
 

 

 



 

Vedän jalkaan sanasaappat, 

lorupipon päähän kaappaan. 

Taiat taskuun taputan, 

riimin tahtiin naputan. 

Kun on seikkailulle perso, 

alkaa kasvaa sadun verso! 

 

Loru saattaa sinut sanojen taikamaailmaan. Tässä oppaassa olevia harjoituksia voit 

käyttää lasten kanssa askarteluun, satuiluun ja loruiluun. Toisin sanoen saat vinkkejä 

sanataidetuokioihin lasten kanssa. 

Sanataide on uusien sanojen oppimista ja niillä leikkimistä. Sanataide kehittää 

lapsen mielikuvitusta ja ilmaisutaitoja. Sanataide ei ole vain kirjoitettua tekstiä, vaan 

myös juttelua, ääneen satuilua ja ihmettelyä. Sadun avulla voidaan tutkia ja oivaltaa, 

miten maailma ja luonto toimii. Kaikenlaiset ja hassunkin kuuloiset ajatukset ovat 

oikeita, sillä sanataiteessa ei ole vääriä vastauksia. 

Seuraavat harjoitukset on jaoteltu eri vuodenajoille, mutta voit soveltaa harjoituksia 

tarpeen ja tilanteen mukaan. Sanataidetta voi tehdä missä ja milloin vain, lyhyenä 

maistiaisena tai suurena seikkailuna. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Jään murtaminen 

Laske kylmää vettä pesuvatiin tai muuhun sopivaan astiaan. Piilota vatiin pieniä 

esineitä kuten kiviä tai simpukoita. Leikkaa voipaperista astian kokoinen pala. Voit 

joko pingottaa voipaperin teipillä vadin reunoille tai asettaa paperin kellumaan 

veden päälle jäälautaksi. 

Lapset saavat kukin vuorollaan rikkoa jään sormella. Jos olet asettanut jään lautaksi, 

lapset voivat sormella painella lauttaa ja antaa veden nousta jään päälle. Jos paperi 

on pingotettu, jää ritisee ja ratisee rikki. Mitä materiaalia oikea jää on, mihin jää 

katoaa keväällä? Miltä jään pinta tuntuu? Miltä vesi tuntuu jään alla?  Lapset voivat 

muistella omia kokemuksiaan jäästä, onko joku kävellyt jään päällä? Kun jää on 

rikottu, voidaan tutkia, mitä jään alta löytyy. 

 

 

Keväinen aistiretki 

Retki metsään, pellolle, minne vain, missä luonto herää. Sulkekaa silmät, mitä 

kuulette? Mitä linnut laulavat juuri tänään? Kuiskuttaako tuuli viestejä? Jos painatte 

korvanne puuta vasten, millaista ääntä sen sisältä kuuluu? Soliseeko jossain vesi? 

Häliseekö kaupunki taustalla? 

Avatkaa silmät ja katselkaa ympärillenne. Katselkaa kauas ja hyvin lähelle. Näkyykö 

muutosta tai liikettä? Mikä on pienintä mikä näkyy, entä suurinta? Näkyykö 

luonnossa sadun jälkiä? Kulkeeko siellä kevään neiti, joka pukee puita ja kasveja 

kesäpukuunsa? Miltä hän näyttää? 

Eläimillä on hurjan hyvä hajuaisti. Kaikki saavat valita, mikä eläin tahtoisivat olla. 

Sitten vain kuonot pystyyn ja nuuskimaan! Mitä eri eläimet haistavat? Kaikki saavat 

kertoa, miltä tuoksuu koivu, mänty, sammal. Erottaako jänis eri tuoksuja kuin karhu? 

Sitten katse tassuja kohti. Kuinka eri eläimet liikkuvat? Miltä eri materiaalit tuntuvat 

tassuilla? Millaisia tuntemuksia tassuihin tarttuu? 

 



Kevään monet värit 

Olette ensimmäiset ihmiset, jotka näkevät värit. Varaa paljon eri värisiä värikortteja, 

ja leikkaa niistä kukan terälehtiä. Kysele lapsilta, mitä väreistä tulee mieleen. 

Liittyykö väriin muistoja, onko lapsella kortin värinen vaate, onko kotona jotakin 

kortin osoittaman väristä? Ohjaaja muodostaa lasten kertomuksista värin uuden 

nimen. Esimerkiksi veljenkaverinhupparinnuhjuinen on uusi nimi siniharmaalle. 

Voitte myös yhdessä keksiä väreille nimiä, esim. keltainen voidaan nimetä 

uudestaan kilsaksi. Terälehdistä voit muodostaa seinälle kukkasen. 



 

 

 

 



Sormikalat 

Laita kulhoon vettä. Piirrä lasten etusormeen tussilla silmät ja suu. Upottakaa 

sormenpäät veteen ja laskekaa kalat uiskentelemaan. Miltä vesi tuntuu? Uivatko 

kalat meressä vai lammikossa? Mitä kalat näkevät? Kalat juttelevat keskenään. Mitä 

ne sanovat? Millaisia erilaisia kaloja on? Keksikää sormikaloillenne nimet. 

Harjoituksen voi tehdä myös luonnonvedessä. 

 

Keppihepo 

Tarvikkeet: vanhoja sukkia, villaa / pumpulia / kangasta vanhasta vaatteesta, 
nappeja, matonkuteita / villalankaa, neula ja lankaa, keppejä. 

 
Valitse mieleinen sukka hevosen pääksi. Täytä sukka villalla/ pumpulilla / kankaalla. 

