SISÄLEIKIT
Sanojen muodostus
Sanojen muodostuksessa
tarkoituksena on luoda yhdestä
sanasta useampi sana!

Vähintään
2 henkilöä

Ohjeet
- Jaa osallistujat vähintään kahteen joukkueeseen.
- Kirjoita paperille tai taululle kaikille joukkueille
omat aloituskirjaimet tai -sanat.
Alla lueteltuna muutamia alkukirjaimia, jotka
muodostavat jokaiselle tärkeitä sanoja.

- Valitse sopiva aika (muutama minutti) ja anna
joukkueiden keksiä niin monta sanaa kuin he ehtivät!
Jokaisesta muodostetusta sanasta saa yhden pisteen.
Kaikki kirjaimet käyttävästä sanasta saa 5 pistettä!

UTINUKSoin - Kunnioitus
ISUONLUsneL - Onnellisuus
Lipemdiei - Mielipide
syistneäyis- itsenäisyys
Vinkki! Pelin loputtua voidaan joukkueissa keskustella tehtävässä
haetuista sanoista ja minkälainen niiden merkitys on lapsen
elämässä.

pantomiimi
Pantomiimi on näyttelemistä
ilman sanoja.

Vähintään
6 henkilöä

Lasten kanssa pantomiimia voi käyttää apuna vaikeiden
tilanteiden hahmottamisessa ja niiden käsittelyssä.

Pantomiimia varten tarvitsette vähintään 6
hengen ryhmän.
Näytelkää pienemmissä, noin 1-4 hengen ryhmissä
seuraavat tilanteet.
(Näyttelevän ryhmän voi myös itse antaa keksiä lasten oikeuksiin
liittyviä tilanteita)

- Toisen ulkopuolelle jättäminen, 2-4 hlö
- Kiusaamistilanne, 2-4 hlö
- epäkunnioittava käytös, 1-3 hlö
- Toisen puolustaminen, 1-5 hlö
- Onnellisuus omana itsenään, 1-3 hlö
Muun ryhmän tehtävä on arvata, mitä pantomiimissa
tapahtuu.
Arvauksen jälkeen ryhmissä keskustellaan, mistä
tällaiset tilanteet johtuvat, miten niihin voisi puuttua ja
miksi puuttuminen kannattaa.

Minä olen -lankaleikki
Tähän tehtävään tarvitset vain
ryhmän ja lankarullan!

Vähintään
8 henkilöä

Ohjeet
- Asettukaa tiiviiseen ympyrään.
- Leikin vetäjä pitää lankarullaa kädessään. Vetäjä
aloittaa kertomalla jonkin positiivisen siitä minkälainen
itse on. Sen jälkeen hän heittää lankarullan jollekin
toiselle osallistujalle pitäen itse kiinni rullan päästä.
- Jokainen saa vuorollaan kertoa minkälainen on ja
heittää aina seuraavalle lankarullan pitäen itse kiinni
langasta. Ympyrän keskelle tulee monimutkainen
lankaverkko.
- Leikki leikitään lopuksi toisin päin, eli lankaverkko on
puretaan. Tällöin jokaisen osallistujan tulisi muistaa,
keneltä sai lankarullan ja mitä kyseinen henkilö sanoi
itsestään. Jokainen osallistuja heittää lankarullan sille,
keneltä sen sai ensimmäisellä kierroksella ja sanoo "sinä
olet" jatkaen samalla tavalla kuin kyseinen osallistuja
itse kuvasi itseään.
- Leikki loppuu kun lankaverkko on purettu!

