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Ota rooli!
Ohjeita hahmon luomiseen
1. Mieti, millaisen hahmon haluat luoda.
Onko se ihminen, eläin vai jokin muu olento?
Minkä ikäinen?
Minkä kokoinen?

2. Kokeile erilaisia tapoja liikkua ja puhua.
Ole rohkea! Liioittele! Päätä, miten sinun
hahmosi liikkuu ja puhuu.
3. Keksi hahmollesi nimi ja rooliasu.

Hahmomuistipeli

• Kaksi leikkijää menee luokan ulkopuolelle.
• Loput leikkijät jakautuvat pareiksi.
• Parit keksivät nopeasti hahmon. Parit päättävät hahmolle sopivan

hokeman ja ilmeen sekä harjoittelevat tekemään ne samalla tavalla.

• Muodostetaan piiri, jossa parit eivät ole vierekkäin.
• Pyydetään luokan ulkopuolella olleet leikkijät piirin keskelle. He

alkavat pelata muistipeliä. Ensin toinen osoittaa kahta piirissä
seisovaa leikkijää. He näyttävät oman hahmonsa ilmeen ja sanovat
sanonnan. Pelaajat yrittävät löytää kaikki parit.

• Valitaan uudet leikkijät, jotka menevät ulos luokasta.
Hahmotaikuri

• Muodostakaa piiri.
• Keksikää yhdessä yksi hahmo, joka muodostuu kolmesta vierekkäisestä
leikkijästä. Hahmolla on nimi, asento ja lempisanonta.

hirvi
Keskimmäinen on pää, ja vieressä olevat muodostavat sarvet.
”Sarvia syyhyttää!”

Hyppää hahmoon!

• Jokainen keksii oman hahmon ja hahmolle kävelytyylin,
tervehdyksen ja puhetyylin.

028c Isompi
Valitaan yksi oppilas hahmotaikuriksi. Hän menee piirin keskelle.
elokuvataulu

• Otetaan oman hahmon rooli ja lähdetään kävelemään tilassa.

nimensä ja hahmon nimen.

• Muodostetaan parit. Parit harjoittelevat kohtaamista, jossa he

•
• Hahmotaikuri osoittaa jotakuta piirissä seisovaa leikkijää ja sanoo hänen
– Eero! Hirvi!

• Leikkijä, jota on osoitettu, sekä hänen vieressään olevat muodostavat
hahmon nopeasti ja sanovat lempisanonnan yhdessä.

Tervehditään vastaantulijoita roolin mukaisesti.

kävelevät roolissaan toisiaan kohti ja tervehtivät. Parit voivat
myös harjoitella enintään minuutin pituisen miniesityksen.

• Voitte esittää kohtaamisia ja miniesityksiä.

• Jos joku ei muodosta hahmoa nopeasti oikein tai sanoo lempisanonnan
väärin, hänestä tulee uusi hahmotaikuri.

• Kun yhden roolin ottaminen sujuu kaikilta hyvin, keksitään yhdessä lisäksi

toinen hahmo. Nyt hahmotaikuri voi muuttaa muita kahdeksi eri hahmoksi.

• Keksikää lisää hahmoja tarpeen mukaan.
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