OUTO OTUS UNELMIEN SAARELLA
Sanataidetehtäviä eskareille
UNELMIEN SAARI
Kun Oskari herää, on aamu ja ollaan tulossa asumattomalle
saarelle. Paikka täytyy valita huolellisesti, sillä jotkut rannat
ovat liian kivisiä. Joissakin rannoissa taas on liian syvää,
jolloin ankkuri ei pidä. Ihanteellinen luonnonsatama on
kaunis ja suojassa tuulelta. Vaari, Ilkka ja Sari jäävät
nokkaunille veneeseen, valvotun yön jälkeen.
Hetken aikaa Oskari voi kuvitella, että koko saari kuuluu
hänelle. (s. 93.)
Aleksi Bardy ja Ville Salomaa: Oskarin venekirja (Nemo 2005)

Minne sinä haluaisit matkustaa? Keksi oma unelmiesi saari.
Miltä siellä näyttää, kuulostaa ja tuoksuu? Onko saari autio
vai onko siellä elämää? Millaisia eläimiä ja olentoja saarella
asuu?

UNOHTUMATTOMAT JUHLAT
‒ Minä jollakin tavalla pidin heistä, kuningatar sanoi.
‒ Niin minäkin, sanoi prinsessa Sabina ja pyyhki silmäkulmaansa nenäliinaan.
‒ Ja minä, sanoi kruununprinsessa Aurora. – Vitsikkäitä ja hyviä
tanssimaan.
‒ Minä pyydän, että kokkimme valmistaa meille kasvishöystön
herra Gekon reseptin mukaan, sanoi kuningatar.
‒ Kutsumme sitä herra Gekon juhlahöystöksi. (s. 38–39.)
Sinikka Nopola, Tiina Nopola ja Linda Bondestam:
Gekko ja Puupponen (WSOY 2010)

Tutki netistä tai keittokirjoista, millainen voisi olla maailman
parhaan kasvishöystön resepti. Keksi herra Gekon juhlahöystön innoittamana Unohtumattomien
juhlien resepti. Mistä ainesosista unohtumattomat juhlat koostuvat? Minkä verran kutakin
ainesosaa tarvitaan? Keksi reseptiin myös valmistusohje.
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RUNOJA VIIKOISTA JA KUUKAUSISTA
Kukkaviikko
Maanantaina kukkii maitohorsma,
tiistaina taas timotei,
keskiviikkona ketunleipä,
torstaina tuoksusimake,
perjantaina peurankello,
lauantaina lampaannata,
sunnuntaina suomenlumme
tumman lammen rannalla. (s. 20.)
Hannele Huovi ja Karoliina Pertamo: Ihme juttu! (Kirjapaja 2012)

Alkusointu on runokielen keino, jossa peräkkäiset sanat alkavat samoilla kirjaimilla. Keksikää omia
tai yhteisiä alkusointuisia viikko- ja kuukausirunoja, joissa kaikki maanantain menot alkavat m:llä,
tiistaiset t:llä, heinäkuiset h:lla, joulukuiset j:llä jne.

OMITUINEN OTUS
Alhaalta olohuoneen lattialta löytyy suuria sirpaleita. Muna on
mennyt rikki! Nyt äiti kyllä suuttuu! Freija ravaa hurjana ympäri
olohuonetta, ja sohvan alta kuuluu surkeaa piipitystä. Munassa
oli sittenkin ollut asukas.
Christel Rönns: Perin erikoinen muna (S&S 2012)

Kirjassa uimarannalta löytyvä muna sekoittaa perheen arjen: siitä
kuoriutuu ihmeellinen Koi-Koi. Millaisen erikoisen munan sinä
voisit löytää esimerkiksi hiekkarannalta, metsästä, niityltä tai
oman kotitalosi pihasta? Etsi valitsemastasi paikasta sopiva kivi ja
maalaa siitä ihmemuna. Millainen otus munasta voisi kuoriutua?
Keksi ja kirjoita oudolle otukselle nimi, ulkonäkö, luonne,
ruokailutottumukset ja kasvuvaiheet. Mieti myös, mistä otus on
kotoisin, eli mikä on sen alkuperäinen elinympäristö?
Mitä otus voisi sanoa munankuoren läpi? Lisää munan viereen puhekupla!
Oskarin venekirja, Gekko ja Puupponen, Ihme juttu! sekä Perin erikoinen muna ovat Lumotut sanat – lasten ja nuorten
sanataideviikkojen teemakirjoja vuosilta 2013, 2011, 2014 ja 2016. Festivaalin teemakirjoihin liittyvät
sanataideharjoitukset löytyvät osoitteesta www.lumotutsanat.fi/sanataideharjoitukset.
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