PUHEKUPLIA JA SUPERSANKAREITA
Sanataidetehtäviä alkuopetukseen
PUHUVA KASVI
- Älä sure Pikku Papu! Säästin sinulle siemenen. Jos kylvät sen maahan
keväällä, siitä kasvaa uusi kukka.
Liisa Kallio: Pikku Papu ja kukka (Tammi 2011)

Istuta aivan oikea siemen (tai kaksi) ruukkuun ja ala kasvattaa ikiomaa
kasvia. Etsi ruukulle sopivan aurinkoinen paikka vaikkapa ikkunalaudalta
ja muista kastelu!
Mitä multaan upotettu siemen sanoisi, jos se osaisi puhua? Tee paperista
puhekupla ja kirjoita siihen siemenen puhetta. Teippaa puhekupla kiinni
pieneen keppiin tai grillitikkuun ja tuikkaa se multaan. Tee uusi puhekupla
sitten, kun siemen versoo ja taimi puskee mullan alta näkyviin.
Tee lisää puhekuplia ja etsi uusia puhujia kodistasi. Mitä voisi sanoa vaikkapa jääkaappi, kirjahylly tai
vessanovi? Keksi, kirjoita ja kiinnitä puhekupla sinitarralla paikoilleen.

POSTIKORTTI
Hei, haluaisin, että tulet katsomaan Kirsikan kesänäyttelyn Himlaholmiin.
Minä olen siellä oppaana parhaan ystäväni Aallon kanssa. Näyttely
avataan huomenna ja se on auki kaksi viikkoa. Siellä on Unienvaihtaja ja
teidän vanhoja kirjeitä ja se on ihmeellisin näyttely, mitä olen koskaan
nähnyt.
T. Marleena (Myrsky) eli tyttäresi.
Eppu Nuotio ja Tuutikki Tolonen: Unienvaihtaja (Tammi 2005)

Lähetä postikortti jollekulle ystävälle, serkulle, kummille tai isovanhemmalle. Kerro, mitä sinulle kuuluu ja mitä kivaa teet tai haaveilet tekeväsi
juuri tänään.
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SUPERSANKAREITA
Mutta iltaisin kun äiti on töissä eikä isä ehdi leikkiä, Ilmari katoaa verhon
taakse. Silloin hänestä tulee…
LEPAKKOPOIKA. Se on todella vaarallinen.
Anssi Hurme: Lepakkopoika (S&S 2014)

Ilmari muuttuu iltaisin väsymättömäksi ja pelottomaksi Lepakkopojaksi,
joka on kuin Batmanin eli Lepakkomiehen nuorempi versio.
Keksi itsellesi oma sankarihahmo, joka on jollain tavalla super. Mieti,
millaisia erikoispiirteitä sillä on: mitkä ovat sen supervoimat? Kuka on supersankarisi vastustaja?
Piirrä kuva superhahmostasi. Keksi ja kirjoita kuvaan superhahmosi nimi, supervoimat ja muut
erikoispiirteet sekä vastustaja.

Pikku Papu ja kukka, Unienvaihtaja ja Lepakkopoika ovat Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikkojen teemakirjoja
vuosilta 2019, 2017 ja 2018. Festivaalin teemakirjoihin liittyvät sanataideharjoitukset löytyvät osoitteesta
www.lumotutsanat.fi/sanataideharjoitukset.
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