
Supersankarileikeistä elokuvaksi

Aloimme tehdä supersankarielokuvan tarinaa leikkimäl-
lä sekä videoimalla leikit, jolloin niiden kulun voisi pur-
kaa rauhassa myöhemmin. Aikuinen loi tarinalle vain 
alkuasetelman: kaksi superroistoa oli ottanut haltuunsa 
kaukaisen saaren, jonka asukkaat lähettävät supersan-
kariryhmille avunpyynnön. Tarinaan pureuduttiin kol-
mella eri leikkikerralla sisällä salissa ja ulkona leikkien. 

Lapset valmistivat omat supersankariasunsa perheiltä 
kerätyistä vanhoista vaatteista ja kierrätysmateriaaleis-
ta. He loivat elokuvan äänimaailman ja tehosteet valitse-
millaan soittimilla tuottaen esim. jännittävää, surullista, 
sankarillista, pelottavaa ja hauskaa musiikkia. Elokuval-
le keksittiin nimi ja siitä tehtiin mainosjuliste. Elokuvan 
ensi-ilta pidettiin päiväkodissa 2.6.2016. Jokainen lapsi 
sai vielä muistoksi oman kopion elokuvasta.

Ryhmä-T, Sönär Zeta ja 
supersankareiden saari

Tutuista sankareista omiin 
hahmoihin

Syksyn aikana olimme jo harjoitelleet teatterileikki-
kerhossamme tunneilmaisua erilaisin keinoin: tehneet 
improvisoituja tarinoita ja niiden leikkimiseen tarvitta-
via sääntöjä sekä tutkineet musiikin vaikutusta teatteri-
esityksen tai elokuvan tunnelmaan. Olimme siis valmii-
ta tarttumaan aiheeseen.

Käsittelimme aluksi tunnetuimpia supersankareita, hei-
dän nimiään, voimiaan, heikkouksiaan ja pelkojaan, 
syntytarinoitaan, asujaan sekä arkihahmoa ja -asu-
ja. Harjoittelimme heidän tapaansa liikkua ja käyttää 
voimiaan. Puhuimme myös siitä, mitä on sankaruus ja 
rohkeus tavallisten aikuisten ja lasten elämässä. Super-
sankarit osoittautuivat tutuiksi kaikille, joten myös suo-
menkieltä vasta opettelevien lasten oli helppo heittäy-
tyä rooleihin, jotka eivät edellyttäneet vahvaa kielellistä 
osaamista.

Seuraavaksi harjoittelimme ongelmanratkaisua super-
sankarin hahmossa sekä supersankaruuden tuomaa 
vastuuta niin, että aikuinen näytti aluksi mallia. Ratkai-
simme teatterileikin keinoin erilaisia lasten kokemia tai 
keksimiä tilanteita, joissa he tunsivat tarvitsevansa jon-
kun vahvemman ja viisaamman apua. Lapset kehittivät 
omat supersankarihahmonsa, joukossa oli mm. Varas-
tomies, Dogkissa, Tulityttö, Laivaihminen ja Karkkityttö. 
Keskustelimme myös erilaisista supersankariryhmistä. 
Teatterileikkikerhomme toimi kahdessa ryhmässä, jo-
ten näistä muodostui kaksi uutta supersankariryhmää, 
Sönär Zeta ja Ryhmä-T. Harjoittelimme sitten super-
sankariryhmänä toimimista korostaen yhteistoiminnan 
ja voimien yhdistämisen tärkeyttä.

Musiikista elokuvaksi

Päiväkotimme teema kaudella 2015–2016 oli vesi ja 
ryhmämme toiminta rakentui sen ympärille. Esiopetus-
ryhmämme teki syksyllä musiikin Aparaattisaari-peliin, 
minkä jälkeen sain ajatuksen tehdä lasten kanssa uudet 
sanat ja musiikkivideon syntyneeseen kappaleeseen. 
Videossa matkattaisiin meren yli vaaralliselle saarelle. 

Musiikkivideo kasvoi lopulta elokuvan mittoihin, ja ke-
vään 2016 aikana kuvasimme vaaralliselle saarelle si-
joittuvan supersankarielokuvan yhdessä lasten kanssa. 
Lapset loivat tarinan, hahmot, puvut, lavasteet ja mu-
siikin tutustuen samalla elokuvakerronnan keinoihin, 
esim. ääni- ja erikoistehosteisiin.

Mitä yhdessä opittiin?

Elokuvanteossa oli lukuisia kiinnostavia ja innostavia 
työvaiheita, joiden aikana harjoiteltiin esimerkiksi eri-
laisten työvälineiden käyttöä asujen ja lavasteiden ra-
kentamisessa, yhteistyötaitoja, pitkäjänteisyyttä, esiinty-
mistä, eläytymistä ja monia muita opetussuunnitelman 
laaja-alaiseen osaamiseen nivoutuvia tietoja ja taitoja. 

Lasten mediataitojen näkökulmasta mediakriittisyyteen 
havahtuminen oli yksi tärkeimmistä asioista. Itse teke-
mällä huomattiin, että kaikki nähty ja kuultu ei olekaan 
totta. Opittiin myös luomaan esimerkiksi tunnelmaa 
vahvistavia ääniä ja musiikkia. Pitkät kuvauskeikat ul-
kona opettivat myös konkreettista retkelle varustautu-
mista ja retkeilytaitoja!

Kasvattajille leikin dokumentointi videoimalla oli erin-
omainen kokemus. Materiaalia purkaessa havaitsimme 
paremmin esimerkiksi hiljaisempien lasten ideoita, joi-
hin ei leikin aikana niin kiinnittänyt huomiota.
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Mikä on totta? Lasten kommentteja elokuvanteosta:
Hei mä lennän, mä oikeesti lennän!

Voisko mut myös kutistaa tai kasvattaa ton talon kokoseks?

Kato! Susta tuli noin monta.

Voisko ton liekin muuttaa myös siniseks tai vihreeks?

Sä teit tosi hienoo musaa.

Me ollaan täs ihan oikeesti supersankareita.


