
Laaja-alaista oppimista toiminnallisesti



Elämyksellistä 
hyvinvointitaitojen 

harjoittelua



5 syytä miksi Breikkeri

1.Yhdistää digitaalisuuden, toiminnallisuuden ja laaja-alaiset taidot

2.Vahvistaa yhteisöllisyyttä, ei jätä ketään ulkopuolelle

3. Rytmittää koulupäivää: tarvittaessa aktivoi, tarvittaessa rauhoittaa

4. Helppokäyttöinen verkkopalvelu ilman ennakkovalmisteluja

5. Eri ominaispiirteitä edustavat Ömpit tekevät oppimisesta innostavaa 



  



Jos olisin huonekalu

Harjoiteltavat asiat:
luova ajattelu, ongelmanratkaisutaidot, kuunteleminen

Ohjeet:
 Muodostakaa parit tai pienryhmiä.
 Tehtävän tarkoitus on, että kukin miettii hetken itsekseen ja kertoo sitten vuorotellen ääneen ajatuksiaan. Toiset voivat kommentoida, millaisena he sinut näkevät.
 Jos olisit huonekalu, millainen huonekalu olisit? Kenties jonkinlainen tuoli, sohva, pöytä, lamppu tai kirjahylly…kuvaile mahdollisimman tarkasti värejä, materiaalia ja muotoja. 

Perustele, miksi valitsit sellaisen huonekalun.
 Samalla tyylillä voitte miettiä esimerkiksi rakennuksia, jotain luonnosta löytyvää, kulkuneuvoja tai eläimiä.



Valitse jokin yksityiskohta tilasta

Harjoiteltavat asiat:
tarkkaavaisuuden suuntaaminen, rauhoittuminen

Ohjeet:
 Tutki tarkkaan tilaa, jossa olet.
 Kuvaa kännykällä tai tabletilla jokin kaunis yksityiskohta, esine tai asia tilassa.
 Kootkaa kuvanäyttely hyödyntämällä esimerkiksi Padlet-alustaa.
 Samalla idealla voitte valita eri teemoja/aiheita, joista kukin kuvaa yksityiskohdan.



Olen puu - draamavalokuvatarina

Harjoiteltavat asiat:
luova-ajattelu, heittäytyminen, yhteistyötaidot, ryhmäytyminen, kehollinen kontakti

Ohjeet:
 Tämän tehtävän voi toteuttaa joko koko luokan kanssa tai pienissä ryhmissä piirimuodostelmassa.
 Tarkoitus on, että piirin keskelle rakentuu valokuva, jossa on esimerkiki 5-7 ihmistä kerrallaan. Valokuvaa rakennetaan vähitellen suunnittelematta.
 Kuka tahansa voi aloittaa, mennä piirin keskelle, ottaa jonkin asennon ja kertoa mitä esittää. Esimerkiksi ”olen puu” ja muodostaa kehostaan puun.
 Tämän jälkeen joku tulee kuvaan mukaan ja kertoo jälleen mitä esittää. Esimerkiksi ottaa kiinni äskeisestä ”puun oksasta” ja sanoo: ”olen naava, joka roikkuu oksasta.” Näin 

jatketaan edelleen. Valokuvia voi rakentaa eri aihealueista, ensimmäinen piirin keskelle menevä antaa inspiraation.







Breikkerin tekijöitä
Breikkeri on opetus-, liikunta- sekä digitaalisen alan ammattilaisten kehittämä,
ja jokaisen tehtävän on käynyt läpi myös erityislasten parissa työskentelevä 

ammattilainen. Opettajan työ on tekijöille tuttua ja sen haasteet on otettu huomioon 
myös Breikkerissä; se on aidosti opettajan työtä helpottava.

Sanna Virtanen
Happian perustaja ja 

toimitusjohtaja, 
liikuntakasvatuksen 

ammatillinen opettaja, 
voimistelija ja tanssija

Paula Puumalainen
Luokanopettaja, 
mediatuottaja, 

tanssinopettaja, kehollisen 
ilmaisun taitaja

Anniina Perttunen
Luokanopettaja, nuorten 

liikunnan kouluttaja ja 
kokemuksellisen oppimisen 

vaalija

Jouni Aarnipuro
Visuaalinen suunnittelija, 
digitaalisen suunnittelun 

asiantuntija, mies Ömppien 
takana.


