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Nähdään



Nähdään 
sanataidenäyttelyssä!
- Luovaa ja osallistavaa 
sanataidetyöskentelyä 
varhaiskasvatukseen

Turunlahden sanaversomo on erikoistunut lapsia ja nuoria osallistavien ja yhteisöllisten 
sanataidemenetelmien ja -projektien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Turunlahden 
sanaversomolle myönnettiin kesällä 2022 Ebeneser-säätiön Voisiko olla toisin? -apuraha, joka on 
tarkoitettu varhaiskasvatuksen uutta luoviin kokeiluihin ja projekteihin. Apurahatyöskentelyn aikana 
suunniteltiin ja pilotoitiin uusi Nähdään sanataidenäyttelyssä! -toimintamalli ja ohjemateriaali, jonka 
avulla sanataidesisältöjä on helppo lisätä varhaiskasvatuksen arkeen ympäri Suomen. 

Materiaalin harjoituksia ja menetelmiä kokeiltiin hankkeen aikana salolaisessa Torikadun 
päiväkodissa, raisiolaisessa Lapiokujan päiväkodissa sekä Maskussa sijaitsevissa Satumetsän ja 
Tammenahjon päiväkodeissa. Pilottityöpajoihin osallistui yhteensä 80 lasta. Kokeiluihin 
osallistuneisiin päiväkoteihin annettiin myös sanataidenäyttelyn kokoamista varten ohjemateriaali 
ja askartelumateriaalipaketti, jonka avulla työskentelyä oli mahdollista jatkaa pilottityöpajan 
jälkeenkin.

Luovuuteen ja mielikuvitteluun innostavat toiminnalliset sanataidemenetelmät tukevat 
erinomaisesti varhaiskasvatuksen tavoitteita. Kaikenikäiset lapset hyötyvät sanoilla ja kielellä 
leikittelystä ja tarinoiden maailmoihin sukeltamisesta. Ryhmässä taiteen tekeminen lisää lasten 
osallistumisen mahdollisuuksia ja tukee hienosti lapsilähtöisyyden ihannetta. Sanataidetoiminnan 
sisällöt kumpuavat luontevasti lasten omasta kokemusmaailmasta ja mielenkiinnon kohteista.

Tähän ohjemateriaaliin on koottu matalan kynnyksen sanataideharjoituksia lapsiryhmissä 
toteuttavaksi. Harjoitukset toimivat sekä yksittäisinä maistiaisina että yhtenäisenä kokonaisuutena. 
Materiaalin avulla voi järjestää varhaiskasvatusikäisille lapsille sopivan noin 30 minuutin pituisen 
toimintatuokion.

Sanataidetyöskentelyn aikana syntyneestä materiaalista on mahdollista koota ja rakentaa koko 
päiväkodin yhteinen sanataidenäyttely.

Nähdään siis sanataidenäyttelyissä!

Terveisin,
Jenni Turunlahti, sanataideohjaaja
Minttu Turunlahti, yhteisöpedagogi
Turunlahden sanaversomo
Lisätietoa Turunlahden sanaversomon toiminnasta: www.turunlahti.com



Ohjaajan ohje
Seuraavilta sivuilta löytyy valmiita 
sanataideharjoituksia, jotka yhdessä 
muodostavat varhaiskasvatusikäisille 
lapsille sopivan toiminnallisen 
sanataidetuokion rungon. 
Harjoituksia saa vapaasti käyttää ja 
kopioida opetustarkoitukseen. 



Sanataidetuokio

Mielikuvitusseikkailu 
oman hahmon kanssa



1
Aloitus

Valitaan pehmolelu tai muu 
hahmo, jonka kanssa lähdetään 
mielikuvitusmatkalle. 



2
Aloitusloru
Sanataidetuokion aloituslorun avulla kutsutaan oma 
hahmo mukaan seikkailuun. Hahmo voi loruleikin 
jälkeen nousta esiin esim. satupussista tai muusta 
piilosta.

“Vedän jalkaan sanasaappaat,
lorupipon päähän kaappaan.
Taiat taskuun taputan,
riimin tahtiin naputan.
Kun on seikkailulle perso,
alkaa kasvaa sadun verso.”
(Lorun kirjoittaja: Aija Amee)

Leikki: Vedetään saappaat leikisti jalkaan, pannaan 
pipo päähän. Taputetaan taskuja, naputetaan 
rystysillä kämmeniä. Heilutellaan sormia, viedään 
sormet lattiaan ja taas ylös ja leikitään kasvavaa 
versoa.



3
Hahmon 
nimeäminen 
Harjoitellaan henkilöhahmon nimeämistä 
keksimällä pehmolelulle tai muulle omalle 
hahmolle uusi nimi. Nimi voi viitata hahmon 
ulkonäköön, lajiin, asuinpaikkaan tai vaikkapa 
lempiharrastukseen.



4
Hahmon 
ominaisuuksien 
keksiminen 

Harjoitellaan henkilöhahmon luomista 
apukysymysten avulla. Kysymyksiä voi 
keksiä lisääkin!

