
 

Erot ja samankaltaisuudet kuvissa 

 

Luokat: 1-9 

Kesto: 10-20 min. 

Koko luokka 

 

Tässä harjoituksessa heijastetaan Powerpoint-esitys videotykillä kaikkien nähtäväksi. Esityksessä on kolme 

teemaa ja jokaiseen teemaan liittyen yksi tai kaksi kuvaa. Ensimmäinen teema on koulumatka, toinen on 

koulupäivä ja kolmas koulun ulkopuolinen ajankäyttö (tämän teeman kohdalla voi kertoa, ettei kaikki pääse 

kouluun ollenkaan, moni lapsi joutuu tekemään töitä koulupäivän jälkeen, eikä voi panostaa koulunkäyntiin 

jne.).  

Kuvista voidaan kysellä mitä eroja ja yhtäläisyyksiä oppilaat löytävät omaan koulupäiväänsä verrattuna. 

Kuvat ovat ala-asteikäisistä. Halutessaan vanhimpien koululaisten kanssa harjoituksen voi tehdä muuten 

samalla tavalla, mutta heitä voi pyytää muistelemaan omaa alakouluaikaa ja vertaamaan sitä kuviin. 

 

  



Kuva 1 Kawangwaren slummi Nairobissa (Asukkaita 300 000-400 000, HIV:tä sairastaa joidenkin arvioiden 

mukaan 30-45% asukkaista, työttömiä 65%, lapsia ja nuoria 65%. Fida tukee Kawangwaressa asuvia lapsia ja 

perheitä Maisha Poa-katulapsikeskuksen kanssa.) 

 

Kuva 2 Kawangwaren slummi Nairobissa 

Kuva 3 Huraran kylä Malindin alueella. Hurara on uusi Fidan kummikohde. Koululle on rakennettu neljä 

uutta ”modernia” luokkaa, jotka avataan marraskuussa.   

Kuva 4 Kivaa, Itä-Kenian Läänissä. Fidan kummikohde vuodesta 2011 lähtien. Kummitoiminta loppuu tämän 

vuoden lopussa. Työ tulee siellä valmiiksi, eivätkä perheet enää tarvitse tukea. Kivaassa on perheiden omat 

pienyritykset alkaneet kukoistaa ja he pärjäävät itsenäisesti.  

Kuvassa lapset syövät riisiä ja papuja, joka on yleinen ja halpa ruoka Keniassa. Toinen erittäin yleinen ruoka 

on maissijauhoista tehty puuromainen ugali. Myös hirssi, durra ja erilaiset kaalit ovat yleisiä ruoka-aineksia.  

Rannikolla syödään paljon kalaa ja muita mereneläviä, muualla kanaa.  

Kuva 5 Kawangwaren slummi Nairobissa  

Kuva 6 Kawangwaren slummi Nairobissa 

 

  



Johdattelevia esimerkkikysymyksiä, jos luokka ei lähde keskusteluun mukaan oma-aloitteisesti. 

 

Koulumatka: 

- Onko tiessä mitään vaaroja? Onko sinun koulumatkan tie saman näköinen? 

- Asuvatko kuvan ihmiset samanlaisissa taloissa kuin me? Miltä tuntuisi, jos koti olisi tuon näköinen 

ja kokoinen? 

- Millä sinä kuljet kouluun? 

- Mitä samaa kuvasta löytyy sinun koulumatkaan verrattuna? 

 

Koulussa: 

- Kuinka monta oppilasta luokassa on? (42) 

- Onko luokassa sähköä? Miten se vaikuttaa, ettei ole sähköä? 

- Onko pulpetit erilaisia? 

- Koulupuvut? 

- Onko ruoka-annos saman näköinen? 

 

Koulun jälkeen: 

- Mitä lapset tekevät? Miksi? 

- Mitä itse tykkäät tehdä koulupäivän jälkeen? 

- Miltä ympäristö näyttää verrattuna oman kotisi lähiympäristöön? 

- Mitä samankaltaisuuksia löytyy kuvasta sinun arkeesi verrattuna? 

 


