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taitoja. Nykytaiteen keinojen soveltaminen päiväkodissa lähtee 
lasten omasta elämismaailmasta ja lapset itse ovat sen asian-
tuntijoita. Lapsille taide tarjoaa välineitä maailman tutkimiseen ja 
ihmettelemiseen.

Omakohtainen tekeminen luo perustan taiteen kokemiselle 
ja vastaanotolle. Sen kautta yhteinen kulttuuriperintömme ja 
taiteen maailma avautuvat elämyksellisesti tulkittaviksi. 
Kiasman tavoitteena ei ole kasvattaa vain uusia nykytaiteen 
katsojia, vaan tarjota näkökulmia todellisuuteen taiteen keinoin.
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Kiasma     Kiasma 

Tämän tehtäväpaketin tarkoituksena on tarjota eväitä päiväkotien 
nykytaidekasvatukseen. Tehtävät on suunniteltu ensisijaisesti yli 
kolmevuotiaille, mutta ideoita voi hyvin soveltaa myös pienempien 
kanssa. Ohjattaessa nykytaidetyöskentelyä, tärkeintä on avoin 
mieli ja rohkeus katsoa asioita uusista näkökulmista. Luova leikki, 
hassuttelu ja kokeilu ovat taidekasvatuksen ydintä.

Nykytaide on ehtymätön aarreaitta ja oppimisympäristö, josta 
voi löytyä innostavia ideoita päiväkotityöhön. Nykytaide esittää 
ennemmin kysymyksiä kuin tarjoaa valmiita malleja tai vastauksia. 
Taidekasvatuksen näkökulmasta katse kääntyy valmiiden teosten 
sijaan työskentelyprosessiin. Hienot kuvat eivät ole itsetarkoitus, 
vaan päämääränä on tukea luovaa ajattelua ja ongelmanratkai-
sukykyä. Nykytaide tarjoaa oivia metodeja tähän. Taidetyösken-
telyn kautta voidaan käsitellä monenlaisia asioita turvallisesti ja 
harjoitella tulkitsemisen, keskustelemisen sekä kuuntelemisen
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Opi löytämään
Nykytaidetta voi tehdä melkein mistä vain. Nykytaide itsessään 
on työskentelymuoto ja lähestymistapa. Piirtimien, paperien ja 
pensseleiden sekä tavallisten taidetarvikkeiden lisäksi materiaali-
kaapista voisi löytyä vaikka: 

  risuja, männynkäpyjä    sammalta, varpuja, lehtiä (muista, ettei näiden kerääminen kuulu jokamiehen oikeuksiin)    vettä,

lunta, jäätä  m  karkkipapereita  T  kiiltäviä kuvia  l  öljyä, suolaa, sokeria  r  vanhoja karkkeja O  rikkinäisiä leluja    paketti-

narua, värikästä teippiä, langanpätkiä  s  grillitikkuja, vanupuikkoja, pumpulipalloja  R  foliota, kelmua, käärepaperia  j  parit-

tomia sukkia, rikkinäisiä retkipatjoja  w  partavaahtoa  (   hajuvesien jämiä    kuivattuja kukkia    kiviä ja kimaltavia esineitä

  pillejä  p  mustikoita, puolukoita  t  punajuuren mehua  / pastaa, riisiä, nuudeleita (vaikka elintarvikeväreillä kuivina värjättynä)

Q  taskulamppuja, värikkäitä valoja, discopalloja   mitä tahansa kaunista, omituista, kiehtovaa    jotain lainattua, jotain sinistä  
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Opi tekemällä
Taiteessa tekniikka palvelee sisältöä ja tekemällä oppii parhaiten. 
Nykytaiteessa tekniikoita voi keksiä ja muokata itse, aina ei tarvitse leikata 
suoraan tai värittää siististi. Miten sisältö muuttuu, kun samaa materiaalia 
käyttää eri tavoin? Kuka saa määrätä, miten välineitä ja tekniikoita tulee 
käyttää? Ideoikaa uusia taiteen tekniikoita oheisten vinkkien pohjalta. 
Lapset voivat välillä myös opettaa aikuisia taidetyöskentelyssä. 

