
MÖRKÖ-
DRAAMAPAJAN

TEHTÄVÄPAKETTI



Käsissänne on Mörkö-draamapajan tehtäväpaketti. 
Työpaja toteutetaan osana Seinäjoen Kansalaisopiston vuosittain
3-luokkalaisille järjestämää  koululaispäivää. Tältä ensimmäiseltä
sivulta löydätte muutaman ohjeen, kuinka kannattaa
ensimmäiseksi toimia, jotta hauska teatterihetki voi alkaa! 

Suosittelemme aloittamaan draamapajan videon katsomisella.
Videolla tutustutte pikkiriikkiseen Miska-mörköön hauskan tarinan
ja videolla ohjeistettujen leikkien avulla. Video sisältää osallistavia
leikkejä ja tehtäviä, joten luokkahuoneesta kannattaa siirtää
pulpetit etukäteen sivuun, jotta ryhmällä on tarpeeksi tilaa toimia.
Videon kesto on noin 25 minuuttia. 

Kun olette katsoneet videon, voitte siirtyä tämän tehtäväpaketin
sisältöihin. Tehtäväpaketista löydätte erilaisia harjoitteita ja leikkejä,
joista voitte valita luokallenne sopivimmat - vaihtoehtoja löytyy niin
sisä- kuin ulkotilaankin. Voitte myös itse vaikuttaa ajankäyttöön
valitsemillanne harjoitteilla.

Tehtäväpaketin viimeisiltä sivuilta löydätte oppilaille tulostettavia
tehtäviä. Väritys- ja piirrustustehtävistä voi koota vaikkapa
taidenäyttelyn luokan seinälle! Tehtäväpaketin lopusta löydätte
myös ystäväkirjan sivun, jonka avulla voitte koota luokan yhteisen
mörköaiheisen ystäväkirjan! 

Draamapaja koostuu kokemuksellisista ja toiminnallisista
harjoitteista, joiden avulla osallistujat voivat tutkia hauskasti ja
turvallisesti eri aiheita ryhmässä kokeillen. Teatterissa vallitsevat
ryhmätyöskentelyn säännöt ja tärkeää on, että pidätte hauskaa
yhdessä! Ilo, nauru ja mokailukin kuuluvat asiaan! 

Hei!

Ihania teatterihetkiä!



Muodostakaa piiri ja aloittakaa kertomaan yhteistä tarinaa niin,
että jokainen vuorollaan saa sanoa vain yhden sanan. Virkkeen
viimeisen sanan perään voi halutessaan sanoa pisteen. 
Tarinan aiheena on Mörköteatterin esitys! Millainen esitys nähtiin
ensimmäisenä Miska-mörön Mörköteatterissa? Tarina voi alkaa
sanoilla "Miskan esityksessä..." ja se voi päättyä siihen, kun
esirippu laskeutuu.

Opettaja voi tarvittaessa kehottaa viemään tarinaa kohti
loppua ja esiripun laskeutumista.

Harjoituksen kesto noin 5-10 minuuttia.

Jakautukaa 3-4 henkilön pienryhmiin. Suunnitelkaa ja
harjoitelkaa lyhyet (n. 2min) kohtaukset: Millaisen kohtauksen
teidän omat pikkumörkönne esittäisivät Mörköteatterissa?
Keksikää keitä te olette, missä te olette ja mitä te teette.
Esittäkää kohtaukset toisille pienryhmille ja antakaa jokaiselle
ryhmälle raikuvat aplodit. Kohtaukset voivat inspiroitua äsken
kerrotusta sana kerrallaan tarinasta, tai se voi olla jotain ihan
uutta! 

Aikaa harjoittelulle on hyvä varata noin 10-15 minuuttia, jonka
jälkeen esitykset katsotaan yhdessä.

Sana kerrallaan tarina

Mörkö-kohtaus



Jakautukaa kahteen riviin vastakkain niin että rivien väliin
muodostuu kuja, josta mahtuu kulkemaan. Kujan perältä lähtien
jokainen pikkumörkö saa kulkea vuorollaan kujan lävitse samalla,
kun muut hurraavat ja taputtavat hänelle hurjasti! Olettehan
juuri esiintyneet Mörköteatterissa! 

