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Kirjainkollaasi
Suunnittele etunimesi ensimmäinen kirjain sano-
malehdistä tai väripapereista leikkaamistasi muo-
doista yhdessä vanhempiesi kanssa!

Etsi aluksi sinua kiinnostavia värejä, kuvia ja pin-
toja kotoasi löytyvistä sanomalehdistä, aikakausle-
hdistä tai mistä tahansa väripapereista. Voit myös 
etsiä ensin jotain mieliväriäsi esim. keltaista ja 
katsoa miten montaa eri sävyjä siitä löydät.

Harjoittele perusmuotojen leikkaamista kuten 
ympyrä, neliö, kolmio ja suorakaide. Jos haluat, 
voit piirtää muodon ensin kynällä paperiin ja 
leikata sen sitten irti.  Pyydä vanhempiasi aut-
tamaan ja näyttämään esimerkkiä tässä. Leikkaa 
myös paljon ikiomia mielikuvitusmuotoja! Voit 
leikata lehdistä myös kuvia, joista pidät.

Osa muodoista voi olla ihan pieniä ja osa isom-
pia, eli leikkaa erikokoisia muotoja. Kun olet 
saanut kerättyä ainakin 15 muotoa, voit alkaa 
sommittelemaan niistä etunimesi ensimmäistä 
kirjainta yksiväriselle paperille. Muodot voivat 
olla myös päällekkäin, niin että osa on takana, osa 
edessä. Kun olet tyytyväinen sommittelemaasi 
kirjaimeen, liimaa muodot paperille esim. puik-
koliimalla.

Aluspaperi voi olla joko yksi A4-kokoinen ko-
piopaperi tai suurempi vaikka A3 eli kaksi kopi-
opaperia yhteen teipattuna (pyydä vanhempiasi 
auttamaan sinua tässä).

MUOTOILU

5-6v

Kuva: Nina Ruokonen

Mitä tarvitset
- Sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja / 
tai väripapereita.
- Puikkoliimaa tai muuta liimaa.
- Yksivärisen aluspaperin, johon 
kirjaimet liimataan, esim. koko A4 
tai A3
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Tavoite
- Tässä tehtävässä harjoitat mielikuvitustasi ja havaintokykyäsi etsiessäsi leh-
distä kiinnostavia värejä, kuvia ja pintoja ja keksimällä omia mielikuvitusmuo-
toja
- Kertaat perusmuotoja kuten ympyrä, neliö, kolmio, suorakaide
- Harjoittelet sommittelua eli asioiden yhdistelyä ja järjestämistä mielenkiin-
toiseen järjestykseen
- Hienomotoriikkasi kehittyy mm. saksia käyttämällä
- Kokeilet kollaasi-tekniikkaa

Taustatietoa 
Typografia eli kirjainmuotoilu tarkoittaa graafisen suunnittelun osa-aluetta, 
jossa suunnitellaan ja muotoillaan kirjaimia. Erilaisia kirjaintyyppejä on val-
tavasti ja niitä kutsutaan myös fonteiksi.

Kollaasi on tekniikka, jossa eri materiaaleja yhdistetään samaan teokseen. 
Nimi tulee ranskan verbistä coller (liimata) ja tekniikka on syntynyt 1900-lu-
vun alun kubismiksi kutsutun taidesuuntauksen aikana. Kollaasissa voi käyttää 
mitä tahansa liimattavia materiaaleja, mutta yleisin on kuitenkin paperi. Kol-
laasi voi olla myös kolmiulotteinen eli veistos, jota kutsutaan myös assemblaas-
iksi.  