i  pyöritelkää marmorikuulia laatikon pohjalla, jossa on maalia  v  puhdistakaa rätillä ja pesusienillä pölyistä ulkoseinää  (saatteko

aikaan kuvia tai kuvioita?) k  rakentakaa torni grillitikuista ja vaahtokarkeista!  v  kisatkaa, kuka piirtää nopeiten liidulla paperin

täyteen  v  maalatkaa pelkällä vedellä  e  piirtäkää kynä varpaiden välissä tai suussa  v  etsikää kaikki päiväkodin yhdenväriset

esineet - mitä värejä on eniten?  n  teipatkaa lattia värikkäällä teipillä täyteen kuvioita   e  päällystäkää esineitä ja leluja kankaalla, 

foliolla tai kelmulla   r  jäädyttäkää vedestä ja maalista jääpaloja ja maalatkaa niillä  v  tehkää toisistanne eläviä veistoksia - olkaa

vuoronperään savea ja taiteilijoita  o  yrittäkää nähdä silmät suljettuina, minkä väristä on värivalo  d tallustelkaa kuplamuovitöppö-

sillä suurella paperilla  v  solmikaa yhteen kaikkea mahdollista - kuinka pitkä ketju on mahdollista rakentaa?  p  nuuhkikaa, miltä 

päiväkodin eri tiloissa tuoksuu ja tallentakaa paras tuoksu purkkiin  å  tutkikaa, mitä kaikkea voi rytätä ja rypistää - entä mitä 

tapahtuu, kun rypistetyt pallerot upottaa väriliemeen ja sen jälkeen suoristaa?  .  tehkää yhdestä huoneesta taidemaja - mitä siellä 

voisi olla? (onko siellä taidetta vai voiko maja itsessään olla taidetta?)  z 
teknisia taitoja
b
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pikkuautoja tai muita pyörällisiä leluja
pullovärejä
suuri alustaan teipattu paperi

Autorata
Jokaiselle osallistujalle annetaan pieni pyörällinen lelu, joka 
asetetaan maaliläikän taakse valmiiksi lähtöön. Kun ohjaaja antaa 
luvan, saavat ajoneuvot kaasuttaa liikkeelle. Ajon aikana ohjaaja 
voi antaa nopeusrajoituksia tai pysähtymiskäskyjä. Etukäteen 
kannattaa myös sopia, ettei toisiin autoihin saa törmäillä. 
Tarvittaessa ajoneuvot voivat käydä tankkaamassa lisää maalia 
maaliläikistä. 

Kun paperi on täyttynyt,  tutkitaan yhdessä, mistä kukin on 
kulkenut ja onko risteävistä renkaan jäljistä syntynyt uusia värejä. 
Millainen reitistö paperille on rakentunut? Muistuttaako se 
karttaa tai näkyykö paperilla jotakin ihan muuta? Voisiko kuvaa 
vielä täydentää jotenkin?  Lopuksi paperista voidaan kehystää 
valittuja kohtia seinälle tai sitä voidaan käyttää osana leikkejä. 

 
autorata

1

v
KUVA PIRJE MYKKÄNEN / KANSALLISGALLERIA



mustikoita
tukevia korttipohjia tai muita pieniä kartonkipalasia
huopakynät

Mustikkatahratesti
Kahden samankokoisen kartonkipohjan väliin asetetaan 
muutama mustikka ja pohjat painetaan toisiaan vasten pöydällä. 
Mustikan jäänteet poistetaan ja tutkitaan, millaisia kuvioita niistä 
on syntynyt. Kuvaa voi halutessaan jatkaa myös huopakynillä. 
Löytyykö tahroista tuttuja muotoja tai hahmoja? Miten kuva 
muuttuu, kun sitä kääntelee toisin päin? 

