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Toiminnallinen opetus                Terveystieto  
                   ja kotitalous

Hypellen kohti hyvinvointia 
– toiminnallisia tehtäviä terveystiedon 
ja kotitalouden oppitunneille
Näiden tehtävien avulla terveystiedon ja kotitalouden opetukseen saadaan lisättyä toiminnallisuutta.  
Ensin on muutamia tehtäviä terveyttä koettelevista haasteista, kuten kansantaudeista. Näiden jälkeen 
on harjoituksia terveyden ja kunnon osa-alueista sekä ryhmäytymisestä ja sosiaalisista tilanteista. 
Sitten esitellään tehtäviä terveystiedon ja kotitalouden käsitteistä sekä ravintosuosituksista ja 
-arvoista. Lopuksi on tehtävä vitamiineista sekä liitteet. Yksittäisistä peleistä voi halutessaan muodostaa 
koko oppitunnin kestävän kokonaisuuden, joka toteutetaan Amazing race -tyyppisenä kilpailuna.

1. Tehtäviä terveyttä koettelevista haasteista

2. Terveyden ja kunnon osa-alueet tutuiksi

C) Ensiapuharjoitukset pistetyöskentelynä
Oppilaat siirtyvät tunnin aikana pisteeltä toiselle ja harjoittele-
vat esimerkiksi kylkiasentoon kääntämistä, nilkan sidontaa ja 
kolmioliinan käyttöä.

D) Mielipidejana päihteistä
Opettaja sanoo erilaisia väitteitä päihteisiin liittyen. Oppilaat 
menevät janalla siihen kohtaan, mitä mieltä he väitteestä ovat 
(samaa mieltä – eri mieltä). Väitteitä voi olla esim. ”kännissä 
olet ääliö”, ”kannabis on parempi vaihtoehto kuin alkoholi”, 
”viina on viisasten juoma”, ”kannabistuotteet tulisi laillistaa 
Suomessa”. Mielipiteistä keskustellaan yhdessä.

A) Tapaturmat näytellen
Oppilaat saavat ryhmissä erilaisia tapaturmatilanteita näytel-
täväkseen. Muiden ryhmien (tai yhden ryhmän kerrallaan) tu-
lee ratkaista, miten tilanteessa pitäisi toimia ja antaa tarvitta-
vaa ensiapua, hälyttää apua, ym.  

B) Kansantaudit ajatuskartoilla
Jokaisella pisteellä (noin seitsemän) on paperi, jossa lukee kes-
kellä jokin suomalainen kansantauti. Ryhmän tehtävänä on li-
sätä paperille asioita, joita he tietävät kyseisestä kansantaudista 
(esim. yleisyys, ehkäisy, hoito, vaarallisuus). Ryhmät kiertävät 
pisteeltä toiselle opettajan merkistä vaihtaen ja täydentävät aja-
tuskarttaan siitä vielä puuttuvia asioita.

A) Terveyden osa-alueet liikkeillä
Harjoitellaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden kä-
sitteitä. Opettaja luettelee väittämiä. Oppilaat menevät kyyk-
kyyn, jos väite liittyy fyysiseen terveyteen, nousevat varpailleen, 
jos kyseessä on psyykkinen terveys ja hyppäävät ilmaan, jos 
väite liittyy sosiaaliseen terveyteen. 

B) Terveyden osa-alueet maa–meri–laiva-leikin tyyliin
Terveyden osa-alueita (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ter-
veys) voidaan harjoitella sopimalla, mihin suuntaan opiskelijat 

liikkuvat, kun opettajan esittämä asia liittyy tiettyyn osa-aluee-
seen (esim. luokkahuoneen ikkunaseinä = fyysinen terveys, ik-
kunaseinää vastakkainen seinä = psyykkinen terveys, keskellä 
luokkahuonetta = sosiaalinen terveys). Liike voidaan tilanpuut-
teen vuoksi tehdä pienimuotoisestikin esimerkiksi oman tuolin 
takana yhdellä askeleella eri suuntiin.

