutta ja erilaisuutta. Lapset kiinnittävät paljon
huomiota ulkonäköön ja vaatteisiin ja vertaavat itseään muihin. Monesti ne
ovat myös kiusaamisen aiheita. Tehtävien avulla harjoitellaan jokaisen
ihmisen erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista. Kaikilla on omat
ongelmansa ja ulkonäköpaineensa, mutta silti jokainen on ainutkertainen ja
tärkeä.
Keskusteluvinkki
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?
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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?

Toimintavinkki
Peilileikki ensin ulkonäköpiirteillä, sitten luonteenpiirteillä. Ohjaaja voi olla
ensin peilinä silmät seinää vasten ja oppilaat noin 2-3 metrin päässä. Peilin
ohjeiden mukaan tullaan lähemmäs peiliä. Se, joka koskettaa ensimmäisenä
peilin selkää, saa olla seuraava peili. Apuna voi olla ominaisuuksien lista.
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Askarteluvinkki

Tarvikkeet: sakset, liimaa, kartonkia, tusseja, värikyniä, eri värisiä
paperinpaloja, grillitikku, teippiä
Liimaa naamion malli kartongille. Voit koristella sitä värittämällä ja liimaamalla
siihen väripapereita. Voit myös lisätä reunoihin tilaa piirtämällä naamion
kartongille suuremmaksi. Voit tehdä myös pienet reiät silmiä varten
naamioon, mutta se ei ole välttämätöntä. Teippaa lopuksi grillitikku kiinni
kartonkiin.
Lopuksi voidaan vielä keskustella, millaisia asioita ihmiset haluavat peittää
erilaisilla naamioilla. Sehän on tavallaan hyvä asia, mutta jos naamioita on
liikaa, elämä voi käydä raskaaksi.
Digivinkki
Ota itsestäsi ja tekemästäsi naamiosta kuva.
Jos haluat, voit ottaa kuvan Mämmin kanssa Zappar-sovelluksella
skannaamalla alla olevan koodin sovelluksella. Voitte tehdä myös
ryhmäkuvan.
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Kirjavinkki
Jeesus kohtasi maan päällä monenlaisia ihmisiä ja näistä kerrotaan
Raamatussa. Jeesus toimi aikanaan hyvin eri tavalla kuin muut ihmiset.
Tehtävässä on kuusi erilaista tilannetta, jossa Jeesus kohtasi ihmisen. Tutki,
keitä nämä ihmiset olivat ja millaisen sanoman tilanteet välittivät.
(avaa nettimateriaali)

Voit tutkia myös Lasten oikeuksien julistusta ja sen 10 periaatetta.
(https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-julistus/)
Mitä yhteistä ja eroa on Jeesuksen toimintatavassa ja Lasten oikeuksien
julistuksessa?

17

Mämmin synttärit
Opettajalle
Mämmillä on syntymäpäivät, mutta hän peruuttaakin syntymäpäiväkutsut,
koska kavereiden kesken tulee riitaa. Yksinkään ei ole hauskaa. Onneksi
syntymäpäivillä on onnellinen loppu.
Lasten maailmassa synttäreihin liittyy paljon dramatiikkaa. Synttärikutsuja
odotetaan, juhlat ja myös lahjat ovat vertailujen kohteena ja vallan käytön
välineenä. Tehtävien tarkoituksena on saada oppilaat pohtimaan oman
toimintansa merkitystä yhteisössä
Keskusteluvinkki
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.
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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?

Toimintavinkki
Mämmi saa tietysti syntymäpäivälahjoja. Valitaan yksi oppilaista Mämmiksi,
joka vastaanottaa kavereiltaan lahjoja. Lahjat ovat näkymättömiä, eikä lahjan
antaja kerro lahjan sisältöä. Sen sijaan hän voi antaessaan näytellä sen, onko
lahja pieni, suuri, painava vai kevyt. Myös muotoa voi esittää. Mämmi
päättää, mikä lahja on ja kertoo sen kiitellen: ”Voi kuinka hieno lahja.
Kiitoksia. Olen aina toivonut…. polkupyörää.” Vaihdetaan vuoroja.
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Askarteluvinkki

Tarvikkeet: kartonkia tai paperia, kyniä, tusseja.
Askartele, piirrä ja kirjoita kutsu Kymppisynttäreille, jonne kaikki ovat
tervetulleita.
Digivinkki
Kuvaa tekemäsi synttärikutsu. Lisää se oppimispäiväkirjaasi.
Kirjavinkki
Joskus on vaikea pyytää anteeksi.
• Miksi anteeksipyytäminen on vaikeaa?
• Keksitkö tilannetta, jossa olisi ollut vaikea pyytää anteeksi?
Toisinaan on yhtä vaikeaa antaa anteeksi. Lue Matt. 18: 21-22
•
•
•
•

Milloin voisi olla vaikea antaa anteeksi?
Voiko joutua antamaan anteeksi, vaikkei kukaan sitä pyydäkään?
Miksi anteeksiantaminen on vaikeaa?
Voiko samaa asiaa joutua pyytämään uudestaan anteeksi?