Mustikkatyöskentelyn ideana on sattumanvaraisuuden 
hyödyntäminen ja luova kokeilu. Mustikkakuvia kannattaa tehdä 
useita, koska tekniikka itsessään on nopea. Valmiit kortit voi 
lopuksi ripustaa näyttäväksi kokoelmaksi ja niiden pohjalta 
voidaan valita yksittäisiä kohtia vaikka sadutuksen pohjaksi.  

mustikkatahra-
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kaikkea sinistä: 
sinisiä kyniä, maaleja, esineitä
sinisiä värikalvoja 
siniseksi värjättyä ruokaa
sinisiä papereita
sinisiä ajatuksia

Sininen hetki
Sininen hetki voi olla pieni tuokio, joka keskittyy värin 
tutkimiseen tai sen voi laajentaa kokonaiseksi teemapäiväksi, 
jolloin kaikki pukeutuvat siniseen ja päivän ohjelma rakennetaan 
sinisten asioiden ympärille. Vastaavasti väripäiviä voi toteuttaa 
millä tahansa muullakin värillä. 

Värin tutkiminen voidaan aloittaa etsimällä ympäristöstä ensin 
kaikki kyseisen väriset esineet ja asiat. Mikä kaikki on sinistä? 
Miksi? Millainen tunnelma sinisellä värillä on? Esineistä voi 
rakentaa kokonaisen oman majamaisen tilansa, jossa kaikki on 
sinistä. Vaikutelma korostuu, kun lamppujen päälle ja ikkunoihin 
laitetaan siniset värikalvot. Millainen maailma syntyy? Mitä siellä 
voisi leikkiä? Miltä tuntuu maalata tai piirtää vain sinisellä värillä 
sinisessä ympäristössä? Mihin aiheisiin sininen väri johdattaa? 
Voisiko sinisiä kuvia tehdä ulkona, jossain sinisessä ympäristössä? 
Mistä löytyy hienoin tai rakkain sinisen sävy? 
Kerätkää päivän aikana kaikkea siniseen 
liittyvää muistiin ja dokumentoikaa 
työskentelyä valokuvaamalla. sininen 
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kasvomaaleja
kankaita
roolivaatteita
pahvia
teippiä
kyniä

Supersankarit 
sukkahousuissa
Supersankareita on kaikenlaisia ja erilaiset supervoimat 
ilahduttaisivat varmasti aikuistakin. Isompien lasten kanssa 
supersankarihahmoja voidaan rakentaa roolileikkinä siten, että 
myös ohjaajat rakentavat itsestään oman supersankarinsa. 
Tai saisivatko lapset tuunata ohjaajansa? Supersankareille voi 
luoda persoonallisuutta ja erityistaitoja sekä miettiä, millainen 
luonne heillä on. Millainen supersankari kukakin haluaisi olla? 
Millaisia kuvia supersankareista lapset ovat nähneet? 

Supersankarien valmistuttua jokainen valokuvataan. Valo-
kuvauksen voi toteuttaa esimerkiksi taustakangasta vasten, 
mutta vielä hauskempaa siitä tulee, jos supersankarit keksivät 
itse, missä ja miten heidät tulee kuvata. Asuisikohan joku 
supersankareista sängyn alla tai verhon takana? Millaisia 
poseerauksia päiväkodin supersankarit keksivät? Kaikkien 
supersankarien ei suinkaan tarvitse olla voimaa puhkuvia
lihaskimppuja vaan supersankari voi olla myös aivan 
hiljainen ja pieni. Tärkeintä on löytää sellainen 
hahmo, jota on mukava esittää.

 
supersankarit 
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valkoista paperia
liituja

Varjojäljitys
Millaisia varjoja eri esineillä ja ihmisillä on? Voiko omaa varjoaan 
piirtää? Etsitään päiväkodista erilaisia varjoja ja tutkitaan, miten 
auringonvalo tai keinovalo vaikuttavat varjojen syntymiseen. 
Jokainen lapsi etsii mieluisensa varjon ja piirtää sen ääriviivat 
liidulla valkealle paperille. Lopuksi yhdessä pohditaan, mitkä 
esineet ovat olleet varjojen mallina. 

