
Unelmien Lapinjärvi -
taidepajat
Eskarit Kirkonkylän koulu



Tehtävä
UNELMIEN LAPINJÄRVI – strategiapaja 0-2

Ohjeet vetäjälle

Lapinjärven kunta työstää kuntastrategiaa.  Jotta siitä tulisi yhteinen ja oman näköinen, keräämme 
kuntalaisilta sisältöä; toiveita, unelmia, ideoita, mielipiteitä, ajatuksia ja tunteita. Tämä 
väritys/piirrostehtävä on tarkoitettu 0-1-2-luokkien oppilaille.  Tehtävä ohjaa lasta tunnustelemaan 
omaa paikkaa ympäristössään; perheessä, koulussa, kylässä ja kunnassa sekä kertomaan siitä värein 
ja piirustuksin. Mikä tuntuu hyvältä, mitä muuta ympäristööni kaipaisin? Tehtävä houkuttelee 
ideoimaan ja haaveilemaan sekä avaa lapselle tietä aitoihin vaikutusmahdollisuuksiin omassa 
kotikunnassa. 

Voit toteuttaa tehtävän seuraamalla alla olevia ohjeita tai oman näkemyksesi mukaan (kerrothan 
palauttaessasi papereita, kuinka tehtävä on suoritettu). 

OHJATTU TEHTÄVÄ (0-2-luokille)  – n. 45 min

TARVITAAN:
- piirroskuvatulosteita (4 erilaista)
- teroitettuja lyijykyniä
- puuvärikyniä tai tusseja
ajastin



Tehtävä
Tärkeintä on, että tehtävästä jää lapsille ja aikuisille jää hyvä mieli. 

Anna lasten valita mieleisensä värityskuva (1 kpl)

Tarvitaan terävät lyijykynät kaikille ja jokainen saa valita neljä eriväristä värikynää – lempivärit! 

Pyydä lapsia laittamaa paperi pulpetille alassuin ja kynät siististi paperin viereen. Pyydä lapsia 
sulkemaan silmät ja hiljenemään (voit laittaa myös rahoittavaa musiikkia tms.). Kun kaikki ovat 
rauhoittuneet, pyydä lapsia miettimään hiljaisesti itsekseen seuraavia kysymyksiä (lue kysymykset 
hitaassa tahdissa ja toistaen – lapsilla edelleen silmät kiinni):

a. Mistä minä pidän?

b. Mikä tekee minut iloiseksi?

c. Mitä tykkään tehdä koulun jälkeen?

d. Jos saisin päättää, kotikyläni näyttäisi….

e. haluaisin, että Lapinjärvellä olisi… 



Tehtävä
Laita kysymykset esille, jotta sinun on helppo palata niihin. Ohjaa lapsia avaamaan silmät, 
kääntämään paperit ja piirtäen sekä värittäen työstämään ajatuksia ja haaveitaan paperille. Kerro 
että aikaa on 15min – laita ajastin päälle. Kerro että papereita voi täydentää vielä myöhemmin, 
mutta tässä kohtaa on hyvä aloittaa kaikkein tärkeimmistä ja kivoimmista asioista. Muistuta myös 
että lapset värittävät/piirtävät omakuvaan jotain oman näköistä (myös esim. lempiväri riittää). 
Lisäksi voi leikata ja liimata lehdistä kuvia paperiin. 

Kun aika on loppunut, pyydä lapsia kertomaan omasta kuvastaan muille. Kirjaa parhaat palat ylös, 
jos niitä ei ole heti havaittavissa lapsen kuvasta. Lapsilta voi tulla myös hyviä sloganeita, jotka 
kannattaa kirjoittaa ylös.

Lapsi voi nimikoida työnsä, mutta mieluusti vain kuvan taustapuolelle. 

Lopuksi kuvat kerätään yhteen (jos joku haluaa vielä täydentää omaa kuvaansa, tämän vaiheen voi 
tehdä esim. päivän lopussa tai kenties seuraavana päivänä) ja niistä voidaan keskustella yhdessä. 

Palauta paperit nipussa (päälle koulun ja luokan nimi) minun nimelläni varustettuna 
kunnanvirastolle viimeistään 16.3.2021.


























