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SANATAIDETEHTÄVÄ PAKETTI

Vaikka nämä sanataidetehtävät on laadittu omia kirjojani silmällä pitäen, niitä voi soveltaa muihin-

kin kirjoihin – tai tehdä vaikka ihan ilman kirjoja. 

1. Onni ja Aada päiväkodissa

JÄNNITYSPERHOSIA
Tämän tehtävän on laatinut sanataideohjaaja Mari Karvonen. Se liit-

tyy Onni ja Aada päiväkodissa -kirjaan, jossa Onni aloittaa päivä-

ko din ja häntä jännittää kovasti. Kun Onnia jännittää, hänellä on 

perhosia vatsassa. Tämä on varmasti meille kaikille tuttu tunne. 

Mutta miltä jännitysperhonen oikein näyttää? Tänään sinun tehtä-

väsi onkin piirtää tai askarrella ihan oma jännitysperhonen.

UNELMIEN PÄIVÄKOTIPÄIVÄ
Tämän harjoituksen on laatinut sanataideohjaaja Elina Piispa-

nen, ja sen voi toteuttaa suullisesti tai piirtäen. Tehtävän voi 

toteuttaa suullisesti tai piirtäen. Onni ja Aada päiväkodissa -kir-

jan lukemisen jälkeen voi pohtia, millainen olisi maailman paras 

päiväkotipäivä. Mitä tapahtuisi? Mitä leikittäisiin? Keitä päivä-

kodissa olisi? Jos tehtävä tehdään suullisesti, ohjaaja voi kirjata 

lasten ajatuksia muistiin ja lukea lopuksi kuvauk sen maailman 

parhaasta päiväkotipäivästä.

MAAILMAN KURJIN PÄIVÄKOTI PÄIVÄ
Tämänkin tehtävän on laatinut sanataideohjaaja Elina Piispa-

nen. Edellisessä tehtävässä keskityttiin maailman parhaaseen 

päiväkotipäivään, mutta tässä pohditaan, millainen olisi kurja 

päiväkotipäivä. Mitä tapahtuisi? Mitä syötäisiin? Miten mälsää 

olisikaan? Jos harjoitus tehdään suullisesti, ohjaaja voi taas kir-

jata lasten ajatuksia muistiin ja lukea lopuksi kuvauksen maail-

man kurjimmasta päiväkotipäivästä.



2. Onni ja Aada yökylässä 

KEINOT IKÄVÄN KARKOTTAMISEEN
Tämän tehtävän on laatinut Vantaan Sanataidekoulu. Onni ja Aada 

yökylässä -kirjassa Onni menee yökylään Aadalle. Ensin Onni on 

riemuissaan, mutta sitten häntä alkaa jännittää. Kaikki tuntuu 

oudolta, ja alkaa tulla ikävä kotiin. Kirjan lukemisen jälkeen onkin 

hyvä pohtia, millaiset keinot auttavat ikävän karkottamiseen. Jos 

tehtävä tehdään ryhmässä, aikuinen voi kirjata muistiin lasten eh-

dottamia keinoja.

OMA VOIMAHAHMONI
Tämäkin tehtävä on Vantaan Sanataidekoululta. Onni ja Aada yö-

kylässä -kirjassa Onnin unikaveri on jäänyt kotiin. Tuttu unikaveri 

olisi antanut voimaa jännittävässä tilanteessa. Kirjan lukemisen jäl-

keen lapset voivatkin askarrella tai vaikka muovailla oman voima-

hahmonsa, jonka voi ottaa mukaan yökylään tai muihin uusiin ja 

jännittäviin tilanteisiin.