Aurinkoisena päivänä varjojäljitystä voi harrastaa myös ulkona 
piirtämällä varjon kuvan suoraan siihen pintaan, johon se lankeaa. 
Asfaltille varjon voi rajata katuliiduilla, hiekkapihalla ääriviivoja voi 
puolestaan etsiä kepillä hiekkaan piirtämällä.  

varjo-
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hiekkaa
suolaa
muovisia läpinäkyviä astioita (esim. karkkilaatikoita)
haarukoita
kiviä
luonnonmateriaaleja
pieniä leluja

Hiekkapuutarha
Pieniin muovilaatikoihin rakennetaan ihanat puutarhat hiekasta, 
luonnonmateriaaleista ja pienistä leikkikaluista. Hiekan sijaan tai 
lisäksi astian pohjalle voi laittaa myös suolaa. Laatikon sisään 
voi kehitellä erilaisia alueita ja piilopaikkoja. Huomiota kannattaa 
kiinnittää materiaalien sommitteluun. Millainen paikka syntyy? 
Kuka siellä voisi viihtyä? Puutarhat viimeistellään haarukalla 
haravoimalla. 

Mikäli päiväkodista löytyy piirtoheitin, kokeilkaa tikulla hiekkaan 
piirtämistä siten, että muovirasia on piirtoheittimen päällä ja valo 
valaisee piirtojäljen. 

hiekka-
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kerättyjä roskia
liimaa

Roskataidetta
Tehkää roskienkeruuretki lähimaastoon tai tutkikaa päiväkodin 
roskakoria. Miksi tavara on muuttunut roskaksi? Voisiko roska 
muuttua taiteeksi? Rakentakaa roskista yhteistoiminnallisesti 
kolmiulotteinen teos siten, että jokainen asettaa vuoronperään 
löytämänsä roskan osaksi teosta. Ohjaaja voi tarvittaessa 
tukevoittaa rakennelmaa kuumaliimalla. 

Valmis teos asetetaan näytteille sopivaan tilaan ja sille keksitään 
nimi. Kutsukaa naapuriryhmät katsomaan teosta ja pitäkää sille 
avajaisjuhlat! 

 
roska-
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satiininauhoja tai muuta värikästä tukevaa nauhaa,
kuten matonkudetta

Rajaviivoja
Aita rajaa ja erottaa eri tiloja toisistaan. Millainen teidän päivä-
kotinne aita on? Mitä ihmiset ajattelevat siitä, kulkiessaan ohi? 
Miltä tuntuu jäädä päiväkodin portin taakse aamulla tai lähteä 
sieltä vanhemman tullessa? Millaisen viestin haluaisitte välittää 
ohikulkijoille? Jos aitanne on metalliverkkoa, siihen voi punoa 
viestin langan avulla ristipistotyyliin tai jokainen lapsi voi solmia 
pienen pätkän nauhaa iloiseksi viiriksi aitaan. 

Voitte myös virittää nauhoja aidanpätkistä toiseen pihan läpi, 
jolloin nauhat muodostavat jännittävän labyrintin. Pystyttekö 
kulkemaan nauhojen läpi niihin koskettamatta? Voisiko nauhalla 
päällystää pihalta muutakin kuin aidan? Kokeilkaa nauhan 
kieputtamista vaikka puunrungon ympärille, lelulaatikkoon tai 
ovenkahvaan. Miten nauhat muuttavat pihaa?  

rajaviivoja
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luonnonmateriaaleja
kamera

Jänis istui maassa
Tämä tehtävä kannattaa toteuttaa lähimetsässä. Ohjaajat 
valitsevat etukäteen sopivan alueen, josta löytyy monenlaisia 
materiaaleja, kuten käpyjä, keppejä ja kiviä. Lasten kanssa lähde-
tään retkelle etsimään eläinten kulkureittejä ja pesiä. Jos eläimiä 
ei näy, rakennetaan yhdessä jonkin eläimen kuva sopivaan 
paikkaan. Paikka voi olla sellainen, jossa kyseinen eläin voisi 
oletettavasti viihtyä. Eläin voi olla jokin tuttu lähimetsän asukki 
tai voitte keksiä yhdessä mielikuvituseläimen. Sen ääriviivat luon-
nostellaan ensin risujen avulla maahan ja lapset sitten täyttävät 
kuvan erilaisilla lähiympäristön luonnonmateriaaleilla. Hännäksi 
voi vaikka kerätä käpyjä ja pää voi muodostua esimerkiksi havun-
neulasista. Lopuksi eläin valokuvataan.

