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Minimaailma

Jumissa kotona? Mielikuvituksesi on rajatonta vaik-
ka joudut noudattamaan kaikenlaisia rajoituksia tällä 
hetkellä. Et ehkä pääse vapaasti ulos leikkimään tai 
tapaamaan kavereita, mutta voit hyödyntää kotoa 
löytyviä aineksia ja keksiä niistä oman maailman. Lai-
ta siis keksijä-vaihde päälle ja aloita etäkuviskoulun 
tehtävät!

Ideoi pienoismaailma keksimillesi hahmoille tai 
omille leluille kodin kierrätys-roskista. Ota talteen 
viikon aikana kotiin kertyviä pahvi-, paperi- ja mu-
ovipakkauksia. Tutki millaisista materiaaleista ne on 
valmistettu, minkälaisia muotoja löydät ja millaisia 
minimaailman osia ja maisemia niistä voisi muokata. 
Pese ja puhdista valitsemasi pakkaukset. Leikkele, 
katko ja muokkaa sopivaan kokoon ja muotoon. Pyy-
dä aikuisilta apua, jos joidenkin roskien leikkaaminen 
on hankalaa. Rakentele osista taloja, torneja, katoksia, 
majoja, koloja, puita, kiipeilypaikkoja, huonekalu-
ja, siltoja, kasveja, kulkuväyliä ja mitä vain keksit. 
Et ehkä saa maailmaa kerralla valmiiksi ja jotain jää 
puuttumaan. Odottele millaisia roskia tulevien viikko-
jen aikana syntyy ja rakenna niistä uusia asioita maail-
maasi.

MUOTOILU
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Minimaailman asukkaat:

Keitä siellä asuu ja mitä he puuhaavat? 
Mieti millaista juuri sinun keksimässä 
maailmassa on. Onko siellä sääntöjä tai 
lakeja? Miltä siellä tapahtuu, miten siellä 
eletään, mitä voi tehdä, kuinka liikutaan 
paikasta toiseen, millaista ruokaa siellä?

Mittakaava:

Pohdi minkä kokoisille hahmoille raken-
nelmat sopivat (itse keksityt hahmot tai 
lelut) ja rakenna ne mielestäsi oikeaan 
kokoon. 

Lisäksi:

Jos sinulta löytyy liimaa ja papereita, 
voit liimata osia yhteen ja kiinnit-
tää ne sopivalle alustalle. Jos jätät ne 
liimaamatta, voi niitä järjestellä aina 
uudelleen eri tavoin. Voit koristella 
rakennelmia leikkaamalla paperista piir-
rettyjä kuvioita ja muotoja, jotka liimaat 
pintaan.

Kierrätys:

Kun kyllästyt minimaailmaan, irrota 
osat toisistaan ja laita oikeisiin kierrä-
tys-roskiksiin.
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Lisätehtävä:

Katsele miltä minimaailmasi näyttää eri 
näkökulmista. Voit halutessa ottaa valokuvia 
eri korkeuksilta.
Lintuperspektiivi = kuin lentäisit ja katsoisit 
minimaailmaa ylhäältä taivaalta
Sammakko-perspektiivi = laskeudu ja katsele 
minimaailmaa alaviistosta, kuin maasta

Mitä tarvitset

Sakset, askarteluun sopiva liima kuten puik-
koliima, Erikeeper tai kuumaliima (ilmankin 
pärjää), teippi, erilaisia kyniä, väripaperit

Kaikenlaisia kodin puhtaita pakkausroskia, 
esim.
maitotölkkejä, jogurttipurkkeja, vessapaper-
irullia, korkkeja, muovipakkauksia, pussin-
sulkijoita, mainoslehtiä, sanomalehteä

Voit käyttää lisäksi myös muita kotoa löy-
tyviä aineksia (muista kysyä aikuisilta lupa):
Folio, hammastikut, kuminauhat, topsipu-
ikot, pillit, pumpuli, käytöstä poistetut 
cd-levyt
ym. sopiva materiaali

Tavoite

- itse keksiminen kodin ilmaisista roskista
- kolmiulotteinen rakentelu, omien leik-
kivälineiden valmistus
- arkisiin materiaaleihin, niiden ominaisuuk-
siin ja kierrättämiseen tutustuminen
- käyttäjälähtöinen ajattelu leikkien kautta, 
mietitään kenelle suunnitellaan

Taustatietoa - Linkkejä

Esimerkki kierrätysmuovin käytöstä, Tikke Tuuran muoviromupaja: Paina tästä
Kierrätysmateriaaleista tehtyä: Paina tästä

https://salvoshanke.wordpress.com/category/kierratys/
https://interestingengineering.com/15-incredible-artworks-made-from-trash

