
Piirtäkää yhdessä koulun kartta. 
Merkitkää karttaan piha-alue, luokat, 
ruokala, käytävät ja niin edelleen. Pyydä 
jokaista oppilasta merkitsemään karttaan 
1-3 punaista palluraa, niihin paikkoihin, 
joissa he ovat nauraneet tai heillä on ollut 
hauskaa.

1. harjoitus

Nenäpäivän oppitunti:

Opettajan materiaali

Koulun 
hauskimmat paikat

Kenelle: Alakouluille ja yläkouluille; 
äidinkieli, ympäristöoppi, uskonto/ elämän-
katsomustieto, yhteiskuntaoppi ja kuvataide

Kesto: 45 min – yksi oppitunti

Tunnin tavoite: Kartoitetaan oman 
koulun paikkoja ja tilanteita, joissa on 
hauskaa! Pohditaan, mitä voi tehdä, jotta 
kouluun voisi lisätä iloa.

Tarvikkeet: Paperia, kyniä, punainen tussi, 
paperilappusia tai sivun 3  pohjia printattuna.

Taustaa:
Nenäpäivässä hauska auttaa 

maailman lapsia! Nenäpäivän vietto 
perustuu ajatukseen, että jaettu 
huumori auttaa käsittelemään 

vaikeitakin asioita ja hauskanpito antaa 
ihmiselle mahdollisuuden tulla yhteen 

tekemään maailmasta parempaa – 
vaikka sitten koulu kerrallaan! 

 Miksi, joissain paikoissa on paljon 
 punaisia palluroita?

 Missä punaisia palluroita on 
 vähemmän tai ei ollenkaan? 

 Mitä eroa paikoilla on keskenään – 
 miksi osa paikoista on hauskempia?

 Miten voi esimerkiksi toimia ruokalassa,  
 koulun pihalla tai luokassa, jotta siellä   
 olisi enemmän punaisia palluroita?

 Onko jotain paikkoja, joissa palluroita ei 
 tarvitse olla?

Keskustelkaa:Ohjeet:



Miksi kutsutaan vanhaa lumiukkoa? 
Vedeksi

Miksi hain ei kannata ajaa taksia?
Se olisi liikenteessä haitaksi. 

Mistä tietää, että jääkaapissa on jääteetä? 
Sen vaan jotenkin icetea

Mistä kaloista sä tykkäät? 
Mä tykkään haista ja seistä

Jos sulla on kädessäsi seitsemän appelsiinia 
ja kolme banaania, mitä sulla on? 
Tosi iso käsi

Mitä Batman tekee käsityötunnilla? 
Viittaa

Miksi kutsutaan rekisterikilpiä varastelevaa 
henkilöä? 
Kilpikonnaksi

Mitä lakimies tietää? 
Kaiken laista

Mikä on pilates suomeksi? 
Melilosvot

2. harjoitus

Askarrelkaa lappusia, joihin kirjoitatte 
jonkun pienen sanoman tai vitsin 
(vastauksen voi piilottaa toiselle puolelle 
lappua), jakautukaa pieniin ryhmiin ja 
käykää kiinnittämässä lappuset ympäri 
kouluanne – voitte valita kiinnitättekö 
lappuja erityisesti iloisiin paikkoihin vai 
niihin, joihin haluatte lisätä iloa, tai kenties 
molempiin! 

Ohjeet:

Lappusiin voi kirjoittaa esimerkiksi 
faktoja...

Vinkki: 
Tämän harjoituksen tuloksia kannattaa 
hyödyntää. Harjoitus voidaan toteuttaa 
eri luokissa ja tulokset voidaan käydä 

läpi opettajainkokouksessa. Niiden 
pohjalta voidaan sopia ne toimenpiteet, 

joiden avulla oppilaiden mainitsemia 
iloisia paikkoja saadaan lisättyä.

...tai vitsejä

TÄMÄ ON ILOINEN PAIKKA

NAURU PIDENTÄÄ IKÄÄ

JAETTU ILO ON SUUREMPI ILO

TÄÄLLÄ ON OLLUT HAUSKAA

TÄMÄ ON KOULUN HAUSKIN PAIKKA

TÄNNE KAIVATAAN LISÄÄ ILOA

TÄÄLTÄ SAA MAKEIMMAT NAURUT

HASSUTTELU SALLITTU

NAURAMINEN SALLITTU

TÄÄLLÄ KUULOSTAA HAUSKALTA



Leikkaa tästä valmiita lappupohjia 
kouluun jaettavaksi


