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AIKAMATKAT

PÄIVÄ MAALLA

Suosittu aikamatka Päivä maalla on draamaleikki,
jossa osallistujat saavat, leikin siivin, siirtyä ajassa
taaksepäin tapaamaan Knusbackan maalaistalon
väkeä. Joka vuosi uusi tarina!
 
Lapset saavat vanhanaikaisiin pukuihin pukeutuneina
myös vanhanaikaiset nimet ja osallistuvat talon töihin
kuten pyykkäämiseen ja siivoamiseen. Lisäksi he
saavat keskustella talonväen kanssa erilaisista
kansanuskoista ja osallistuvat myös lauluihin,
leikkeihin ja ruokailuun.

Ajankohta:

Kohderyhmä:

viikot 21-23

päiväkotiryhmät (yli 4-vuotiaat),
esikoulut ja 1. ja 2. luokat sekä
kielikylpyryhmät
 

HISTORIALLINEN AIKAMATKA CARL OLOF
CRONSTEDTIN AJASTA HERTTONIEMEN

KARTANOLLA

Tämän vuoden aikamatka kertoo vara-amiraali
Cronstedtista ja elämästä Herttoniemen kartanolla
hänen aikanaan. Vuonna 2020 on tullut kuluneeksi 200
vuotta Carl Olof Cronstedtin kuolemasta. 
 
Aikamatkan tavoitteena on antaa osallistujille
kokonaisvaltainen kuva tietystä aikakaudesta ja sen
olosuhteista sekä arvoista. Se soveltuu myös loistavasti
kielikylpyryhmille ja osaksi historian, äidinkielen tai
taideaineiden opetusta. 
 

Kohderyhmä:

Ajankohta:

4. luokka ja ylöspäin

viikot 19 ja 20



Kulturpaletteniin osallistuu päiväkoti- sekä kouluryhmiä ympäri Helsinkiä, joille opetus järjestetään
koulupäivän yhteydessä. Mukaan mahtuu vielä nuorisoryhmään, jonka opetus on tiistaisin Luckanilla
keskustassa. Lisää tietoa ja ilmoittautumiset: info@dotdot.fi.

KULTURPALETTEN

Kulturpaletten tarjoaa lapsille ja nuorille
mahdollisuuden neljän taidemuodon kokeiluun
matalalla kynnyksellä. Mukana olevat taidemuodot
ovat DRAAMA, ÄÄNI-ILMAISU, SANATAIDE ja LIIKE-
ILMAISU. Kulturpaletten järjestetään yhteistyössä
Sydkustenin sanataidekoulun sekä Luckanin kanssa. 

KAIKKEN KALLEIN?

Kohderyhmä:

Ajankohta:

Osallistava draama elämästä kotirintamalla

yläkoulu ja 2. aste

3.3.-27.3. ti - pe klo 9 ja kl 10
Hakasalmen huvila
Mannerheimintie 13b

Millainen oli mieliala Helsingissä sotavuosina? 
Miten pommitukset ja lasten ja taideteosten evakuoinnit
koettiin? Tunnelmia kartoitti salainen mielialatiedustelu, joka
oli värvännyt tuhansia kaupunkilaisia palvelukseensa. 
 
Osallistavan draaman keinoin oppilaat voivat reflektoida
sota-ajan ilmiöitä ja löytää vastaavuuksia omasta ajastamme.
Osallistava draama toteutetaan yhteistyössä Helsingin
kaupunginmuseon kanssa. 

DRAAMAOPETUS

Kohderyhmä:

Ajankohta:

Päiväleirillä sukelletaan tarinoiden ja satujen maailmaan ja tutkitaan niitä roolityön ja kerronnan
avulla - sekä fyysisen että sanallisen ilmaisun kautta. Inspiraation lähteenä toimivat sekä vanhat ja
tutut että itse keksimämme tarinat. Leirin hinta on 60€ sisältäen lounaan ja välipalan kaikkina
päivinä. 
 

7-12 vuotiaat, opetuskieli ruotsi

ma-ke 17.-19.2. kl 9-15 DOTin tiloissa Jätkäsaaressa.  

HIIHTOLOMALEIRIOLIPA KERRAN....



TEATTERIKOULU DOT

Dramaundervisning för barn och unga!

OTA YHTEYTTÄ:
info@dotdot.fi

 +358 45 8991 404
Kvarteret Victoria Jätkäsaaressa

Välimerenkatu 14 
00220 Helsinki
www.dotdot.fi

www.teaterskolandot.fi

Voit tilata DOTin pitämään draamaopetusta tai
työpajoja päiväkoti-, koulu- tai aikuisryhmille. 

Ota rohkeasti yhteyttä ja lue lisää meistä
kotisivuiltamme!

 
 

Teaterskolan DOT ordnar grundläggande konstundervisning i teaterkonst enligt den allmänna
lärokursen för barn och ungdomar i årskurs 1-9 på svenska. 

Ingen tidigare erfarenhet behövs för att studera hos oss. 
 

Undervisningen ordnas på tre ställen i Helsingfors; på Busholmen, i Nordsjö och i centrum. 
Läs mer om undervisningen och anmäl dig på sidan: teaterskolandot.fi. 

 
Undervisningen pågår regelbundet varje vecka under läsåret. Vårterminen börjar i januari och

avslutas i maj. Undervisning på grundnivå erbjuds också som läger och kurser under skolornas lov. 
 


