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Tervetuloa leikki- ja draamapajaan! 
 
•! Kerro tarina! Storyline-metodi 
•! Heittäydy! Eläydy! 
•! Tilaa mielikuvitukselle – vähälläkin 

rekvisiitalla pärjää! (sormikorvat) 
 
Tapaus yksinäinen pupu 
 
•! The way the bunny hops – laulu 
•! ruumiinosat 

o! kortit 
o! corners 
o! myrkkysieni 
o! touch 
o! noppapelit 
o! kun musiikki loppuu, näytä korvat! 

•! hatchi patchi: Are you a bunny? 
•! numerohypyt 
•! pupuesittäytyminen 
•! valokuva 

o! pupuperhe 
o! mallikuva 

•! salasana tai “bye bye bunny!” 
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Puputunti : draama- ja leikkipaja 



Kerro%tarina

• Oppitunnin'sisällön'voi'kutoa'tarinaksi,'lapset'rakastavat'satuja.
• Eläydy!'Heittäydy!
• Elä'ja'tunne'mukana'omalla'tavallasi.'Hypi'ja'pompi.'
Löydä'sisäinen'pupusi.'Kyllä'se'töpöhäntä'kasvaa'sinullekin!

• Mielikuvitus'on'vahva'työkalu.'Jätä'sille'tilaa.'Pienelläkin'pärjää.'Ota'
taskusta'pupu'ja'tervehdi'muita!'”Hello!”'sanoo'sormipupusi'ja'
pujahtaa'ujona'takaisin'taskuun.'Toisen'taskun'sormipupu'haluaa'
myös'tervehtiä'muita.'”Hello!”
• Lukuvinkki:'StorylineEmetodi



Tapaus&yksinäinen&pupu

• Aloita'tarina'yksinäisestä'
pupusta,'jolla'ei'ole'yhtään'
ystävää.
• Oletko'valmis'auttamaan'pupua?
• Hienoa,'että'olet'valmis'
auttamaan.'Jotta'voit'auttaa'
pupua,'meidän'pitää'tehdä'
sinusta'pupumpi.



Lauletaan(sinut(pupuksi!



The$Way$the$Bunny$Hops$–laulu

• Ennen$laulua$voitte$miettiä,$mitä$puput$tykkäävät$tehdä
• Laula$ja$leiki$mukana$kaikki$asiat,$joita$pupu$tekee

• Pompi$kuin$pupu
• Heiluta$nenää
• Heiluta$korvia$(kädet$pystyyn$ylös$pään$päälle)
• Heiluta$häntää
• Pompi$kuin$pupu$kotiin



Ruumiinosat

• Muistelkaa*yhdessä,*mitä*pupun*
osia*pupulaulussa*heiluteltiin
• Laita*kuvakortit*sitä*mukaa*
taululle*näkyviin,*kun*
ruumiinosat*muistellaan
• Toistakaa*englanniksi



Corners – Pupunkolot

• Vie$kuvakortit$luokkahuoneen$eri$
nurkkiin$näkyville.$Ne$ovat$nyt$
pupunkoloja.
• Yksi$oppilaista$on$Mestaripupu,$
joka$seisoo$silmät$kiinni.$Muut$
puput$pomppivat$jonkin$
kuvakortin$luo.$Mestaripupu$
valitsee$(taululla$olevista$
pienemmistä$korteista)$yhden$ja$
sanoo$sen$ääneen.

• Kaikki$sen$kuvakortin$luona$
olevat$puput$pomppivat$omalle$
paikalleen.$Muut$pomppivat$
uuden$kortin$luokse$ja$seuraava$
Mestaripupu$valitsee$taas$uuden$
kortin…
• Leikkiä$jatketaan$kunnes$kaikki$
ovat$päässet$paikoilleen$tai$ope$
lopettaa$leikin.



Myrkkysieni)– Poison!

• Valitaan'Mestaripupu.'Hän'
menee'käytävään.'Muut'
valitsevat'sillä'välin'taululla'
olevista'kuvakorteista'yhden,'
joka'on'Poison!
• Mestaripupu'tulee'sisään'ja'
yrittää'kerätä'mahdollisimman'
monta'korttia'osumatta'
myrkytettyyn'korttiin.'Samalla'
kun'kortteja'kerätään,'toistetaan'
korttien'sanat'yhdessä'
kohdekielellä.

• Myrkkykortin'kohdalla'
huudahdetaan'Poison!'
• Seuraava'Mestaripupu'loikkii'
käytävään'ja'sama'kuvio'toistuu.



Touch – Kutitussormi

• Ope$ottaa$taskusta$taikasormen.$
Taikasormi$kutittaa!$
• Ope$osoittaa$taikasormella$
kuvakorttia$ja$sanoo$
kohdekielellä$mitä$ruumiinosaa$
alkaa$kutittaa.$
• Pikkupuput$alkavat$heiluttaa$
kutiavaa$ruumiinosaa$ja$sanovat$
sen$kohdekielellä.



Noppapelit)– Pupujumppa)1

• Neljän'kehonosakortin'viereen'
lisätään'kaksi:'esim.'hand ja'
tummy.'Jokaiselle'kuvakortille'
annetaan'numero'196.'Numerot'
vastaavat'nopan'silmälukuja.'
• Jumppa'1:'Oppilaat'heittävät'
parin'kanssa'noppaa'ja'sanovat'
numeron'ääneen'kohdekielellä.'
Numeroa'vastaava'kehonosa'
sanotaan'myös'ääneen'ja'sitä'
liikutetaan'yhdessä.



