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YHDESSÄ – leikki
(suositellaan varhaiskasvatukseen, esiopetukseen sekä alakouluihin)
Koti on meille tärkeä paikka, siihen liittyy paljon erityisiä tunnekokemuksia, jotka yhdistävät yli
katsomusrajojen. Yhdessä-leikki vahvistaa ymmärrystä toisesta ja edistää yhteisöllisyyden
vahvistumista.

Yksi
Kokoonnutaan yhteiseen piiriin. Jokainen tervehtii vuorollaan jollain kivalla liikkeellä! Kun joku
tekee oman liikkeensä – toiset vastaavat hänelle toistamalla näkemänsä liikkeen. Istutaan tämän
jälkeen piirissä lattialle tai tuoleille. Joku aikuisista pyytää kaikkia muita sulkemaan silmänsä. Sen
jälkeen hän nousee ja menee piirtämän jonkun käteen kuvion (talon). Se joka on saanut käteensä
kuvion, voi avata silmänsä ja mennä jonkun toisen luo ja tehdä samoin ja piirtää saman kuvan. Kun
kaikki ovat saaneet piirroksen käteensä, arvuutellaan yhdessä mitä käsiin oli piirretty.

Kaksi
Mietitään, mitkä kaikki talot ovat perheelle tärkeitä ja jaetaan yhdessä ajatuksia omasta kodista,
jossa elämme. Seuraavaksi kukin lapsi tekee lattialle oman kotitalo. Talon voi tehdä palikoista,
legoista, kepeistä tai taitella vaikka servetistä. Kaikki me tarvitsemme kodin. Koti on iso kiitoksen
aihe.

Kolme
Mietitään millaisia asioita juuri meidän kodissa on, jotka tuovat iloa ja mistä saamme olla kiitollisia.
Jokainen voi nyt hakea haluamiaan pieniä esineitä ja asettaa ne rakentamaansa kotiin. Jokainen
saa myös kertoa toisilleen mistä on iloinen ja mistä on omassa kodissaan kiitollinen.

Leikki on muokattu Kodin eri katsomukset -esitteestä.

Pikakurssi dialogin puhumisen perustaitoon eli katsomuksia koskevien kysymysten
tekemiseen (suositellaan yläkouluihin)
Materiaalin löydät tältä sivustolta:
https://www.slideshare.net/Askeliakatsomusdialogiin/kysymisen-taito
Materiaali perustuu Askelia katsomusdialogiin- aineistoon, joka on löydettävistä täältä:
https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2020/01/askelia-katsomusdialogiin.pdf

Argumentoinnin virheet (suositellaan yläkouluihin ja lukioihin)
Hyvässä keskustelussa osapuolet yrittävät tosissaan ymmärtää, mitä toinen tarkoittaa. Tahallinen
tai tahaton väärinymmärtäminen jumiuttaa keskustelun. Epäilyn ja kriittisen ajattelun yhdistys
Skepsis ry. on koonnut sivuilleen monipuolisen listan keinoista, joilla voi välttää
väärinymmärryksiä ja perustella omia kantojaan viisaalla tavalla. Näitä niin sanottuja
virheargumentteja kannattaa välttää varsinkin silloin, kun ollaan asioista eri mieltä.
Löydät materiaalin täältä: https://www.skepsis.fi/jutut/virhelista.html
Argumenttien käsittelyyn voi käyttää myös Ali Almossawin kirjaa ”Kehnojen argumenttien
kuvakirja”: https://bookofbadarguments.com/fi/

Materiaaleja vihapuheen käsittelyyn (suositellaan lukioihin)
Materiaalin löydät osoitteesta: https://yhdenvertaisuus.fi/vihapuhe

