Rullan etätaidetunti
CD-LEVYKORISTE
Kysy aikuiselta, mitä levyjä saa käyttää.
Naarmuuntuneetkin käyvät tähän oikein hyvin.
1. Taiteile jokaisen levyn tyhjälle puolelle kuva. Se
voi olla mandala tai joku muu taideteos.
2. Liimaa kaksi valmista levyä yhteen
niin, että teokset jäävät ulkopuolelle.
Näin kuudesta pitäisi tulla kolme.

tarvikkeet:
6 kpl cd-levyä
permanent tusseja
liimaa
lankaa
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3. Sido seuraavaksi kolme koristetta langalla
yhdeksi letkaksi.

4. Nyt voi ripustaa koristeen ikkunaan itsellesi
iloksi ja linnuille varoitukseksi.

Rullan etätaidetunti
ONNEA ÄIDIT!
TARVITSET: 1 dl hienoa sokeria, 0,5 dl öljyä, 1 tl raastettua
sitruunan tai appelsiinin kuorta (muutama tippa eteeristä öljyä
käy myös), kulho sekoittamista varten ja purkki säilytykseen

1. Sekoita kaikki aineet kulhossa. Jos haluat
kuorintaöljystä juoksevampaa, vähennä sokerin
määrää ja karkeampaa varten lisää sokeria.
2. Laita seos purkkiin ja koristele purkki
kauniiksi.
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Psst! Öljynä voi
käyttää esimerkiksi
oliivi- tai
kookosöljyä

Käyttö:
Hieromalla kuorintaöljyä käsiin ja huuhtomalla
sen vedellä pois, pysyy äidin kädet pehmeinä.
Öljy säilyy ilmatiiviissä purkissa noin 1
kuukauden.

Rullan etätaidetunti
KUPLIEN!
Sarjakuvaa tehdessä kannattaa miettiä etukäteen juoni,
henkilöt ja tehdä luonnos. Kuvakulmia ja kokoja kannattaa
myös vaihdella, jotta lukijan mielenkiinto säilyy.
1. Yleiskuva näyttää ympäristöä ja tapahtumia yleisesti.

2. Kokokuva näyttää sarjakuvahahmon
kokonaisuudessaan.
3. Lähikuvan ja erikoislähikuvan avulla pääsee todella
lähelle hahmoa.

Tarvikkeet:
Valkoista
paperia
kyniä

4. Puolikuva nimensä mukaan näyttää vain osan.

Sarjakuvissa hahmot puhuvat ja ajattelevat puhekuplilla ja
sarjakuvan ruudut voivat olla minkä muotoisia tahansa,
sinä päätät. Kokeile rohkeasti!

Rullan etätaidetunti
MONIULOTTEINEN
MAISEMA
Tänään taidetunnilla tehdään maisema,
mutta hiukan eri tavalla kuin yleensä.
1. Mieti ensin millaisen maiseman haluat tehdä ja sitten
mitä maisemassasi on kaikista kauimpana. Piirrä ja
väritä. Jätä alas pieni taitos paperia, jonka avulla
kuva liimataan laatikkoon.

Tarvikkeet:
pieni laatikko
paksua paperia,
sakset, liimaa
ja värit

2. Leikkaa kuva irti ja levitä taitoksen kohtaan liimaa.
3. Liimaa kuva laatikon pohjalle.

Liimattava reunataitos
4. Jatka nyt koko laatikko samaan malliin.
Mitähän maisemassa on seuraavana…

Valmis
!

5. Kun olet saanut etummaisenkin osan maisemastasi
laatikkoon, on teos valmis ihasteltavaksi.

Rullan etätaidetunti
MUOTOILU
Muotoilua varten sinulla on hyvä olla leivinpaperi
alustana sekä tarvikkeita joita saatat tarvita
muotoiluun, esim. veitsi, piparkakkumuotti, pitsiä ja
leluja joiden jäljet voi painaa taikinaan.

1 Mittaa sooda, maissitärkkelys ja vesi kattilaan. Keitä
koko ajan sekoittaen, kunnes seos paksuuntuu.

Tarvikkeet:
1dl ruokasoodaa
0,5dl maissitärkkelystä
0,5dl vettä
kattila
pieni kulho
puinen puurolasta
kostea pyyhe

2. Laita taikina kulhoon ja anna jäähtyä kostean pyyhkeen
alla. Kun taikina on jäähtynyt, on se valmis muotoiltavaksi.
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Anna teosten kuivua
leivinpaperin päällä
seuraavaan päivään,
jonka jälkeen voit
koristella teokset
tusseilla.

3. Pyörittele taikinasta pieniä palloja kerrallaan ja
jätä loppu taikinasta aina odottamaan vuoroaan
kostean pyyhkeen alle. Näin taikina ei kuivu liian
aikaisin.

4. Valmiista taikinasta voi muotoilla mitä vain,
esimerkiksi kukkia!

