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Esineitä käytössä
“Oli hepokatti maantiellä poikittain, jalajalla jala-
jala vei!
ja se haravalla kaiveli hampaitaan, jalajalla jalajala 
vei!”

Esineillä on aina jokin käyttötarkoitus. Lapiolla 
kaivetaan kuoppaa ja taskulampulla valaistaan. 
Ne ovat työkaluja. Leluilla leikitään ja korteilla 
pelataan. Koriste-esineelläkin on käyttötarkoitus. 
Sitä katsellaan ja ihaillaan, jos se on kaunis ja oik-
eassa paikassa. Esineen suunnittelija on miettinyt 
sille parhaan käyttötavan, mutta joskus esinettä 
käytetäänkin aivan toisella tavalla kuin suunnit-
telija on tarkoittanut. Niin teki Hepokatti, joka 
kaiveli haravalla hampaitaan.

Tarkastele oheisia kuvia. Valitse vaikkapa niiden 
esittämistä esineistä yksi ja piirrä kuva, jossa joku 
ihminen tai otus tekee jotakin yllättävää valit-
semallasi esineellä. Piirrä esine aika isossa koossa, 
jotta kuvan katsoja ymmärtää, mistä on kysymys. 
Näkyykö henkilö kuvassa kokonaan vai osittain? 
Onko keksimäsi henkilö nauravainen vai vakava, 
onko hänellä pitkät vai lyhyet hiukset, käyttääkö 
hän silmälaseja? Onko hän lapsi, aikuinen, eläin 
tai satuolento? Millainen vaatetus hänellä on? 
Missä paikassa hän puuhailee?

Piirrä ensin henkilö ja esine lyijykynällä. Vah-
vista sitten viivat huopakynällä ja väritä lopuksi 
värikynillä tai liiduilla.
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Tavoite

Mitä tarvitset
Lyijykynä, huopakynä (tussi), paperia 
(mielellään A3), värikyniä tai väriliituja. 

Tehtävässä harjoitellaan kuvan avulla 
havainnoimista ja todellisen esineen 
kuvaamista. Harjoitellaan ihmisen 
kuvaamista esineen kanssa ja sitä minkä 
kokoisia esineet ovat ihmiseen verrat-
tuna. Jos esineen käyttäjäksi on valittu 
eläin tai satuolento, silloin esineen 
kokoa verrataan niiden kokoon. Te-
htävässä opitaan myös kuvan sommit-
telua eli sitä, miten eri asiat kuvassa 
näkyvät.

Kuvat: Elisse Heinimaa

Taustatietoa
Esineitä voidaan käyttää aika erikoisella 
tavalla! Katso linkkejä ja ihmettele!

Peppi pitkätossu tekee lettutaikinaa:
LINKKI

Juomalaseilla voi soittaa vaikka Makeis-
haltijattaren tanssin Pähkinänsärkijä-bal-
etista:
LINKKI

Ja sahaakin voi käyttää soittimena:
LINKKI

Leikkipankki -sivustolla esiteltyä tehtävää 
voi ensin leikkiä perheenjäsenen kanssa: 
leikkiä voi muunnella siten, että laitetaan 
esineitä vaikka ämpäriin tai kassiin ja 
kukin nostaa vuorotellen esineen ja antaa 
jollekin toiselle. Esineen saanut esittää 
pantomiiminä  miten esinettä käytetään, 
kunhan keksii uuden erilaisen käyt-
tötarkoituksen, kuin mihin se on oikeasti 
tehty!LINKKI

https://www.youtube.com/watch?v=FbZf2OGn2jM
https://www.youtube.com/watch?v=QdoTdG_VNV4
https://www.youtube.com/watch?v=Kx_snu_rUHw
https://leikkipankki.leikkipaiva.fi/Leikit/Tiedot/80