Myöhemmin samalle paikalle voi tehdä uuden retken ja tutkia, 
onko eläin vielä olemassa ja miten se on muuttunut. Eläimen 
rakentamisen ohella voidaan myös kokeilla erilaisia eläimen 
liikkumistapoja satujumpan henkeen. Entä osaisiko ryhmä 
ääntelehtiä kuin orava tai raakkua kuin varis? 

Jos ryhmä innostuu luonnonmateriaalien käytöstä, 
työskentelyä voi jatkaa merkkaamalla omia polkuja 
maastoon (esimerkiksi pienillä maalatuilla kivillä) tai 
rakentamalla kivisen labyrintin.
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pieniä aarteita, kuten: 
upeita kiviä
kolikoita 
rikkinäisiä pikkuleluja
jäädytysastiat esim. muovimukit tai pakastusrasiat

Jäädytettyjä aarteita
Historiallisissa museoissa esineet ovat usein lasivitriineissä, 
eikä aarteisiin pääse koskemaan. Esillepano muuttaa esineen 
luonnetta ja nostaa sen katsottavaksi. Rakentakaa oma pienois-
näyttely jäävitriineihin valitsemallenne pienesinekokoelmalle. 
Jäädyttäkää esineet jäädytysmuottien sisään joko ulkona talvella 
tai pakastimessa. Väritippoja veteen lisäämällä voi luoda värillisiä 
jäävitriineitä. Pystyttäkää näyttely ulos. 

Miltä esineet näyttävät jään sisällä? Millainen kokoelma syntyi? 
Mitä se kertoo? Kuinka nopeasti jäänäyttely sulaa?  

jaadytettyja
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varpuja
risuja
tikkuja
lehtiä
kukkia
olkia
rautalankaa tai teippiä
maaleja
papereita 

Kukkakuvia
Maalaamiseen ei aina tarvitse käyttää valmiita välineitä. Etsikää 
luonnosta erilaisia materiaaleja pensselin harjaksiksi ja rakentakaa 
omat sudit sitomalla tuoreet materiaalit nipuksi risun ympärille 
ohuella rautalangalla tai vahvalla teipinpalalla. Varrellisia kasveja ja 
erilaisia risuja tai oksia voi käyttää pensseleinä sellaisenaan. 

Kokeilkaa rakentaa mahdollisimman erilaisia pensseleitä ja 
testatkaa maalijälkeä päiväkodista löytyvillä väreillä. Kuinka hentoa 
jälkeä voi tehdä kukkasella ja ohuella vesivärillä? Entä miten 
vahvoja viivoja tekee risusivellin ja pulloväri? Antakaa välineen 
ohjata maalaamista ja etsikää lisää erilaisia maalausvälineitä. 
Minkälaista jälkeä jättää wc-paperirulla tai tiskiharja?  

kukkakuvia
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ikkuna
piimää tai rasvatonta jogurttia (ja haluttaessa värejä)
pensseleitä 

Unelmamaisema
Valitaan jokin päiväkodin ikkunoista ja katsellaan yhdessä siitä
avautuvaa näkymää. Mihin huomio kiinnittyy? Mikä näyttää 
hauskalta tai tylsältä?  Mitä ikkunasta on kivointa katsella? 
Olisiko kaupungin syke vai maalaismiljöön rauha unelmamaisema?  
Onko haaveissa roskakuskin vierailu vai koiranulkoiluttajien 
ohimarssi?  

