
11 TEHTÄVÄÄ LYHYTELOKUVASTA 

1. Ennen elokuvan katsomista 
a) Mistä voi kertoa elokuva, jonka nimi on   …   ? 
b) Kirjoita oma tarina tai runo, jonka nimi on …   

  
2. Katsokaa lyhytelokuva (suositeltu pituus 5-15 min) 

 

Pari / ryhmätyöskentely: VALITAAN 1-3 tehtävää niiden toteuttamisen pituudesta riippuen  

Tehtävän työllistävyys arvioitu klaffimerkkien määrällä. Jokainen pari/ryhmä voi esimerkiksi 
kerätä neljä klaffimerkkiä. 

 

3. Esittely  

Kirjoita elokuvasta lyhyt (3-5 virkettä) esittely, jossa ilmenevät seuraavat asiat:  

• Elokuvan nimi 
• Ohjaajan nimi 
• Ilmestymisvuosi 
• Kesto 
• Näyttelijät 
• Henkilöt 
• Henkilöiden väliset suhteet 
• Aihe / Teema 
• Miljöö (tapahtumapaikka ja -aika) 
• Alkuasetelma. Koita houkutella lukija katsomaan elokuva, mutta älä 

paljasta liikaa! 

4. Elokuvan keinot  

Katso elokuva uudelleen. Tee havaintoja seuraavista asioista ja pohdi, miten ne vaikuttavat: 

• Kuvakulmat ja kuvakoot 
• Musiikki 
• Värit ja valo 
• Leikkaus ja rytmi 

 

5. Mielipide  

• Mitä pidit elokuvasta? Mikä siinä oli hyvää ja mikä huonoa?  
• Millainen katselukokemus oli? Mihin elokuvaa voisi verrata?  
• Kirjoita elokuvan arvostelu. 

 



6.Tunteet  

• Mitä tunteita elokuvan henkilöt tuntevat? 
• Ymmärtävätkö he toistensa tunteet?  
• Mitä tunteita elokuva herättää katsojassa? 
• Miten tunteet vaihtelevat tarinan myötä? 

 

7. Kysy  

Mitä haluaisit kysyä  
a) joltakin elokuvan henkilöltä?  
b) elokuvan tekijöiltä?  
c) elokuvasta muilta katsojilta?  
 

 

8. Keksi ja kirjoita  +  

Valitse seuraavista: 
A. Miten elokuvan tarina jatkuu?  
B. Kerro tarina sivuhenkilön, esineen tai eläimen näkökulmasta  
C. Kirjoita katkelma päähenkilön päiväkirjasta  
D. Miten hän muistelee tapahtumia 10 vuoden kuluttua? 
 
 

9.Piirrä  

Valitse jokin seuraavista:  
A. Piirrä vaikuttavin kohta  
B. Piirrä elokuvalle vaihtoehtoinen loppukuva  
C. Tee elokuvan mainosjuliste  

D. Tee elokuvasta sarjakuva   
 

10.Näyttele   

Valitkaa tehtävä A tai B:  
A. Laatikaa kuvitteellinen haastattelu elokuvan henkilöistä  
(yksi on haastattelija ja muut rooleissa).  
B. Esittäkää elokuvan tarina kolmella still-kuvalla eli muodostakaa itsestänne patsaita, jotka 
kuvaavat elokuvan alkutilannetta, käännekohtaa ja lopputilannetta. 
 

11. Tutki  

Tehkää luokalle kysely, jossa kartoitatte katsojien mielipiteitä elokuvasta 
(esim. tähtiluokituksella 1-5. 
Miettikää, miten julkaisette tutkimustenne tulokset! 

 