Kuvittele olevasi joko Sirkka tai Mämmi. Millaisen päiväkirjasivun hän kirjoitti
syntymäpäivästään? (sopii myös kotitehtäväksi)
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Mämmi ja pusujuttuja
Opettajalle
Mämmin luokassa on aloitettu pussausleikki eikä Mämmi pidä siitä yhtään.
Onneksi mukaan astuu neuvokas Tume, vloggaaja ja tubettaja.
Jaksossa sivutaan lapsen seksuaalisuutta ja oikeutta määrätä itse omasta
ruumiistaan. Opettajan tehtävänä on painottaa, että jokaisella lapsella on
oikeus päättää itse siitä, mihin suostuu. Kaikkeen ei myöskään ole hyvä
suostua, vaikka ehkä ajattelisi, että niin pitäisi tehdä. Tehtävien avulla
harjoitellaan itsensä puolustamista, mutta myös luottamusta toiseen
ihmiseen.
Keskusteluvinkki
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?
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Katselun jälkeen
• Miksi Mämmi ei pitänyt pussaamisesta?
• Minkä neuvon Tume antoi?
Toimintavinkki
Voidaan harjoitella luottamuksen löytämistä. Valitaan luokasta yksi
vapaaehtoinen. Hän valitsee ympärilleen neljästä kuuteen oppilasta, joihin
hän luottaa. Sen jälkeen hän asettuu keskelle, sulkee silmänsä ja nojaa eri
suuntiin. Muiden on oltava luottamuksen arvoisia ja otettava keskellä oleva
kiinni ja kevyesti työnnettävä seuraavaan suuntaan.
Luottamusta voidaan harjoitella myös niin, että rakennetaan rata
merkitsemällä se esimerkiksi maalarinteipillä lattiaan. Radalle voidaan
rakentaa myös esteitä tuoleista ja pöydistä, jotka pitää kiertää. Oppilas
valitsee avustajan ja sulkee silmänsä. Avustajan tehtävä on kuljettaa oppilas
radan läpi vierellä kulkien ja ohjeita antaen.
Lopuksi voidaan harjoitella ein sanomista samalla tavalla kuin Mämmi. Yksi
oppilaista on Mämmi, jota toinen oppilas lähestyy hitaasti. Kun Mämmi ei
halua tämän tulevan enää lähemmäs, hän nostaa päättävästi kätensä eteen
ja sanoo ”Lopeta”. Oppilaan on toteltava tätä käskyä. Voidaan puhua eri
ihmisten välisistä eroista siinä, miten lähelle he päästävät toisen ihmisen ja
missä kohden se alkaa tuntua kiusalliselta. Samalla tavoin voi sanoa
”Lopeta”, jos joku kiusaa tai härnää. Lopettamiskäskyn on oltava tarpeeksi
topakka.
22

Askarteluvinkki
Suunnittele merkki, joka kertoo kuvana ohjeen, miten voisit toimia koulussa,
kaverien seurassa, netissä niin, ettet luokkaa tai pahoita kenenkään mieltä.
Oppilaiden maailma on usein täynnä kieltoja (Älä kiusaa, älä lyö...).
Tehtävässä käännetään asia päinvastaiseksi: Ollaan yhdessä! Otetaan
mukaan! Lainataan kaverille! Pyydetään anteeksi! Annetaan tilaa! Odotetaan
vuoroa! Ohjeita voidaan keksiä lisää ennen kuin suunnitellaan merkkejä.
Kirjavinkki
Lue: https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-julistus/
Miten lasten oikeuksien julistus velvoittaa aikuisia suojelemaan lapsia?
Millaisia ohjeita se antaa aikuisille?
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www.mämmitsemppaa.fi
Huom! Jos katsot tämän vihon videoita Zappar-sovelluksen kautta, jokainen
video käyttää mobiilitadaa n. 8-20Mb Videot ovat nähtävillä nettiversiossa
suoraan Youtubesta.
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