Tarinalauantai 10.10.
Tarinalauantaina heittäydytään sanojen ja kertomusten maailmaan. Tärkeimmät materiaalit
tässä lauantaissa ovat aikuisen ja lapsen yhteinen aika sekä oma mielikuvitus. Lisäksi
tarvitset kyniä, värejä ja paperia sekä mielellään kuvitetun kirjan, joka ei ole entuudestaan
tuttu.

Tarinalauantain tehtävät on koonnut ARXin taidekasvattaja Laura Kauppinen. Kuva H.Peippo

Kirja uusiksi
Kipaise kirjastoon tai nouki omasta hyllystä kirja,
jota et ole aiemmin lukenut. Lue kirjasta pari sivua
ja peitä sitten lopuista sivuista kirjailijan kirjoittamat
tekstit. Katso tarkasti kirjan kuvia ja kuvituksia.
Miten tarina jatkuu? Kirjoita tarina uusiksi samalla,
kun kääntelet sivuja.

Lue lopuksi oma muokattu tarina ja kirjailijan
kirjoittama tarina. Tuliko niistä yhtään samanlaiset
vai jotain ihan muuta?

Jos olisin -runo
Jos olisin -runo syntyy niin, että alat ajatella olevasi jokin muu kuin oma itsesi. Voit ajatella
olevasi jokin eläin, kuten kala, tiikeri tai hyttynen. Voit kuvitella olevasi jokin esine, kuten
kauha tai polkupyörä. Tai sitten jotain ihan muuta, kuten uni, tuuli tai hyvänyönsuukko.
Runo syntyy niin, että kirjoitat sen itse tai aikuisen avulla. Tämä tehtävä sopii myös pikkusille
runoilijoille, kunhan aikuinen kirjaa runontekijän ajatuksia ylös ja kirjoittaa runon. Runoja voi
tehdä yhden ja kuvittaa sen tai vaikka kokonaisen nipun.

Jos olisin runoon tarvitset (kynän ja paperia) sekä:
- hahmon tai asian, joka haluaisit olla. Jos et keksi, valitse asia, jonka juuri nyt näet.
- mieti neljä erilaista asiaa mitä tekisit, kuulisit, näkisit, maistaisit tai haistaisit, jos olisit
valitsemasi hahmo.

Nyt kirjoita runo:
Jos olisin ___________
1. asia, jonka listasit
2. asia, jonka listasit
Jos olisin ___________
3. asia, jonka listasit
4. asia, jonka listasit
Jos __________ olisin.

Yhden päivän kirja
Tarvitset: A4 paperia, kyniä tai vesivärit
Merkitse muistiin kolme tänään (tai eilen) tapahtunutta tärkeää asiaa. Voit merkitä muistiin
ensin useamman kuin kolme ja valita sitten niistä kolme tärkeintä. Kuvia varten taittele
itsellesi kirja oheisen ohjeen mukaan. Piirrä kuvat kirjaasi muodostuviin aukeamiin. Piirrä
vielä kannet. Jos haluat mieluummin kirjoittaa, niin kirjoita kolme tärkeintä asiaa Yhden
päivän kirjaasi.

Lasten lauantai
Lukuvuoden jokaisena viikonloppuna Hämeenlinnassa on tarjolla
laadukasta lastenkulttuuria; työpajoja, esityksiä, konsertteja ja
tapahtumia. Viikon kulttuuritärpit kootaan yhteiselle Lasten
lauantai -listalle omalle verkkosivulleen. Tutustu syksyn 2020
tarjontaan tästä linkistä: www.hameenlinna.fi/lastenlauantai

