
1. Maalaa kananmunakenno vesiväreillä sisältä
vihreäksi, maalaa myös valkoiselle paperille kaksi
vihreää lehteä ja piirrä värikkäälle paperille neljä
sydäntä ja leikkaa ne irti. 
 
2. Leikkaa pieni viilto kahteen sydämeen alhaalta
sydämen puoliväliin ja kahteen ylhäältä ja aseta ne
lomittain viiltojen avulla. Liimaa myös lehdet kiinni
munakennoon eli krookusten varsiin. 
 
 

Tarvikkeet: 
munakenno
vesivärit
papereita 

sakset ja liimaa

Rullan etätaidetunti
MUNAK ENNOKROOKUK S E T

 
Valm

is!

3. Leikkaa pienet viillot myös
munakennoon, jotta saat kukkaset
pysymään hyvin paikallaan.

 
4. Munakennokrookukset ovat valmiit!



1. Rakenna valopöytä asettamalla säilytysrasia ylösalaisin
pöydälle ja puhelimen taskulamppu sen sisälle ylöspäin.
Valopöydän avulla pystyt piirtämään paperin kuvion läpi
toiseen paperiin. Mallissa kuu piirretään jokaiseen paperiin
tismalleen samaan kohtaan. Muista värittää tausta. 
 
2. Kun piirrät liikkuvaa hahmoa, siirrä seuraava paperi aina
hiukan pidemmälle valopöydällä. Näin saat valmiiseen
animaatioon liikkeen. Jos teet esim. juoksevan tikku-ukon,
muista vaihtaa myös ukkelin asentoa.

Rullan etätaidetunti
V A L O P ÖY T Ä AN IMAAT I O

NO I D A S T A

 
Valmis!

3.Lappuihin on hyvä kirjoittaa numerot, jotta
järjestys ei mene sekaisin. Kun kokoat laput yhdeksi
pinoksi, voit kiinniittää ne esim. langalla toisiinsa,
mutta tämä ei ole välttämätöntä.
 
4  Nyt voi selata teoksesi nopeasti läpi. 

tarvikkeet:
kirkas säilytysrasia

puhelimen taskulamppu
pieniä paperilappuja 

lyijykynä
värikyniä.



1. Maalaa kätesi punaisella värillä ja aseta kätesi
sitten korttipohjalle. Tästä tulee tipulle nokka ja
heltta.
 
2. Tee langasta sormivirkkauksella ketjusilmukkaa
pitkä pätkä. Tämä tulee olemaan tipun vartalo.
 
 

Rullan etätaidetunti

P I K K U I N E N  K U KONPO I K A
( P Ä Ä S I Ä I S K O R T T I )

 
Valm

is!

3. Levitä liimaa kädenkuvasi keskelle ja lähde
pyörittämään ketjusilmukkanarua keskeltä
ulospäin.

tarvikkeet:
korttipohja
 vesivärejä

keltaista lankaa 
punainen tussi
sakset ja liimaa 4. Nyt tipu tarvitsee vielä jalat ja silmän. Silmä

voi olla pala paperia, nappi tms.



Keittiön kaapista löytyvistä aineksista voi hyvän ruuan
lisäksi luoda kauniita taideteoksia. Tarvitset vain
valkoista paksua paperia, siveltimiä ja mielikuvitusta. 
Älä kuitenkaan ota kaapista mitään kysymättä ensin
aikuiselta lupaa!

Keittämällä sipulin kuoria, saa kauniin keltaisen värin ja
punakaalia keittämällä taas violetin. Jos keitätte
punakaalista väriä, niin kokeile maalata värin päälle
sitruunamehulla tai vedellä, jonka joukkoon on
sekoitettu ruokasoodaa. Saatat yllättyä!

Väreinä voi käyttää myös hedelmäsosepurkin tai
smoothiepussin pohjalle jäänyttä sosetta, punaisia
marjoja, punajuuria tai vaikka kurkumaa.

tarvikkeet:
tillirouhetta,
kaakaopulveria

 kahvin sekoitusta
curryvettä
mustikkaa
ketsuppia

Kivan tekemisen lisäksi huoneen saa täyteen hyviä
tuoksuja, ja esimerkiksi kaakaopulverista ja kahvista
tulee todella kaunis ja tasainen ruskea väri.

Rullan etätaidetunti

KOT I K O K K I  MAA L A A

vinkkejä

 
Valm

is!

Ja sitten taiteilemaan!



3. Peitä rullan suut pahvilla (muista laittaa
makaronit sisään putkeen ennen sulkemista) ja
teippaa putki kokonaan peittoon. Näin jäljelle
jääneet mahdolliset terävät reunat poistuu.

1. Paina 25 tikkua rullan läpi sauman
suuntaisesti. Varo sormia!

2. Katko pihdeillä tikkujen
ylimääräiset osat rullan
ulkopuolelta.

 

Rullan etätaidetunti
RY TM I O R K E S T E R I N

S A D E P U T K I

tarvikkeet: 
tyhjä talouspaperirulla

hammastikkuja, 
kyniä, sakset, pihdit,
teippiä, paperia, 
liimaa, raakaa
makaronia

valmis!

4. Koristele putki.Jugurttipullosta tehty helistin

Viilipurkista tehty soitin


