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Kirja: Sanna Mander, Avain hukassa, 2017 Kustantamo S&S
Avainta etsiessä kirjassa kurkistetaan kerrostalon asuntoihin ja tutustutaan niiden asukkaisiin. Lopulta avain
löytyy, mutta kirjassa kylään ei päästäkään. Työpajassa tehdään avain, ja etsitään talo ja ovi johon se käy.
Lopuksi tutustutaan asukkaaseen, nautitaan kahvit ja lähetetään reissulta postikortti.
AVAIN –
Kuvatehtävä: Piirretään piilopiirroksena vuorotellen osa avaimesta. Tarttumapää, keskikohta, kärki.
Avataan kuva ja leikataan se irti. Voidaan liimata paksummalle paperille ja tarkentaa piirroksia. Tarvikkeet:
Lyijykynä, valkoinen paperi, sakset, liima, kierrätysmateriaalia koristeeksi.
TALO – Ollaan viiden hengen ryhmissä.
Kuvatehtävä: Tehtävänä on talo. Jokainen leikkaa muodon yhteiseen rakennukseen. Kootaan paloista talo.
(kirja: Yksi vielä, Réka király 2014, Etana Editions)Tarvikkeet: Väripaperi, sakset, liima, alle valkoinen paperi.
Sanatehtävä: Kerro talosta. Asuinrakennus? Yhdessä pohditaan mikä on talon osoite? Miten kerrot sen
sijainnin ilman osoitetta?
ASUKAS – Kurkataan sisään, kuka asunnossa asuu? Viiden hengen ryhmissä.
Kuvatehtävä: Piilopiirros, neljä osaa. Jalkaterät, jalat, vartalo+kädet, pää. Lopuksi jokainen saa piirroksen,
johon ei itse ole osallistunut.
Sanatehtävä: Hahmon ideointia sana-assosiaatio tehtävällä. Saat kolme sanaa, jotka liittyvät hahmoon,
kerro hahmosta (ikä, ammatti, harrastus, ystävä). Nimeä se. (esim. kuka vain Avain hukassa -kirjan hahmo!
Kari Hotakainen: Lastenkirja WSOY 1990)
TARJOILU –
Sanatehtävä: Pohditaan sanoja. Tuttuja leivonnaisia. ? LUSIKKALEIPÄ, TUULIHATTU, BRITAKAKKU,
JOULUHALKO, PRINSESSAKAKKU, MUTAKAKKU, TIIKERIKAKKU, KANAPEET, KORVAPUUSTI, PUMPERNIKKELI,
BEBELEIVOS, MASALIISA, KAMPANISU ym. mitä tulee esille
Sekoitetaan nimet. Esim. lusikkapuusti, korvahalko, tiikerinisu
Liitä tarjottavaan myös adjektiivi ja genetiivi. Esim. Mummon kanelisia lusikkapuusteja, vauvan chilisiä
tiikerinisuja. Keksi leivonnaisille resepti, kuvaile makua. (juhlat Laineilla)(Harrin karkkikokoelma) Kerro
tarjoilusta lisää!
Kuvatehtävä: Piirrä sarjakuva kun maistat herkkua. (1. ruutu, lähikuva pöydästä, herkusta 2. ruutu, maistat,
miten sitä syödään 3. reaktiosi)
POSTIKORTTI – reissusta lähetetään yleensä postikortti.
Kuvatehtävä: Millaisen postikorttikuvan valitset? Piirrä. Lyijykynä, kumi, puuvärit/huopakynät
Sanatehtävä: Kirjoita kortti kyläilystäsi, päätä kenelle sen lähetät, Miten kortti kirjoitetaan?
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LINKKEJÄ:
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Valveen sanataidekoulun harjoituksia
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