Kun yksilölliset unelmamaisemat alkavat hahmottua keskustelun 
kautta, jokainen lapsi maalaa haaveidensa näkymän ikkunaan. 
Maalaamiseen voi käyttää piimää tai jogurttia, joita voi halutessaan
sävyttää maalilla. Kun ikkuna on täyttynyt uusista näkymistä, 
katsellaan niitä yhdessä ja pohditaan, mikä tekee maisemasta 
kiinnostavan. 

unelmamaisema
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vahvaa suurta paperia (esim. remonttisuojapaperia), 
ruokaöljyä
pensselit
voimakas valonlähde
instrumentaalimusiikkia

Öljytahroja
Suuri paperi kiinnitetään lattiaan ja tilaa hämärretään hieman.  
Ensin rauhoitutaan kuuntelemaan musiikkia ja sitten jokainen voi 
omaan tahtiinsa ryhtyä maalaamaan öljyllä paperille. Ideana on 
kuunnella musiikkia ja antaa sen tempon vaikuttaa maalaukseen. 
Maalaamiseen voi käyttää koko kehoaan ja tehdä oikein laajoja 
liikkeitä. Välillä musiikki voidaan katkaista ja paikkoja vaihtaa. 
Kun paperi on täyttynyt, ohjaajat nostavat sen pystyyn ja asettavat 
paperin voimakkaan valon eteen. Öljyiset kohdat alkavat hehkua 
valossa ja öljy alkaa valua jännittävästi. 

Näyttääkö maalaus siltä, miltä musiikki kuulosti? Miten maalaus 
muuttuu valossa ja valuessaan? Tunnistaako jokainen itse 
maalaamansa kohdat?  

oljytahroja 13
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värejä
tukevaa paperia

Musta tuntuu
Pää voi olla kiukusta punainen tai kädet vilusta kylmän siniset. 
Miltä tunteet ja tuntemukset voisivat näyttää, jos ne olisivat värejä? 
Jokainen maalaa oman tunnetilansa haluamallaan värillä tai väri-
yhdistelmillä paperille. Millaisia tunteita väreistä on tulkittavissa?  
Missä tunteet tuntuvat? Onko jännityksellä paikka mahassa tai 
innostuksella varpaissa? Miten toisten tunnetiloja voi tunnistaa? 

Tunteiden ja värien kanssa työskentelemistä voidaan jatkaa 
leikkaamalla paperista irti lapsen päänkokoiset soikiot. Mallina 
tähän voi käyttää kunkin omaa päätä. Lisätkää kuminauhat sekä 
silmänreiät ja kokeilkaa käyttää päitä naamioina. Mitä tapahtuu, 
kun eriväriset kasvot ja tunnetilat kohtaavat? Millainen ryhmä-
muotokuva porukasta voitaisiin rakentaa? Kokeilkaa valokuvaa-
malla ja valitkaa kuvista muutama tulostettaviksi. Valittujen kuvien 
äärellä voi pohtia, tunnistaako jokainen itsensä kuvasta ja 
välittyvätkö värien kantamat tunteet. 

musta tuntuu 
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avoin mieli
aikaa
kamera

Mennään museoon!
Museoretki on mainio tapa tutustua yhteiseen kulttuuriperintöön. 
Kiasman museokäynti on lapsiryhmille ilmainen. Näyttelyssä voi 
piipahtaa tutustumassa vaikka vain yhteenkin teokseen! Töiden 
äärelle voi istahtaa lattialle ja museon arkkitehtuuria voi ihme-
tellä valokuvaamalla. Museon infosta ja verkkosivuilta löytyy myös 
täydentävää materiaalia ja vinkkejä ajankohtaisiin näyttelyihin 
sekä tiedot opastuksista ja taidepajoista. 

Museovierailu on kokonaisvaltainen elämys. Kiasmassa 
kannattaa ihmetellä niin ikkunanäkymiä kuin mitä moninaisempia 
taideteoksiakin. Millaisen näyttelyn voisitte koota kommentiksi 
museossa nähdylle? Oliko jokin ihmeellistä tai ihanaa? 
Mitä tapahtuu, jos lapset esittelevät näkemänsä teokset 
toisilleen museossa? Millaisia kuvia kameraan tallentuu, jos 
lapset kuvaavat näyttelyssä?  
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