DRAAMA - KOULULAISET KÄSIKIRJOITTAJIKSI,
NÄYTTELIJÖIKSI JA KATSOJIKSI
”Oppilaiden tekstikäsitys laajeni, kun sanat kirjan sivuilta heräsivät
eloon esityksissä.” (Turun Lukuinto)





Kokeilkaa käsikirjoitusten laatimista ja näyttelemistä, kuten
Pelkosenniemellä:
 Seiskojen nukkenäytelmän ”Kadonneen prinsessan
tapaus” esittäminen päiväkodissa, ykkös- ja kakkosluokille
 Kuutosten näytelmä ”Pyhätunturin Huttu-ukko”: Kirjoittamisen taustana kirjaston paikalliskokoelman
lehtiartikkelit. Näytelmän esittäminen joulujuhlassa
 Seiskojen ja kasien yhteistuotos ”Suomen presidentit”. Esitykset itsenäisyys- ja joulujuhlassa. Tutustu
upeaan, Suomen historiaa valottavaan näytelmään!
Helsingin Ylä-Malmilla useat luokat ovat toteuttaneet näytelmiä, runoja ja laulua sekä sisällyttäneet ne vanhempien
pikkujoulujuhlan ohjelmaan.
Integroi eri oppiaineisiin!
 Perehtykää esim. uskontotunneilla ajankohtaisiin kirkollisiin juhliin.
 Elävöittäkää tapahtumat draamallisin ja musiikillisin
keinoin: Järjestäkää esim. pääsiäisvaellus.
 Sopii hyvin alakoulun isoimmille, jolloin näytelmä
voidaan esittää koulun pienimmille (0.–2. luokat).



Oppimista teatteriyhteistyössä
 Tutustukaa valitun sadun; esim. Saapasjalkakissan tapahtumiin vaikkapa Papunet-sivuston kuvallisen sadun kautta.
 Teatterilaisten vierailu ja näytelmä valitusta sadusta
 Verratkaa perinteistä satua ja teatteriryhmän tuoretta, juoneltaan toisenlaista versiota keskenään.

DRAAMASTA TYÖPAJAKSI (Alakoulu)
”Oli tosi hauskaa ja vauhdikasta, kiinnostavaa. Olin tuulena näytelmässä ja sen jälkeen väsynyt”. (Tyttö 3 lk., Turun Lukuinto.)





Vinkki: Tuo kirjavinkkaukseen draamaelämyksiä!



Kolmosten vinkkauksissa ekaluokkalaisille näyttelemistä ja
kirjaan liittyvää rekvisiittaa
Kuutosten vinkkauksissa ekaluokkalaisille kummioppilaille
näyttelemistä, nukketeatteria ja keppinukkeja



Järjestäkää koulun ja kirjaston yhteistyönä; esim. osana Sanataideviikkoa.
Aloittakaa sopivien tekstien etsimisellä kirjastosta. Varatkaa
aikaa sekä etsimiseen ja löydettyjen tekstien omaksumiseen.
Lukekaa pohjaksi tarinoita, kuten eläinaiheisia runoja ja tarinoita.
Lämmittelyharjoituksina esim.
 Tunnetilojen ilmentäminen liikkumalla huoneessa
 Tuhatjalkaisen muodostaminen kädet toisen olkapäillä ja liikkumista yhdessä
 Eläinmuistipeli: Jaetaan eläinrunot ja esitetään eläintä liikkeellä ja ääntelyllä. Etsitään ryhmästä pari, jolla
on sama eläin.
 Kuvanveistäjät ja patsaat –leikki ryhmissä
 Kone-leikki: Jokainen kerrallaan alkaa tehdä jotain
ääntä ja liikettä. Lopuksi muodostuu iso kone.
Dramatisoikaa omia kohtauksia luetun/etsittyjen tekstien
pohjalta, kokeillen mm. pantomiimia.
 Pienet esitykset (teksteinä esim. Jukka Itkosen Vuohet kirjasta Sorsa norsun räätälinä, Reetta Niemelän
proosaruno Pesukarhu kirjasta Makkarapiruetti ja Aisopoksen satu Aurinko ja tuuli)






Sopiva ryhmissä tapahtuva esitysten harjoitteluaika on puolisen tuntia. Harjoittelu onnistuu omassa luokassa.
Voitte toteuttaa eri kieliluokilla: esitykset ja draamaharjoitteet monella kielellä.
Koulun ja kirjaston läheinen sijainti eduksi: Rekvisiitta kulkee
esim. muovikassissa kirjastolta koululle.
Kehittää monilukutaitoja: draama-, teksti- ja kuvanlukutaitoa
sekä äänitehosteiden, eleiden ja esiintymisen lukutaitoja sekä
harjaannuttaa luovaa tekemistä.

TARINADRAAMAA








4–5 oppilasta/ryhmä, 4 oppituntia
Etsitään tekstejä kirjastosta ja kootaan niistä yhtenäinen käsikirjoitus.
Valitaan
 hahmo, keskustelu ja tapahtuma kirjaston kirjoista.
 tarinalle alku ja tapahtumapaikka.
 rekvisiittaa.
Kootaan aineksista käsikirjoitus ja harjoitellaan esityksiä.
Oppilaiden draamaesitysten videointi luokassa
Kenraaliharjoitukset ja esitys omalle luokalle

Lue lisää Turun Lukuinto-blogista!

Kehitys ja toteutus: Ylämalmin peruskoulu ja Malmin kirjasto, Helsinki. Pelkosenniemen koulu ja Sompion kirjasto, Pelkosenniemi. Aleksanteri Kenan koulu ja Sompion kirjasto, Sodankylä. Puolalan koulu,
mediakasvatusinformaatikko Terhi Hannula ja Turun kaupunginkirjasto, Turku. Haapaniemen koulu ja Wiitaunionin aluekirjasto, Viitasaari.