Missä hahmo asuu?
Asuuko se yksin vai jonkun kanssa?
Missä hahmo nukkuu?
Mikä on sen lempiruokaa?
Mikä on hahmon lempiväri?
Mikä on sen lempileikki?



5
Oman tarinan 
keksiminen
Luodaan ryhmän yhteinen
tarina aukkotarinaa täydentämällä.

Olipa kerran ______________________, 
joka asui __________________________.
Se nukkui _________________________. 
Sen lempiruokaa oli _____________. 
_____________ lempiväri oli _________. 
Mieluiten se leikki ________________.
Eräänä päivänä tapahtui jotain kummallista.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(Mitä? Mitä siitä seurasi? Mitä hahmo oppi?) 

Sen pituinen se. 



6
Oman runon 
keksiminen
Tehdään ryhmän yhteinen runo nappaamalla 
ilmasta kiinni aiheeseen sopivia sanoja ja 
kirjoittamalla ne ylös. Napatut sanat ja 
lausahdukset järjestellään runosäkeiksi. 

Runon aiheena esim. oman hahmon nimipäivät.
Millaista on hahmon nimipäivillä?
Mitä siellä syödään?
Mitä siellä tehdään?
Keitä juhlissa on mukana?
Mikä on parasta juuri näissä juhlissa?



6
Oman runon 
keksiminen
Esimerkki harjoituksen avulla syntyneestä runosta

Ruskean hirven ruskeat juhlat
 

Ruskean hirven
ruskeissa juhlissa

syödään ruskeaa jäkäläkakkua.
 

Ruskean hirven 
ruskeissa juhlissa

juodaan ruskeaa jäkäläsmoothieta.
 

Ruskean hirven
ruskeissa juhlissa
on mukana orava

ja muita hirven ystäviä.
 

Ruskean hirven
ruskeissa juhlissa

pelataan pelejä, ilmakiekkoa
ja jalkapalloa neljällä pallolla. 

 
Ruskean hirven 

ruskeissa juhlissa
parasta ovat lahjat:

Kasvi sängyn yläpuolelle katoksi, 
jäkäläherkut, jäkälämaa

 
ja puu,

jossa on hirveästi jäkälää
ja kivinen liukumäki

yli kasvimaan.
 

Runon tekijät: Ebeneserin Orvokit 20.6.2022 yhdessä 
sanataideohjaaja Jenni Turunlahden kanssa



7
Supersankarihahmon 
luominen

Jos omalla hahmolla olisi supervoimia, 
millaisia ne olisivat? Mitä hyötyä sen 
supervoimista olisi? Suunnitellaan yhdessä 
oman supersankarihahmon pelastustehtävä! 
Pelastustehtävän voi lopuksi kertoa lapsille 
uudestaan tarinan muodossa.



8
Lopetusloru

“Sanasaappaat riisun pois,
lorupipon poistaa vois.
Sadut pipoon nukkumaan,
kunnes jälleen tavataan!”
(Lorun kirjoittaja: Aija Amee)

Leikki: Riisutaan leikisti saappaat, otetaan 
pipo päästä. Keinutetaan käsiä kuin 
nukuttaen ja lopuksi vilkutetaan.



Sanataidenäyttelyn 
kokoaminen
Sanataidetyöskentelyn satoa voi tallentaa lasten omiin kansioihin tai 
koota aineistosta yhteinen näyttely. Materiaalia voi kerätä 
esimerkiksi koko toimintakauden aikana, ja ryhmän aikuiset voivat 
yhdessä sitoutua kirjoittamaan sanataidetuokioiden aikana 
syntynyttä tekstimateriaalia ylös tarkoitukseen varattuun vihkoon tai 
tietokoneelle. Lapset voivat osallistua näyttelymateriaalin 
viimeistelyyn esimerkiksi piirtämällä kuvituksia teksteihin.

Lopullisessa sanataidenäyttelyssä voi siis olla esillä yksittäisiä 
sanoja ja ajatelmia, runoja, tarinoita, kirjeitä, piirroksia, sarjakuvia, 
valokuvia prosessista, askarteluja yms. Vain mielikuvitus on rajana!

Näyttelytekstit voivat olla käsin tai koneella kirjoitettuja. Tekstit ja 
kuvat voi liimata esimerkiksi kartongille ikäänkuin kehyksiin ja 
ripustaa pyykkinarulle tai muulla haluamallanne tavalla esille. Lasten 
vanhemmat ja muut läheiset on mukava kutsua katsomaan valmista 
näyttelyä! Millainen tilaisuus voisi olla päiväkodin yhteisen 
sanataidenäyttelyn kutsuvierasensi-ilta?

Esimerkkejä lasten sanataidenäyttelyn valmiista materiaaleista 
löytää Turunlahden sanaversomon ylläpitämästä Sanataidegalleria 
Sanelmasta osoitteesta: 
www.turunlahti.com/sanataidegalleria.


