
 

 

Hämeenlinna, Taidetestaajat 

8. lk sanataidepajat 

Vexi Salmi ja ystävät -näyttely / Hämeenlinnan taidemuseo 

Tehtävien suunnittelu: Päivi Haanpää / Sanataideyhdistys Yöstäjä ry. 

 

 

Ystäväni taide -sanataidepajan lisämateriaali opettajille 

 

 

TAITEESTA TARINOIKSI 

Tuokaa luokkaan taidekuvia (esim. Ateneumin taidepakka, taidepostikortteja tms.). 

Jakautukaat pienryhmiin. Kukin ryhmä saa kolme satunnaista kuvaa ja päättää, mikä kuva 

on alku, keskikohta ja loppu. Ryhmä kirjoittaa tai kertoo tarinan suullisesti muulle ryhmälle. 

 

RUNO MINUSTA 

Kirjoittakaa runoja kuvataideteoksesta. Tarvitsette taidekuvia, joista jokainen valitsee yhden, 

jollain tapaa itseään kuvaavan. Opettaja antaa ohjeet yksi rivi kerrallaan: 

Jätä vasempaan reunaan peukalon verran tilaa ja kirjoita paperille 

1. teosta kuvaava adjektiivi + oma lempieläin tai -säätila 

2. kaksi teoksesta mieleen tulevaa sanaa 

3. teoksesta löytyvä väri + jokin vuodenaika 

4. oma nimesi 

Kirjoita jokaisen rivin alkuun sanat ”Minä olen” – ja runosi on valmis. 

 

Esimerkki: 

Minä olen rohkea myrsky 

Minä olen värikäs ja vahva 

Minä olen oranssi talvi 

Minä olen Vertti. 

 



MITÄ KUULUU? 

Jokainen valitsee (taide)kuvan, joka kuvaa häntä juuri tänään, ja kirjoittaa siitä pienen 

tekstin. Käyttäkää tarvittaessa apukysymyksiä: Miksi valitsit juuri tämän kuvan? Mitä se 

kertoo sinusta ja/tai päivästäsi? Mihin erityisesti kiinnitit kuvassa huomiota? 

Tehtävän voi tehdä myös suullisesti. 

Jatkotehtävä: muokatkaa teksteistä haiku-runoja. Haiku on japanilainen runomitta, jossa 

tavujen määrä on tarkkaan määritelty. Haikussa on kolme säettä, joista ensimmäisessä on 

viisi tavua, toisessa seitsemän ja kolmannessa viisi (5-7-5). 

 

TAIDETEOS TAIPUU TEKSTIKSI 

Valitkaa yksi taideteos ja heijastakaa se valkokankaalle. Vai löytyisikö koulunne tiloista 

sopiva teos? Päättäkää muutama erilainen tekstityyppi (uutinen, somepäivitys, 

mielipidekirjoitus, mainos, päiväkirjamerkintä, rakkauskirje...). Valitkaa tai arpokaa jokaiselle 

jokin tekstityyppi, jollaisen kirjoitatte teoksen pohjalta. 

Vertailkaa tekstejänne: Mitä yhteistä, mitä erilaista teksteissä on? Miten teos näkyy 

uutisteksteissä, entä rakkauskirjeissä? 

 

NÄYTTELY LEMPITEOKSISTA 

Tuokaa kouluun kuvia teille tärkeistä tai teitä kiehtovista kuvataideteoksista. Ne voivat olla 

tauluja, julisteita, levynkansia, kirjankansia – mitä keksittekään. Kirjoittakaa oodeja eli 

ylistysrunoja lempiteoksillenne. Ne saavat olla liioittelevia, koomisen yleviä ja ylisanoja 

säästelemättömiä. Tarkoitus on kehua, ylistää ja innostua teoksista. 

Kootkaa kuvista pieni taidenäyttely ja liittäkää oodit kuvien viereen. Näyttely on avattu! 

 

 

 

 


