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Matka pääsiäiskertomukseen

Yhteistyössä:

Uusi oppimispeli



Mistä on kyse?

• Pelityyppi: yhteistoiminnallinen oppimispeli
• Pelaajat: 3-5 joukkuetta, jokaisessa noin 3-5 oppilasta 
• Ikäsuositus: ala- ja yläkoulun oppilaat

Pelin perusajatuksena on astua sisään pääsiäiskertomukseen ja kulkea 
kertomus läpi sen teemoja yhdessä pohtien.  Pelilaudan muodostavat 
kertomuksen neljä tapahtumapaikkaa: ateria, temppeli, Golgata ja hauta. 
Joukkueet suorittavat jokaisessa tapahtumapaikassa yhden tehtävän. 
Päästäkseen seuraavaan ruutuun heillä tulee olla tehtävästä jonkinlainen 
näkyvä tuotos valmistettuna. 

Pelin lopussa jokaisella joukkueella on neljä tuotosta, joista he valitsevat 
yhden koko ryhmän arvioitavaksi. Pelin voittaa joukkue, joka saa eniten 
kiitettäviä arvioita muilta. Arvioinnissa joukkueita auttavat erilaiset poletit, 
joita kukin joukkue saa jaettavakseen saman verran.

“Jeesus on kutsunut teidät jakamaan aterian hänen kanssaan. On tullut 
juutalaisen pääsiäisjuhlan aika. Yhtäkkiä, kesken aterian, Jeesus sanoo: 
“Yksi teistä tulee minut kavaltamaan.” Järkytys valtaa huoneen. “Mistä hän 
puhuu? Kuka voisi olla kavaltaja?” Opetuslapset eivät usko Jeesuksen sanoja. 
Jeesus kuitenkin aavistaa kohtalonsa.”

Ristin tie on oppimispeli, jossa pääsiäiskertomus herätetään eloon uudella 
tavalla. Peli rohkaisee oppilaita ihmettelyyn ja yhdessä tekemiseen sekä 
tukee elämäntaitojen oppimista.

Peli on suunnattu peruskoulun uskonnon oppitunneille ja sen 
lähtökohtana ovat vuoden 2016 opetussuunnitelman oppimistavoitteet. 

Pelin teem
at
• Suhde omaan uskontoon
• Uskonnon kulttuurivaikutus ja  

kulttuurisen lukutaidon kehittäminen
• Eettinen ajattelu
• Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Esimerkkejä tehtävätyypeistä
Uskontotietous:
Jeesus ja opetuslapset olivat juutalaisia. Minkälaisen aterian Jeesus ja 
opetuslapset olisivat voineet viimeisellä aterialla nauttia? Lue teksti juutalaisesta 
ruokakulttuurista ja tee ruokalista ateriasta. Voit käyttää apunasi tekstipaperin 
toisella puolella olevaa ruokien listaa. Huomaa, että kaikki ruuat listalla 
eivät sovi juutalaiselle juhla-aterialle! Koristelkaa ruokalista makuhermoja 
kutkuttavaksi. Halutessanne voitte piirtää kuvia ruokalajeista.

Kulttuuri:
Raamatun vaikutus kulttuuriimme näkyy edelleen esimerkiksi suomen kielen 
sanonnoissa. Lukekaa oheinen mielipidekirjoitus sekä raamatunkertomusteksti. 
Alleviivatkaa mielipidekirjoituksesta mahdollisimman monta ilmausta, jotka 
löytyvät myös raamatunkertomustekstistä. Miettikää mitä niillä tarkoitetaan. 
Kirjoittakaa mielipidekirjoitus uudestaan siten, että kirjoitatte Raamatusta 
peräisin olevat sanonnat omin sanoin TAI piirtäkää niistä kuvat, jotka ilmaisevat 
sanontojen merkitystä. 
Vinkki: miettikää ensin miten saatte ryhmässä käytyä tekstin mahdollisimman 
nopeasti ja huolellisesti läpi.

Etiikka:
Pilatus tuomitsi Jeesuksen painostuksen alla: juutalaiset ylipapit ja lainoppineet 
syyttivät Jeesusta jumalanpilkasta sekä yhteiskuntarauhan vaarantamisesta ja 
vaativat hänelle kuolemantuomiota. Pilatus itse ei pitänyt Jeesusta syyllisenä. 
Miettikää tavallisen koululaisen elämästä sellainen tilanne, jossa hän joutuu 
ulkopuolisten painostuksesta tekemään jotain, mitä pitää itse vääränä. Piirtäkää 
tilanteesta kuva, josta tilanne ja sen sisältö käy ilmi (esimerkiksi ihmisille 
puhekuplia). Ilmaiskaa kuvalla myös sitä, miltä kuvan henkilöistä tuntuu 
kyseisessä tilanteessa (käyttäkää apuna tunnekortteja). 