Aseta keppi sukan varteen. Sido sukanvarsi kepin ympärille värikkäällä 

matonkuteella tai villalangalla. Ompele napit hevosen pään sivuille silmiksi. Sido 

hevoselle matonkuteista suitset. Ompele hevoselle korvat paloista kangasta tai 

matonkudetta. Halutessasi voit ommella matonkuteista tai villasta hevoselle harjan. 

Antakaa hevosillenne nimet. Ovatko ne villihevosia vai koulutettuja? Mitä 

keppihevonen syö? Miten se ääntelee? Päästäkää hevoset kesälaitumelle. Jokaiselle 

hevoselle annetaan tehtäväksi etsiä jokin kasvi: tammenlehti, havunneulanen, käpy 

tms. Käydään löydöt läpi ja keskustellaan, miksi oma hevonen tykkää juuri esim. 

kävyistä. 

 

Aurinkosadutus 

Askartele pahvista ja kepistä aurinko ja maapallo. Kerro lapsille, miten maapallo 

kiertää aurinkoa ja miten tärkeä aurinko on elämän kannalta. Miettikää yhdessä, 

mitä kaikkea kuuluu auringon päivään. Mitä aurinko näkee? Mikä on auringon 

lempileikki? Missä aurinko nukkuu? Kertovatko auringon vanhemmat auringolle 

iltasadun? Tarvitseeko aurinko herätyskelloa aamuisin? Missä aurinko luuraa 

talviaikaan? Kysele lapsilta ja kirjaa halutessasi ylös lasten kertomukset. 



 

 

 



Pilvibongaus 

Katselkaa pilviä ulkona tai ikkunasta. Millaisia erilaisia pilviä näkyy? 

Mihin harmaa pilvi on matkalla? 

Ovatko pilvet iloisia vai surullisia? 

Miksi joillakin pilvillä on niin kova kiire, miksi toiset pysyvät paikallaan? 

Millainen pilvi olisit itse? 

Voit tehdä silkkipaperista tai muista materiaaleista havainnepilviä. Ison pilven sisään 

voi kietoutua, kuplamuovipilveä voi poksautella ja kuunnella sateen ropinaa. 

Pumpulista voi muodostaa kämmenelle pikkuisen pilven ja tunnustella tai vaikka 

puhaltaa pilven liitoon. 

 

Talvipesä 

Kerää erilaisia metsäneläinhahmoja. Voit myös leikata eläinten kuvia lehdistä tai 

lapset voivat piirtää niitä. Lähtekää metsään tai pihapiiriin etsimään eläimille 

talvehtimispaikkoja. Harjoituksen voi tehdä myös sisätiloissa. Nukkuisiko kettu 

mieluiten kuusenoksan alla? Menisikö lumikko lehtikasaan? Millainen eläin talvehtisi 

puunkolossa? Voit käyttää hassujakin esimerkkejä: Mihin seepra menisi, jos se tulisi 

hiihtolomalle Suomeen? Voitte myös kokeilla itse, miltä tuntuu mennä koloon 

talviunille. 

 

Sienijumppa 

Piirtäkää erilaisia sieniä, voitte katsoa mallia jostakin sienikirjasta tai keksiä omia 

sieniä. Voit myös leikata lehdistä sienten kuvia ja liimata korteille. Voit tehdä aina 

kustakin sienestä kaksi samanlaista korttia ja käyttää niitä myöhemmin muistipelinä. 

Istukaa piiriin. Jaa jokaiselle lapselle yksi sienikortti. Kerro lapsille erilaisista sienistä 

ja miten ne kasvavat. Kukin sieni nousee vuorollaan ja liikkuu sillä tavalla kuin 

ajattelee kortin sienen voivan liikkua. Muut toistavat liikkeen perässä. 



 

 

 

 

 

 



 

Talvitarinoita majassa 

Rakentakaa peitoista ja tyynyistä maja esim. pöydän alle, ja menkää majaan. 

Kuvitelkaa, että olette karhuja talviunilla ja heräätte kesken kovan talven, eikä ulos 

voi mennä. Mikä mahtoi herättää karhut unestaan? Millaisia tarinoita karhut 

kertovat silloin toisilleen? Millaisia unia karhut ovat nähneet? Millaisen tuutulaulun 

karhuemo laulaisi poikasilleen? 

Harjoituksen jälkeen voi luontevasti jäädä majaan päiväunille. 

 

 

Lumihiutaleteatteri 

Leikkaa tavallisesta tai silkkipaperista lumihiutaleita ja kiinnitä ne tikun päähän. 

Keksikää yhdessä kullekin ”lumihiutalenukelle” nimi. Ripusta lakana tms. 

näyttämöverhoksi tai käyttäkää pöydänreunaa apuna, ja keksikää lumihiutaleille 

pieni esitys. Kukin lumihiutale voi esittäytyä ja kertoa omista lempipuuhistaan ym. 

Kenties lumihiutaleet puhuvatkin aivan omaa, erityistä kieltään! Keksikää 

lumihiutalekielisiä sanoja ja kuunnelkaa, mitä hiutaleet juttelevat keskenään. 

 

 

Lunta purkissa 

Hae pihalta lunta lasipurkkiin. Tutkikaa yhdessä lunta: miltä se näyttää? Näkyykö 

pikkuisia lumikiteitä tai muita muotoja? Voitte käyttää suurennuslasia tutkimuksen 

apuna! Miltä tuntuu upottaa sormenpäät lumeen? Tuoksuuko lumi? Voitte antaa 

lumipurkin seistä hetken aikaa ja palata sitten uudelleen katsomaan, mitä muutoksia 

on tapahtunut. Mikä muutti lumen vedeksi? Olikohan se taikuutta? 

 

 



Sanasaappaat riisun pois, 

lorupipon poistaa vois. 

Sadut pipoon nukkumaan, 

kunnes jälleen tavataan! 


