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Sokkelo
Aarteen etsintä sokkelossa on tuttua puuhaa 
kynällä ja paperilla silloin kun olet saanut valmiin 
sokkelon eteesi. Mutta nyt onkin sinun tehtäväsi 
rakentaa monimutkainen sokkelo ihan itse! 

Rakentamiseen voit käyttää legopalikoita, eri-
pituisia kyniä tai vaikkapa kiviä. Aloita rakenta-
minen siitä kohdasta, josta sokkeloon mennään 
sisälle. Jatka rakentamalla kulkureittejä siten, että 
pieni marmorikuula tai jokin muu pyöreä esine 
mahtuu liikkumaan sokkelossa. Rakenna siihen 
umpikujia ja mieti mahdollisimman monimutkai-
nen reitti ulos sokkelosta.

Legosokkelo toimii hyvin pelinä, kun pidät siitä 
molemmin käsin kiinni ja kallistat eri suuntiin. 
Näin saat kuulan liikkumaan sokkelossa. Voit 
kokeilla saatko pelattua kuulan alusta loppuun 
pudottamatta sitä. Miten äitisi tai isäsi onnistuisi 
pelissä?

Kynäsokkelon kynät kiinnitetään paikoilleen 
pöytään tai lattiaan pienellä sinitarran palalla tai 
teipin palalla. Kuulaa kuljetetaan sokkelossa tök-
kimällä sitä eteenpäin vaikka lusikalla.

Kivisokkelon voit rakentaa ulos tasaiselle paikalle. 
Siitä voi tehdä niin ison, että itse mahdut kulke-
maan sen sisällä!

Ota valokuva rakentamastasi sokkelosta tai piirrä 
siitä selkeä kuva. Kuvan perusteella kaverisikin 
voi rakentaa samanlaisen!
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Tavoite

Taustatietoa 

Mitä tarvitset
1) Legopalikoita, legoalusta, marmorikuula/puuhelmi/pikkuinen pallo. 
2) Eripituisia kyniä, sinitarraa, pikkuinen pallo.
3) Kiviä.
Teoksen tallentamiseen:  kamera tai paperia ja kynä.

Tehtävässä harjoittelet loogista ajattelua kun suunnittelet sokkeloa. Samalla harjoitte-
let sommittelua eli värien ja muotojen järjestämistä. Piirtämällä teoksesi harjoittelet 
vielä tarkkaa havaitsemista ja mittaamista.

Mikä on sokkelon ja labyrintin ero? Sokkeloon voi eksyä, koska siinä on umpikujia 
ja useita reittejä. Labyrintti on sokkelo, jossa on vain yksi reitti sen keskelle ja sieltä 
pois.

Jatulintarha on kivien reunustama labyrintti, joka johtaa ulkoreunoilta keskelle. 
Suomessa jatulintarhoja on noin 200. Ne sijaitsevat Suomen rannikkoalueilla ja 
saaristoissa. Suomen vanhimmat jatulintarhat on tehty viimeistään keskiajalla. Jatu-
lintarhojen merkitys on edelleen mysteeri, mutta luultavasti niiden on ajateltu tuovan 
hyvää onnea ja onpa niitä käytetty myös erilaisissa leikeissä. LINKKI

Richard Long on englantilainen ympäristötaiteilija. Hän valokuvaa ja tekee erilaisia 
veistoksia sekä piirustuksia luonnossa liikkuessaan. Hänen taiteensa syntyy luonnos-
ta löydetyistä materiaaleista (esim. kivistä). Hän kirjoittaa kävelyillään muistikirjaa 
kokemuksistaan ja kutsuu myös kirjoituksiaan taideteoksiksi. Tämä teos on nimeltään 
Labyrintti. Se on tehty valkoisesta hiekasta ja näyttelyvieras voi kävellä sen polkuja 
pitkin. Hiekan avulla Ricard Long tuo museoon palasen luontoa tarjoten museovie-
raalle mahdollisuuden kävellä tähän hetkeen keskittyen. LINKKI

https://fi.wikipedia.org/wiki/Jatulintarha
https://www.artlyst.com/news/photo-feature-richard-long-walking-a-labyrinth-at-modern-art-oxford/