Muodostakaa tuoleista piiri, jossa paikkoja on yksi vähemmän
kuin osallistujia. Jos tuoleja ei ole käytössä, paikat voi merkitä
muulla tavoin. Yksi pikkumörkö jää ensimmäisenä piirin keskelle
ja kertoo jotain omasta möröstään, esimerkiksi: ‘’Mun mörkö
tykkää suklaasta!’’ Kaikki möröt, jotka ovat samaa mieltä vaihtavat
piirissä paikkaa ja keskellä ollut mörkö yrittää ehtiä istumaan
vapaalle paikalle. Paikkaa ei saa vaihtaa viereiselle paikalle.
Pikkumörkö, joka jää ilman paikkaa, saa jäädä keskelle ja kertoa
jotain uutta omasta möröstään. 

Aplodikuja

Mörkösalaatti
Leikki 

sisätilaan



Yksi leikkijöistä aloittaa Miska-mörkönä ja menee leikkitilan
toiseen päähän. Muut ovat kilttejä pikkumörköjä ja asettuvat
riviin tilan toiseen päähän, pikkumörköjen turvapaikkaan.
Pikkumöröt keksivät yhdessä jonkun aiheen, mitä esittävät.
Sitten he astelevat Miskan eteen, noin kahden metrin päähän, ja
tervehtivät häntä: ”Hyvää päivää, Miska!” Miska vastaa: ”Hyvää
päivää, mörköystäväni! Mitä te tänään esitätte teatterissa?”

Silloin pikkumöröt alkavat esittää keksimäänsä aihetta
(esimerkiksi uimahyppyjä) pantomiimina eli sanattomasti.  Miska
yrittää arvata, mitä pikkumöröt esittävät. Kun Miska on arvannut
aiheen oikein, pikkumöröt kirmaavat takaisin turvapaikkaansa ja
Miska heidän peräänsä. Miska yrittää saada pikkumöröt kiinni
koskettamalla heitä. Kiinnijääneet pikkumöröt pysähtyvät
paikoilleen ja auttavat seuraavalla kierroksella Miskaa ottamaan
karkaavia pikkumörköjä kiinni liikahtamatta kuitenkaan pois
omalta paikaltaan. 

Turvapaikkaan päässeet pikkumöröt keksivät seuraavalle
kierrokselle uuden aiheen ja menevät esittämään sen Miska-
mörölle. Matkalla Miskan luokse kiinnijääneet möröt eivät vielä
saa ottaa toisia kiinni - vasta sitten, kun Miska on arvannut oikein
ja pikkumöröt kirmaavat takaisin kohti turvapaikkaa. Leikki
loppuu, kun kaikki on saatu kiinni. Seuraavaksi Miskaksi pääsee
viimeiseksi kiinni jäänyt leikkijä.

Miska-mörkö ja kiltit pikkumöröt 
Leikki

ulkotilaan



Värityskuva
Väritä Miska-mörön piironki! 

Millaisessa piirongissa Miska-mörkö asuu? 



Piirrustustehtävä
Mörköteatterin näyttämö on aivan tyhjillään!

Piirrä näyttämölle mieleisesi lavastus ja esiintyjät!
Millaisia lavasteita Mörköteatterin lavalla voisi olla?

Ketkä siellä voisivat esiintyä?





Kokonaisuuden innoittajana on toiminut tarina Pikkuruisin mörkö
lastenkirjasta Mörkökirja (2015), jonka on kirjoittanut ja kuvittanut
Harri István Mäki. Lähteenä on käytetty sivustoa iltasatu.org.

Draamatyöpajan ovat teille yhdessä toteuttaneet teatteri-ilmaisun
ohjaaja -opiskelijat Jenna Varismäki ja Liisa Turunen Seinäjoen
kansalaisopistolta.
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