
Kaikki oppiaineet
Avoin oppituntivinkki

Ohjeet oppituntiin: 

Valitkaa luokan kanssa johonkin teille ajankohtaiseen aiheeseen liittyvä video 
Manabuasta. Suorittakaa allaoleva oppitunti tehtävineen.

Ehdotuksia tehtävän teemoista (voitte myös valita aiheen täysin itse Manabuasta)

Yhteiskuntaopin oppianeesta aiheista Mitä on lähdekritiikki? tai Mitä sosiaalisessa medias-
sa kannattaa jakaa?

Tai vaikkapa palveluun lisätyistä videoista Äärimmäiset sääilmiöt, Ruuan säilyvyys, tai 
Mitä on globalisaatio?. Myös kaikki ympäristöön tai maailman tapahtumiin liittyvät aiheet 
voisivat olla ajankohtaisia. Valinta on teidän.

1. Ennen kuin katsotte videon: Luo ennakkokuva aiheesta Manabua-videon 
käsitesanaston avulla

 • Mitä video käsittelee oppilaiden mielestä?
 • Tunnistavatko he käsitteitä, ovatko kuulleet niitä aiemmin?

2. Katso video 

 • Katso video yhdessä luokan kanssa tai anna oppilaiden itsekseen katsoa ja   
 kuunnella kuulokkeilla.
 • Oppilaat, jotka puhuvat muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään, voivat kuun- 
 nella ja/tai lukea tekstitykset kielenvaihtajan avulla eri kielillä.

3. Toista asiat käsitesanastoa avuksi käyttäen

 Ehdotus:
 • Kirjoita käsitteet taululle ja harjoitelkaa niiden merkitystä yhdessä.
 • Pyydä oppilaita harjoittelemaan käsitteiden selittämistä omin sanoin.

4. Tietovisa

 Pyydä oppilaita vastaamaan videon tietovisaan pareittain tai jokainen itsekseen.

5. Draamaharjoitus/ Projektitehtävä: 

 Jaa luokka 2-3 hengen ryhmiin (tai isompiin, riippuen valitsemastanne tehtävästä.   
 Tehtävät on annettu alla).



Tehtävä:

Valitkaa luokalle yksi tehtävä allaolevista vaihtoehdoista. Suorittakaa tehtävä. Tehtävissa 
tulee ilmetä valitsemanne video, sen keskeisiä käsitteitä (ei välttämättä tarvitse olla kaik-
kia mainittuja käsitteitä, mutta tärkeimmät), koska ne ovat Manabua-oppituntien tär-
keimpiä anteja.

 1. Järjestäkää valitsemanne ja katsomanne Manabua-videon aiheesta kuviteltu 
 lehdistötilaisuus ja videoikaa / valokuvatkaa se

 2. Tehkää valitsemanne ja katsomanne Manabua-videon sisällöstä oma tulkinta   
 musiikkivideona (rap, pop, rock, flash mob etc - luokka voi käyttää 
 mielikuvitustaan, vain taivas on rajana!) 

 3. Valitsemanne ja katsomanne Manabua-videon pohjalta rakentakaa näyttely 
 - videoikaa tai valokuvatkaa näyttely.

 4. Piirtäminen tai maalaaminen (tämän voi myös yhdistää edellisen tehtävän   
 kanssa) Manabuasta katsomanne videon aiheesta: oppilaat piirtävät tai maalaavat  
 itsenäisesti tai ryhmissä videoon liittyvän teeman mukaisen taideteoksen. Mukaan  
 voi liittää vaikkapa leikkeitä lehdistä. Videoikaa / kuvatkaa taideteokset.

 5. Kirjoittakaa tarina yhdessä luokan kanssa valitsemanne Manabua-videon 
 aiheesta. Tarinaa voi kirjoittaa niin, että yksi voi aloittaa, seuraava jatkaa jne. 

6. Lopuksi 

 Päätä oppitunti/oppitunnit keskusteluun koko luokan kanssa:

 Mitkä ovat tärkeimmät käsitteet, jotka opitte tästä projektityöstä? Kirjoita käsitteet   
 taululle. 

 - Mitä olette oppineet tästä? Oliko jotain, mitä oli vaikea ymmärtää? 
 - Mikä oli hauskinta ja opettavaisinta tehtävän suorittamisessa?

Jos haluatte, jakakaa meille video/kuva Facebookissa tai Instagramissa hastagilla #Mana-
buaProject tai lähettäkää se meille sähköpostitse markkinointi.ilteducation@gmail.com , 
ja jaamme sen puolestanne Facebookissa ja Instagramissa (luonnollisesti teidän luvallan-
ne.)

Hauskoja ja opettavaisia oppitunteja!