C) Kunnon osa-alueet toiminnallisesti
Oppilaat voivat tehdä samalla voimaharjoittelua (opettajan anta-
mia liikkeitä), kun lukevat kirjasta voimaharjoittelusta.

3. Tehtäviä ryhmäytymisestä ja sosiaalisista tilanteista
A) Sosiaalisia tilanteita näytellen
Oppilaiden kanssa voidaan tehdä pieniä näytelmiä arjen sosiaalisista taidoista. Oppilaat jaetaan 
3–5 hengen ryhmiin, ja jokainen ryhmä esittää muulle luokalle tilanteen, jossa sekä hyvät että 
huonot sosiaaliset taidot tulevat esille. Tilanteen lähtökohtana voi olla esimerkiksi ostosten te-
keminen vaatekaupassa, kaverin syntymäpäivät, sukulaisvierailu, linja-automatka, ryhmätyös-
kentely koulussa tai urheiluturnaus. 
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4. Terveystiedon ja kotitalouden käsitteitä
A) Anagrammeja käsitteistä
Anagrammeja voi tehdä yksin, pareittain tai pienryhmissä. Keskeistä on, että oppilaat käyvät käsitteiden selitykset läpi. Tehtävä 
voidaan toteuttaa niin, että anagrammeja sijoitetaan ympäri luokkaa, ja oppilaat kiertävät vuorollaan pisteeltä toiselle. Opettaja 
voi myös kirjata jokaiselle pisteelle liikkeen, jota oppilaiden täytyy tehdä sovittu määrä ennen seuraavalle pisteelle siirtymistä. 
Arrak software -anagrammiohjelmalla voi luoda anagrammeja.

Kun tilanne on valittu, ryhmässä pohditaan, millaisia henki-
löitä tilanteeseen tarvitaan ja millaisia sosiaalisia taitoja heillä 
voisi olla. Oppilaat jakavat roolit ja tekevät tilanteesta 1–2 mi-
nuutin mittaisen esityksen. Jokaisen esityksen jälkeen keskus-
tellaan tilanteesta: Mikä onnistui? Mikä meni pieleen? Mitä 
sosiaalisia taitoja tilanteessa tarvitaan? Lopuksi pohditaan yh-
dessä, miten omat sosiaaliset taidot vaikuttavat toisten ihmis-
ten toimintaan.

B) Tutustumisruudukko/-bingo
Kerätään tutustumisruudukkoon rasteja toisilta oppilailta ky-
sellen esimerkiksi heidän elintavoistaan tai harrastamistaan 
liikuntalajeista. Voidaan yrittää saada ruudukkoon ”bingoa”, eli 
täyttää rastiriviä vaakaan, pystyyn tai vinottain.

C) Ryhmäytymistä eläinrooleilla
Tuolit siirretään piiriin harjoitusta varten. Keskelle piiriä opet-
taja laittaa pieniä muovieläimiä. Jokainen oppilas valitsee itsel-
leen yhden eläimen sen mukaan, missä eläimessä on saman-
laisia piirteitä kuin itsessä (nopeus, pituus, käyttäytyminen, 
elinympäristö, kova kuori, karvaisuus, väri jne.). Oppilaat saavat 
kertoa valinnastaan joko koko luokalle tai pienissä ryhmissä.

