
Tokaluokkalaisten taideretki 2021 

Syventavat tehtavat 

Tokaluokkalaisten taideretki on monialainen oppimiskokonaisuus,josta saa eniten irti, mikali luokka jatkaa sy

ventavien tehtavien parissa konsertin ja taidepajan jalkeen. Syventavat tehtavat ovat sovellettavissa ja jatkokehi

tettavissa luokan omiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Rakentakaa Tokaluokkalaisten taideretkestanne 

rohkeasti oman nakoinen tutkimusprosessi! Tehtavien tavoitteena on kannustaa luovuuteen, kokeiluun ja taiteel

liseen ajatteluun. 

Kirjoitetaan hiljaisuutta 

Monet aanet ovat sellaisia, ettei niihin kiinnita juuri mitaan huomiota. Tassa harjoitteessa tutkitaan huomaamat

tomia aania. Jokainen osallistuja tarvitsee kynan, paperin ja mukavan paikan. Opettaja maarittaa ajan, joka 

ollaan hiljaa ja kuunnellaan. Kuuntelemisen lomassa tai sen jalkeen kukin kirjaa jokaisen aanen, minka kuuli pape

rille. Kuulivatko kaikki samat asiat? 

Kuviteltu kiel i 

Keksikaa itse kieli! Jakaantukaa pieniin ryhmiin ja arpokaa jokaiselle ryhmalle yksi kirjain. Ryhmien tehtavana on 

hassutella sanoilla ja alkaa puhua kuviteltua kielta, jossa arvottu kirjain on vahvassa asemassa. Kielileikkia voi 

vaikeuttaa ottamalla mukaan myos haastavia kirjaimia, mutta kokeilu kannattaa aloittaa helpoista ja tutuista kir

jaimista. Voitte myos aanittaa kielikokeiluita! 

Soiva laboratorio 

Eri tiloissa aani kayttaytyy eri tavalla. Tutkikaa koulurakennusta aanen nakokulmasta. Millaisia ovat kouluarjen 

aanet? Kokeilkaa, miten talon voisi saada soimaan! Millaisia aania tilasta pystyy synnyttamaan? Loytyyko esimer

kiksi repusta tai pulpetista jokin esine, joka voisi olla soitin? 

Tehkaa luokastanne soiva laboratorio! Jokainen oppilas etsii yhden kohdan luokasta, josta syntyy itselle mieluis

ta aanta. Taman jalkeen opettaja tai oppilas toimii kapellimestarina ja antaa soittovuoron eri " instrumenteille". 

Sanametsastys 

Luokka lahtee ulos luokkahuoneesta ja etsii lahiymparistosta sanoja. Sanoja voi loytaa vaikkapa katumainoksista. 

Sanat kerataan talteen esim. paperilapulle. Myohemmin luokkatilassa laaditaan kaikista loytyneista sanoista 

luokan yhteinen runo. 

Lei kit ennen ja nyt 

Oppilaat haastattelevat itseaan vanhempaa ihmista, esimerkiksi vanhempaansa tai isovanhempaansa siita, mil

laisilla leluilla he aikoinaan leikkivat. Oppilaat esittelevat oman itselleen tarkean lei kin tai lelunsa talle henkilolle. 

Oppilaat paasevat vertaamaan leikkeja ja leluja ennen ja nyt. He voivat esitella haastattelun ja omien pohdintojen 

tulokset koko luokalle. Tulokset voi esittaa suullisesti, piirtaen tai kirjoittaen. 
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