SANALEIKKEJÄ JA HIIPPAILEVIA UNIA
Sanataidetehtäviä 1‒3-vuotiaille
UNILEIKKI
Ja uni tulee hiljaa Tompan luokse. Martti-mato, Possu ja
Hiiri-koira nukkuvat myös. (s. 23.)
Kristiina Louhi: Tomppa ja mummolan yö (Tammi 1995)

Unileikissä tutkitaan erilaisia unia liikkumalla ja
juttelemalla. Kirjassa uni tulee Tompan luokse hiljaa.
Hiipikää yhdessä aivan hiljaa. Pysähtykää ja miettikää,
millainen uni voisi tulla hiipimällä? Mitä sellaisessa
unessa voisi tapahtua? Tutkikaa samalla tapaa myös
pomppivaa, pyörivää, juoksevaa ja ryömivää unta.

TIKAN NAKUTUS
Tikka nakuttaa ja nakuttaa.
Pienen kolon puuhun saa.
Nakuttaa ja nakuttaa.
Toisen kolon puuhun saa.
Nakuttaa ja nakuttaa.
Kolo kolmaskin jo valmistuu.
Onpa hieno reikäpuu!

Seiso paikallasi ja tömistä jalkapohjia lattiaan.
Koputa oikean jalan kantapäätä vasempaan pohkeeseen.
Taputa kämmeniä vastakkain.
Koputa vasemman jalan kantapäätä oikeaan pohkeeseen.
Kurkota alas. Koputa oikealla nyrkillä vasenta jalkapöytää ja toisinpäin.
Nouse ylös ja silitä matkalla jalkoja varpaista vyötärölle saakka.
Tee itsestäsi tasapainoileva reikäpuu: nosta toinen jalka irti lattiasta
ja pyöristä sormista hassut rillit silmiesi ympärille.

Eppu Nuotio, Karoliina Pertamo ja Elina Aarnio: Metsän eläimiä (Tammi 2011)

P.S. Tikkarunon vauvaleikkiversio löytyy kirjasta Riimikissa
kikattaa – runohetkiä pienille (Tammi 2013).
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PUNAISIA SANOJA
Pikku Papu työntää veneen veteen ja lähtee etsimään aarretta.
Vastaan tulee samanlainen kukka kuin kuvassa. Sen keskellä on jokin
punainen. Varmaan aarre. Jalokivi… pallo… tai mansikkakarkki!
Liisa Kallio: Pikku Papu ja aarre (Tammi 2013)

Keksikää lisää punaisia sanoja! Voisiko rakkauskin olla punaista?
Laatikaa oma punaisten sanojen varasto vaikkapa seinälle. Jos haluatte,
sanastakaa lisää ja kotkaa talteen myös muunvärisiä sanavarastoja.
Sanaleikki onnistuu myös näin: Kootkaa lattialle koko joukko erivärisiä esineitä. Jokainen lapsi saa
poimia tavarajoukosta vaikkapa sinisen esineen. Sitten pohditaan nimiä: mikä esine kullakin
lapsella on kädessään? Nimeämisen jälkeen esineet palautetaan lattialle, ja leikki voi alkaa
uudelleen uuden värin parissa!

RUOKAA, RUOKAA!
Äiti kattoi pöydän. Toivolla oli kova nälkä.
– Ruokaa! Toivo sanoi. Äiti laittoi perunaa ja porkkanaa
ja kalaa. Äiti antoi mukillisen maitoa.
Katri Tapola ja Karoliina Pertamo: Toivon talvi (Tammi 2013)

Askarrelkaa omat tarjottimet, joissa on lautanen, muki
ja ruokailuvälineet. Piirtäkää tai askarrelkaa lautaselle
lasten lempiruokia. Jutelkaa ja kertokaa omia ruokiin ja
ruokailuhetkiin liittyviä muistoja.

Tomppa ja mummolan yö, Metsän eläimiä, Pikku Papu ja aarre sekä Toivon talvi ovat Lumotut sanat – lasten ja
nuorten sanataideviikkojen teemakirjoja vuosilta 2018, 2019 ja 2014. Festivaalin teemakirjoihin liittyvät
sanataideharjoitukset löytyvät osoitteesta www.lumotutsanat.fi/sanataideharjoitukset.
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