Noppapelit)– Pupujumppa)2

• Jumppa&2:&Molemmat&parista&
heittävät&noppaa&kerran.&
Silmäluvut&kertovat&mitkä&
kehonosat&valitaan&ja&jumpataan&
yhteen,&esim.&nopilla&saadaan&
numerot&1&ja&5&eli&kuvakorteista&
hand ja&ears.&Oppilaat&koskevat&
kädellään&toisen&korvaa.
• Tässä&voi&käyttää&myös&
taskunoppaa!



Musiikki&loppuu,&näytä&korvat

• Musical chairs* leikin.tapaan.
laitetaan.musiikkia.soimaan.ja.
musiikin.loppuessa.pitää.sanoa.
ja.liikuttaa.opettajan.sanomaa.ja.
kuvakortista.näyttämää.
kehonosaa.



Hatchi Patchi – Are you a/bunny?

• Tuolit'asetetaan'rinkiin.'Niitä'on'
yksi'vähemmän'kuin'osallistujia.
• Mestaripupu'menee'käytävään'
ja'sillävälin valitaa joukosta'yksi'
pupu.'
• Mestaripupu'kysyy'
valitsemassaan'järjestyksessä'
istujilta'Are you a'bunny?'Vain'
pupuksi'valittu'vastaa'yes (I'am),'
muut'vastaavat'no'(I’m not).'

• Kun'Mestaripupu'löytää'pupun,'
kaikkien'pitää'vaihtaa'paikkaa.'
Mestaripupu'yrittää'päästä'
istumaan.''
• Ilman'tuolia'jäänyt'on'seuraava'
Mestaripupu.
• Opettaja'voi'valita'pupun'niin,'
että'kaikilla'istujilla'on'silmät'
kiinni,'jolloin'muut'leikkijät'eivät'
tiedä,'kuka'pupu'on.



Numerohypyt

• Pupuapulaiset*ovat*nyt*päässeet*
retkellään*vaarallisen*joen*rantaan.*
Toisella*rannalla*saattaa*jo*odottaa*
muita*pupuja.*
• Onneksi*joen*yli*kulkee*kivipolku.*
Kivet*on*numeroitu*1:6.*Polkua*
kulkiessa*pitää*sanoa*numerot*
ääneen.
• Mutta*voi*kauheaa!*Joessa*vaanii*
nälkäinen*Mr.*Crocodile,*joka*
haukkaa*varpaasta,*jos*kivipolulta*
putoaa.*Silloin*täytyy*uida*kiireesti*
rantaan*ja*aloittaa*polku*alusta.



Puputervehdys!

• Täällä$on$pupuja!$Yksinäinen$
pupu$on$avustuksellanne$
löytänyt$uuden$pupuperheen!
• Taskupuput$tervehtivät$toisiaan$
iloisesti$kohdekielellä$ja$
esittäytyvät.$



Valokuva(– Pupuperhe

• Pupuperhe'valmistautuu'
ryhmäkuvan'ottamiseen.'Ensin'
oppilaat'voivat'pohtia'hetken'
millaisia'pupuja'ovat'(vanha,'
nuori,'vahva,'ujo…)'ja'mitä'
perheenjäseniä.'
• Ennen'kuvaa'ope'ohjaa'pupuja'
siistiytymään'seikkailun'jäljiltä.'
Käydään'vielä'kerran'
kehonosasanat'läpi,'esim.'Brush
your tail,'clean your ears jne.

• Kuvaan'asettaudutaan'yksi'
kerrallaan,'voi'myös'kertoa'kuka'
on'tai'millainen'on,'esim.'I’m
old.'I’m baby'bunny.'I’m the dad.
• Tilanteesta'voidaan'ottaa'oikea'
kuva'(kuvausoikeudet'
tarkistettava)



Valokuva( Mallikuva

• Puput%haluavat%lähettää%terveisiä%
iloisesta%perhetapaamisesta.%Onneksi%
opella%on%malliksi%muutama%kortti.

• Oppilaat%valitsevat%kuvan%ja%tekevät%
ryhminä%täsmälleen%saman%kuvan.%Yksi%
voi%olla%pääsiäismuna,%toinen%on%
pajunoksia,%kolmas%on%tipu.

• Uudet%sanat%voidaan%käydä%läpi%ja%
oppilaat%esittäytyvät%uusissa%
rooleissaan.

• Korteista%otetaan%kuva.%Siihen%voidaan%
palata%seuraavalla%tunnilla%ja%kerrata%
sanoja.%



Tunti&päättyy

• Salasana
• Luokasta+pääsee+pois+vain+
salasanalla.+Salasana+on+jokin+
tunnilla+harjoitelluista+
kehonosasanoista.
• Tämä+toimii+parhaiten+kun+
sanoja+on+jo+harjoiteltu+
muutaman+kerran.+

• Bye bye bunny!
• Luokasta+lähtiessään+oppilaat+
ottavat+taskustaan+sormipupun+
vasempaan+käteen.+Opettajaa+
hyvästiksi+kätellessään+he+
sanovat+sormipupun+kanssa+bye
bye bunny!+


