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AHMATTITOUKAN VENERETKI 

Sanataidetehtäviä 3–5-vuotiaille  

 

 

PERHEPOTRETTI  

Piirsin kirjaan ensimmäiseksi molemmat perheeni.   

Ensimmäiseen perheeseeni kuuluvat Benjamin, Barbro, Sam ja 

Matias. He ovat usein poissa, kun vaarallisuuksia esiintyy.   

Kun Benjamin on päivisin päiväkodissa, minä leikin toisen perheeni 

kanssa. Siihen kuuluu pelkästään eläimiä. (s. 10─11.)  

 
            Henrika Andersson ja Christel Rönns: Nauvo-Auvon oma kirja (Tammi 2005) 

 

Kirjasta löytyy Nauvo-Auvon piirtämiä kuvia hänen kahdesta 

perheestään. Miltä sinun oma perheesi näyttää? Piirrä kuva 

erilaisista perheistäsi, jotka voivat olla ihmisperheitä, 

pehmoleluperheitä, päiväkodin tärkeitä ihmisiä tai ystäviä. Montako 

erilaista perhettä keksit itsellesi? Mitä te mieluiten teette yhdessä? 

 

 

 

VENE   

– Lapset! isä huudahti. – Mikä nimi laivalle annetaan?  

– Laiva, sanoi Väinö. – Laiva olisi minusta hyvä!  

– Merirosvo, Merirosvolapset! ehdotti Ossi.   

– Punanen Makkalamaha, keksi Annamari. – Kalju leipä!   

– Voi noita lapsia, isä naurahti hyväntuulisena. – On siinä meillä 

kerrassaan kauniita nimiä! Hän itse näki mielessään nimen Mary 

tai Queen Rosehill.  

 
                                          Markus Majaluoma: Isä, lähdetään saareen! (WSOY 2002) 

 

Askarrelkaa suurensuuri meri ja jokaiselle oma vene, joka seilaa 

suurella merellä. Pohtikaa, mihin haluaisitte matkustaa. Kertokaa ja 

kirjoittakaa yhteisiä ja omia meriseikkailuita.  
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AHMATTITOUKKA   

Erkko Kuoriaisen selkäpanssari kiilteli auringossa.   

– Oletko sinä kuullut metsän salaisuudesta? Olga Orava 

tiedusteli siltä.   

Kuoriaisherra mietti ankarasti.   

– Se on varmasti tuo koulumme puun onkalossa. 

Toukkaoppilaani ahmivat kirjoja. Niin ne kasvavat 

viisastuvat. Metsän salaisuus on ilman muuta kirjat ja 

oppiminen!    
                                     Mila Teräs ja Karoliina Pertamo: 

                                     Olga Orava ja metsän salaisuus (Lasten Keskus 2014) 

  

Kuoriaisherran toukkaoppilaat ovat oikeita kirja-ahmatteja. Askarrelkaa lapsiryhmän kanssa oma 

ahmattitoukka. Toukka syntyy sanoista, jotka keksitään ja kirjoitetaan ympyränmuotoisille 

paperinpaloille. Seinälle askarrellaan ensin ahmattitoukan pää, jonka perään kiinnitetään 

sanaympyröitä yksi toisensa jälkeen. Toukasta tulee sitä pidempi, mitä useamman sanan se jaksaa 

syödä.  

 

Ahmattitoukkaa voi ruokkia vaikkapa useana päivänä tai viikkona peräkkäin. Sanoja voi keksiä aina 

päivän teeman mukaisesti: tänään iloisia kesäsanoja, huomenna märkiä sadesanoja, perjantaina 

veikeitä viikonloppusanoja, maanantaina pelottavia painajaissanoja jne.     

 

 

TUNNEOTUKSIA  

Pikun nenää kutitti. Hän avasi silmänsä ja huokasi. Siinä se oli, Ikävä, 

ja napitti häntä vetisillä silmillään. 
  
                                  Katri Kirkkopelto: Pikku Pesu ja iso Ikävä (Lasten Keskus 2002) 

 

Pikku Pesun Ikävä on outo sinertävä olento. Mikä eläin tai otus se 

voisi olla? Pohtikaa eri tunnetiloja. Minkä väristä voisi olla ilo, entäpä 

pelko tai onni? Mitä eläimiä tai otuksia eri tunnetilat voisivat olla, ja 

missä ne ehkä asuvat? Pikku Pesun Ikävää voisi kuvata vaikka näin: 

Ikävä on haaleansininen peikko, joka asuu kuonon päällä tai 

selkärepussa. Kirjoittakaa lauseita keksimistänne tunneotuksista.  

Omia tunneotuksia voi myös muovailla muovailuvahasta tai maalata. 

 

Nauvo-Auvon oma kirja, Isä, lähdetään saareen!, Olga Orava ja metsän salaisuus sekä Pikku Pesu ja iso ikävä ovat Lumotut 

sanat – lasten ja nuorten sanataideviikkojen teemakirjoja vuosilta 2016, 2015, 2014 ja 2013. Festivaalin teemakirjoihin liittyvät 

sanataideharjoitukset löytyvät osoitteesta www.lumotutsanat.fi/sanataideharjoitukset.  

http://www.lumotutsanat.fi/sanataideharjoitukset
http://www.lumotutsanat.fi/wp-content/uploads/2020/04/Olga-Orava-ja-metsan-salaisuus.pdf
http://www.lumotutsanat.fi/wp-content/uploads/2019/01/Pikku-Pesu-ja-iso-ikaevae.pdf