      Ravintoaine – oravien anti

      Verensokeri – verneri esko

      energia – ai genre

      kilokalori – kiroa kolli

      kilojoule – leiju kolo

      ruokavalio – kilo rouvaa

      ruoansulatus – tulossa nauru

      tunnesyöminen – myönteinen sun

      perusaineenvaihdunta – viidenteen sahanpurua

      proteiini – into repii

      vitamiini – viini mitta

      kivennäisaine – asenne ikäviin

      rasvahapot – sport vahaa

      kolesteroli – eleli korsto

      kalsium – sam luki

      natrium – mun rita

      hivenaine – ahven eini

      ruokakolmio – rikkoo lumoa

      ateriarytmi – taimia terry

      lautasmalli – limasta ulla

D) Ryhmäytymistä sanaleikillä
Jaetaan oppilaat viiden henkilön ryhmiin. Jokaiseen ryhmään 
tulee viisi A4-paperille tehtyä kirjainta: V, A, L, I ja O. Yksi oppilas 
pitää yhtä kirjainta. Opettaja huutelee sanoja, joita oppilaiden 
tulee muodostaa kirjaimilla paikkoja vaihtamalla. Jos sanaan 
ei kuulu se kirjain, jota oppilas pitää kädessään, kääntyy hän 
ympäri. Esimerkkisanoja näihin kirjaimiin ovat ovi, voi, ivalo, 
lovi, oli ja viola.

E) Tunteet pantomiimina
Oppilas saa lapun, johon on kirjoitettu jokin tunne. Oppilaan 
tulee esittää tuo tunne joko parilleen tai isommalle ryhmälle 
ilman ääniä tai sanoja. Voidaan pelata myös Alias-tyylisesti, jol-
loin parit kisailevat toisiaan vastaan.

F) Forum-teatteri kiusaamisesta
Forum-teatteria voidaan käyttää kiusaamisen problematiikan 
käsittelyyn. Forum-teatterin tarkoituksena on käsitellä, kes-
kustella ja kokeilla, miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat 
tilanteisiin, joissa ilmenee kiusaamista. Forum-teatterin avulla 
voidaan selventää esimerkiksi ryhmän vaikutusta kiusaamis-
tilanteeseen.

5. Harjoituksia ravintosuosituksista ja -arvoista
A) Toiminnallinen palapeli ruokakolmiosta
Pelin perusperiaatteet: 
Oppilaat jaetaan pienryhmiin. Ruokakolmiot tulostetaan erivä-
risille pahveille ja leikataan paloiksi. Kullekin ryhmälle määrä-
tään yksi väri. Palapelit voidaan tilasta riippuen koota pulpetille 
tai taululle. Lopuksi oppilaat ottavat kuvan tuotoksestaan ja li-
säävät esimerkiksi omaan OneDrive-kansioon.

Pikapeli: Palapelin palat annetaan suoraan ryhmille.

Haastavampi versio: Opettaja käy sijoittamassa palat ennalta 
luokkaan tai sovittuihin koulun tiloihin. Oppilaat käyvät etsi-
mässä oman palapelinsä ennen sen kokoamista. Etsimisajaksi 
voi antaa esimerkiksi viisi minuuttia. Opettajalla kannattaa olla 
mielessä vihjeitä, joita voi kertoa oppilaille, jos palat eivät löydy.
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6. Vitamiinit tutuiksi
A) Toiminnallinen ja visuaalinen harjoitus vitamiineista
Oppilaiden tehtävänä on viedä vitamiinia sisältävän ruoka-aineen (esim. kananmuna) kuva taululle oikean vitamiinin kirjaimen 
kohdalle. Opettaja voi versioida peliä seuraavasti:
• Opettaja antaa jokaiselle oppilaalle yhden kuvan.
• Opettaja antaa ryhmälle useita kuvia, ja nopeimmin oikean vitamiinin kohdalle kuvat vienyt ryhmä voittaa.
• Taululle oikeaan kohtaan täytyy viedä myös vitamiinien vaikutukset.

Ruoka-aineiden kuvat, vitamiinien kirjaimet ja vaikutukset ovat liitteinä (liitteet 1–3).

Oikeat vastaukset tehtävään:

