


Tunteiden labyrintti

Miltä tunteet tuntuvat kehossa? 

Keksikää tunteille kielikuvia, kuten puhisen kuin höyryjuna tai olen täynnä 
intoa kuin ilmapallo!

Kun olette kirjoittaneet ylös vähintään neljä kielikuvalausetta, kertokaa ne 
opettajalle. Suorituksesta saatte yhden labyrintin avaimen.
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Alias eli sananselityksiä tunteista!  
Valitkaa joukkueestanne kaksi sananselittäjää, jotka selittävät alla olevan 
listan tunteita vuorotellen sanomatta tunnetta ääneen. Muut joukkueen 
jäsenet arvaavat. 

Selitettävät sanat:  
suuttunut, rakastunut, pelokas, onnellinen, pettynyt,  
kiitollinen, hermostunut, iloinen, ujo ja innostunut.

Viidestä oikein arvatusta tunteesta saatte yhden labyrintin avaimen, 
kymmenestä saa kaksi avainta.



Tunteiden labyrintti
Asettukaa seisomaan piiriin. Jokainen joukkueen jäsen  
esittää vuorollaan pantomiimina, miltä hänestä tuntuu, kun  
a) häntä ei oteta mukaan leikkiin 
b) joku tönäisee häntä 
c) hän löytää pulpetistasi kivan viestin 
d) hän joutuu rehtorin puhutteluun 
e) hän saa kokeesta parhaan arvosanan 
f ) hän on kipeä luokkaretkipäivänä.

Menkää esitysten jälkeen opettajan luokse. Opettaja valitsee listalta kaksi 
tunnepantomiimia, jotka näytätte opettajalle yhtäaikaisesti.

Suorituksesta saatte yhden labyrintin avaimen
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Mistä näkee, että toinen on 
a) iloinen 
b) innostunut 
c) surullinen 
d) pettynyt?

Kuvatkaa lyhyet videot erilaisista tavoista, joilla kutakin tunnetta ilmaistaan. 

Näyttäkää videot opettajalle. 

Suorituksesta saatte enintään kaksi labyrintin avainta.
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Kaikkia tunteita saa tuntea, mutta tunteiden vallassa tehdyt teot  
eivät aina ole sallittuja.

Arto kiusaa Mikkoa välituntisin varastamalla häneltä pallon. Miltä Mikosta 
tuntuu? Miten hän saisi Arton lopettamaan kiusaamisen? 

Kirjoittakaa kaksi tai kolme lausetta, joilla Mikko kertoo Artolle:
a)miltä hänestä tuntuu, kun Arto vie häneltä pallon 
b)miten hän toivoo Arton muuttavan käytöstään. 

Kertokaa lauseenne ja perustelkaa valintanne opettajalle. Suoritetusta 
tehtävästä saatte yhden labyrintin avaimen.
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Asettukaa piiriin. Yksi ryhmän jäsen valitsee yhden tunteen laittamalla 
sokkona sormensa Tunteiden tuulimyllyn päälle.  
1. Valinnan tehnyt oppilas ilmaisee hyvin pienesti kyseistä tunnetta. 
2. Seuraava ringissä kasvattaa saman tunteen ilmaisua vähäsen. 
3. Tunne kasvaa piirissä yhä suuremmaksi. 
4. Kun tunne on kiertänyt koko ringin, se kiertää vielä yhden kierroksen 
pienentyen koko ajan. Jokainen tekee siis tunteen kaksi kertaa.

Tehkää tehtävä alusta kolmella eri tunteella. Suoritetusta tehtävästä saatte 
yhden labyrintin avaimen.
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Valitkaa yksi yhteinen tunne Tunteiden tuulimyllystä. Ryhmä tekee yhdessä 
julisteen valitusta tunteesta. Miettikää, miten tunnetta voi kuvata esim. 
väreillä, sarjakuvan tehokeinoilla, muodoilla, esineillä, hahmojen asennoilla 
jne.

Näyttäkää valmis tunnejuliste opettajalle. 

Suorituksesta saatte yhden tunteiden labyrintin avaimen ja liekin kasvamaan 
yhden pykälän verran.


