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1. Heti elokuvan jälkeen
Miettikää yhdessä elokuvan herättämiä tunteita ja ajatuksia.
Tässä muutamia kysymyksiä pohdittavaksi:
Miksi elokuvan pojat olivat kiinnostuneita supersankareista?
Mitä superominaisuuksia haluaisit itsellesi?
Haluaisitko mieluummin lentotaidon vai kyvyn nähdä seinien
läpi?
Mikä elokuvassa oli yllättävää?
Mikä oli paras kohtaus?
Miksi Oskari näytti niin yllättyneeltä nähdessään Supermanin
elävänä Helsingissä?
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2. Uusia sankareita
Superman eli suomeksi Teräsmies ja Batman ovat suosittuja melkein kaikkialla maailmassa. Supersankareista on tehty
elokuvia ja piirretty sarjakuvia. Kehittäkää nyt uusi supersankari. Keksikää sankarillenne ensin nimi, suunnitelkaa hänelle
puku ja piirtäkää hänen kuvansa. Mitä supervoimia tai erikoisominaisuuksia sankarillanne on? Minkä puolesta hän toimii? Taisteleeko hän rikollisia vastaan vai ratkooko hän ympäristöongelmia? Kun olette valmiita, vertailkaa kehittämiänne sankareita. Voitte tehdä taustatutkimusta esimerkiksi Wikipediassa (http://fi.wikipedia.org) tai etsimällä Googlella
(www.google.fi).
Suunnittelemianne sankareita voi hyödyntää esimerkiksi sarjakuvan hahmoina. Kirjoittakaa ja piirtäkää sarjakuvatarina,
jossa sankarinne seikkailee teidän kotiseudullanne.

3. Millainen on sankari
Supermania ja Batmania sanotaan usein supersankareiksi. Pohtikaa, mitä sankaruus merkitsee.
Mitä tarkoittaa olla sankari?
Millaisia ominaisuuksia sankarilta vaaditaan?
Tunnetko ketään sankaria?
Täytyykö sankarilla olla supervoimia tai maagisia ominaisuuksia?
Minkä asian puolesta tarvittaisiin uutta sankaria?

4. Sankarin temput
Temppuradan tarkoitus on saada koko luokka liikkumaan. Suunnitelkaa pihalle, metsään tai sateen sattuessa vaikka
liikuntasaliin seikkailurata, jossa teette erilaisia supersankarin temppuja. Radan rastit voivat sisältää vaikka lentämistä
(= ojan yli hyppäämistä), rakennuksen seinää pitkin kiipeämistä (= kalliolle kiipeämistä), avaruuden halki syöksymistä
(= kuperkeikkoja) ja luolien tutkimista (= patjoista tehdyn tunnelin läpi ryömimistä). Vain mielikuvitus on rajana!

5. Trikkikuvia
Supersankarit tekevät elokuvissa ihmeellisiä temppuja. Temput toteutetaan erilaisina trikkikuvina. Videokameran avulla
on mahdollista kuvata yksinkertaisia trikkejä myös koulussa.
Trikkikuvausharjoitusten tavoitteena on saada lapset ymmärtämään, että se mitä valkokankaalla tai televisiossa näkee,
ei välttämättä ole totta. Yhdessä työskenteleminen on myös hauskaa.
Esimerkiksi jyrkänteelle tai talon katolle ryömiminen voidaan kuvata myös turvallisissa olosuhteissa. Jalustalla oleva
kamera käännetään sopivasti vinoon, jotta lattia näyttää nousevan. Jos kuvaatte ulkona, voitte valita myös tasaisen kallion, jonka saa näyttämään pystysuoralta jyrkänteeltä. Näyttelijä makaa tai on ryömimisasennossa lattialla tai maassa.
Lopullisessa kuvassa näyttelijä näyttää olevan tukalassa tilanteessa jyrkänteen seinämällä. Kiipeilijöitä voi olla kaksi,
jolloin toinen yrittää estää toista ja pudottaa hänet seinämältä. Jos haluatte voimistaa tunnelmaa, valitkaa taustamusiikiksi jännittävää musiikkia.
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Mitä muita keinoja on huijata katsojaa? Kokeilkaa rohkeasti kameralla! Kuinka saatte esimerkiksi luokan oppilaat lentämään?
Lentämisen vaikutelma saavutetaan kahdella erillisellä otoksella. Ensin kuvataan Superman-pukuun pukeutunutta lasta
niin, että hänen taustallaan näkyy vain pilviä. Kuvan voi rajata niin, että lapsesta näkyy vain hartiat, pää ja eteenpäin
ojentunut käsi – Supermanin tyyliin! Sitten kamera pysäytetään ja seuraavassa otoksessa kuvataan pientä Supermannukkea, joka roikkuu ohuesta siimasta taivasta vasten. Musiikki tai tuulelta kuulostava äänitehoste voimistavat vaikutelmaa.

6. Ajatusääniä
Supermania ihaileva Oskari ei puhu paljon elokuvan aikana. Keksikää, mitä hän ajattelee missäkin kohtauksessa. Mitä
hän ajattelee esimerkiksi katsoessaan Superman-julistetta, ihmetellessään Helsingin vilinää tai valitessaan Supermannukkea? Voitte kirjoittaa ajatukset paperille tai improvisoida ne lennossa.
Laittakaa elokuva pyörimään. Puhukaa Oskarin ajatukset sopivissa kohdissa. Kun kaikki halukkaat ovat esittäneet oman
versionsa Oskarin ajatusäänestä, vertailkaa niitä. Olivatko tulkintanne Oskarin ajatuksista erilaisia? Miten?

7. Maailman sankarit
Elokuvassa mainitaan Superman eli Teräsmies ja Batman eli Lepakkomies. Mitä muita supersankareita tiedätte? Listatkaa kaikki tietämänne supersankarit. Piirtäkää heidän kuvansa, kirjoittakaa kuvan alle sankarin nimi sekä se, esiintyykö
hän elokuvissa, televisiossa vai sarjakuvissa.
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