Vitamiinit Mistä saa Miten vaikuttaa

A (rasvaliukoinen) maksa, kananmuna, 
vitaminoitu margariini, 
porkkana (esiastetta)

ihon ja limakalvojen 
hyvinvointi, parantaa 

hämäränäköä

B (vesiliukoinen) viljavalmisteet, 
maitotuotteet, liha, kala, 

kananmuna, peruna, pavut, 
herneet, pähkinät

edistää hermoston 
toimintaa, osallistuu 

energia-aineenvaihduntaan, 
estää väsymystä

C (vesiliukoinen) kasvikset, marjat, hedelmät edistää vireyttä ja yleiskuntoa, 
parantaa raudan imeytymistä, 

suojaa soluja

D (rasvaliukoinen) muodostuu auringonvalon 
vaikutuksesta ihossa, kala, 
kananmuna, vitaminoidut 
maitotuotteet, margariinit

vahvistaa luustoa ja hampaita

E (rasvaliukoinen) täysviljatuotteet, kasviöljyt, 
pähkinät

suojaa solujen rakennetta

K (rasvaliukoinen) muodostuu suolistossa, 
kasvikset

veren hyytymiseen

Haastavin/pisin versio: Kaikkien ryhmien palat ripotellaan 
ympäri luokkaa, ja oppilaat kokoavat oman ryhmänsä kolmi-
on taululle. Peliä voidaan pelata opettajan harkinnan mukaan 
nopeuskilpailuna, jos luokkatila on riittävän suuri. Tehtävää 
voidaan eriyttää vielä haastavammaksi niin, että tulostetaan 
ruoka-aineiden kuvia, jotka ripotellaan niin ikään ympäri luok-
kaa. Ruokakolmion kokoamisen jälkeen oppilaat etsivät ruoka -
aineita, ja sijoittavat ne kolmion oikeaan kohtaan. Voittajaryhmä  
on se, joka on löytänyt ensin esimerkiksi viisi ruoka-ainetta ja 
sijoittanut ne oikeaan kohtaan.

B) Laiva on lastattu ravintoaineilla
Ravintoaineita voidaan harjoitella laiva on lastattu -pelinä. 
Asetu taan piiriin. Opettaja sanoo esimerkiksi ”Laiva on lastattu 

hiilihydraateilla”, ja oppilaiden täytyy omalla vuorollaan sanoa 
jokin hiilihydraattia sisältävä ravintoaine, esimerkiksi peruna.  
Käydään läpi niin monta ravintoainetta, kun ehditään (hiili-
hydraatit, rasvat, proteiinit, vitamiinit, kivennäisaineet). Teh-
tävä sopii hyvin koekertaukseksi. 

C) Käsitteet: kilojoule/kilokalorit
Opettaja tuo luokkaan erilaisia ruokapakkauksia ja purkkeja, 
joissa on merkittynä kilojoulen ja kilokalorin merkinnät. Ensin 
käydään yhdessä läpi, mitä käsitteet kilojoule ja kilokalori tar-
koittavat. Sen jälkeen tarkastellaan, kuinka paljon kukin ruoka -
aine sisältää kilokaloreita tai kilojouleja. Lopuksi tehdään ryh-
mittelyjä vähän ja paljon kaloreita sisältävistä ruuista.
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LIITTEET
Liite 1.  Tulostettavat vitamiinien kirjaimet
Osana tehtävää 6A) Toiminnallinen ja visuaalinen harjoitus 
vitamiineista.

A 
B 

C 
D 
K



Toiminnallinen opetus         Terveystieto ja kotitalous

5

LIITTEET
Liite 2. Vitamiinien vaikutukset
Osana tehtävää 6A) Toiminnallinen ja visuaalinen harjoitus vitamiineista.

Ihon ja limakalvojen 
hyvinvointi 

Parantaa 
hämäränäköä

Edistää hermoston 
toimintaa

Osallistuu energia-
aineenvaihduntaan

Estää väsymystä

Edistää vireyttä 
ja yleiskuntoa

Parantaa raudan 
imeytymistä 

Vahvistaa luustoa 
ja hampaita

Suojaa soluja

Suojaa solujen 
rakennetta 

Vaikuttaa veren 
hyytymiseen
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LIITTEET
Liite 3. Kuvia vitamiinien lähteistä
Osana tehtävää 6A) Toiminnallinen ja visuaalinen harjoitus vitamiineista.

Marco Verch / Flickr / CC / flickr.com/photos/30478819@N08/50183200297/
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D-vitamiinin lähteitä
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K-vitamiinin lähteitä
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