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Tutustutaan!
• Ketä on paikalla?

1) Kirjoita etunimesi ja organisaatiosi chattiin silmät kiinni.
2) Sitten avaa silmät ja kirjoita edellisen perään nyt ymmärrettävästi.

• Nimi + liike
1) Ensimmäinen sanoo oman nimensä + tekee liikkeen.
2) Seuraava toistaa edellisen nimi + liikkeen ja sanoo oman nimensä + tekee liikkeen, 
seuraava jatkaa.
3) Haastetta saa lisää kun kaikkien aiemmin nimet ja liikkeet tulee toistaa, ei vain 
edellisen. Lisäksi muut voivat toistaa liikkeet yhdessä.

• Nimispesiaali
1) Salapoliisinimi = lempiväri + lempieläin
2) Agenttinimi = toinen nimi + kadunnimi
3) Rap-nimi = etunimen ensimmäinen kirjain + sukunimen 3-5 ensimmäistä kirjainta
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Miksi ryhmäyttäminen
kannattaa?

• Aktiivinen opiskelupäivä mahdollistaa
• jaksamista, opiskelukykyä ja oppimista
• osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

• Ryhmän merkitys hyvinvoinnille ja 
oppimiselle on keskeinen

• tehdään yhdessä
• sama päämäärä tai tavoite
• luottamuksellinen ilmapiiri
• ryhmässä tekeminen usein lisää myös liikettä.

• Muutos ryhmän toiminnassa voi käynnistyä jo 
pienestäkin aiemmasta poikkeavasta 
hetkestä.

• musiikki, liike, peli, leikki tai uusi ympäristö



Tutustutaan enemmän
• Tuo minulle

1) Opiskelijat voivat jakaantua joukkueisiin tai toimia yksin.
2) Opiskelijoiden on tuotava näytille jokin asia joka liittyy annettuun 
aiheeseen.
3) Esimerkkiaiheita: jotain vihreää, jotain uutta, pehmeää, tärkeää.

• Pikatreffit
1) Opiskelijat harhailevat tilassa. Äänimerkin ja ohjeistuksen myötä he hakeutuvat 
ryhmiin keskustelemaan annetusta aiheesta.
2) Esimerkkiaiheita: jotain oppituntiin liittyvää, mielipiteeni opiskeltavasta aineesta, 
unelmani, mielipide kouluruoasta.
3) Äänimerkin myötä opiskelijat harhailevat ja jatkavat aktiviteettia samaan tapaan.
4) Etänä käytössä breakout rooms –toiminto tai whatsapp ryhmät.
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Hauskaa heittäytymistä
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• Pantomiimi ryhmissä
1) Jaetaan opiskelijat ryhmiin.
2) Valitaan/arvotaan ryhmille aiheet.
Esimerkkiaiheita: elokuvat, sarjat, sanonnat, 
yhdyssanat.
3) Jokaisella ryhmällä on tietty määrä aikaa 
suunnitella esitys ilman ääntä.
4) Ryhmät esittävät sen muille. 
Ensimmäisenä oikein vastannut saa omalle 
ryhmälleen pisteen.
5) Etänä ryhmän jäsenten on esitettävä 
jokainen omassa ruudussaan. Muut voivat 
arvata chattiin kirjoittamalla. Muiden on 
hyvä olla kamera pois päältä, jolloin 
esiintyjät tunnistaa paremmin.

• Ankkaloru
1) Sovi opiskelijoiden kanssa 
suoritusjärjestys.
2) Näytä taululle loru, jota he toistavat 
sana kerrallaan. Jokainen opiskelija 
lausuu vain yhden sanan ja sitten on 
seuraavan vuoron. Loru suurenee sen 
edetessä. 
3) Tavoitteena on päästä kierros 
loppuun ilman virheitä.
4) Loru:

"YKSI ANKKA
KAKSI JALKAA
KVAAK

KAKSI ANKKAA
NELJÄ JALKAA
KVAAK
KVAAK"



Kiitos!
Ryhmäyttävät aktiviteetit –materiaali 
julkaistaan kevään aikana hankkeen 
verkkosivuilla.

Hauskoja hetkiä materiaalin parissa!

smartmoves.fi

@smartmoveshanke

@smartmovesfi


