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Tyyppi ja sen koti
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Suunnittele oma tyyppi ja sille oma koti. Jos intoa riittää 
voit tehdä myös ympäröivää ulkotilaa. Esimerkissä on tyy-
pin koti: makuuhuone, keittiö, olohuone, kylpyhuone, sekä 
terassi ja hedelmäpuutarha. Päätä itse missä sinun tyyppisi 
koti on, sehän voi olla vaikka asuntoautossa, avaruusalu-
ksessa tai puumajassa. Suunnittele tyypille myös vaatteita 
ja esineitä. Voit ajatella tämän toimivan leikkialustana tai 
pelialustana (kännykkäpelin ilme). 

OHJEET
Tee itsesi näköinen tyyppi tai joku muu asukki piirtäen pa-
periin paperinuken tavoin. Tyyppi kannattaa olla noin 5-10 
cm korkuinen ja mieluusti seisova (silloin se on helpompi 
sujauttaa nukkumaan, tuolille jne. ja sille on helppo suun-
nitella vaatteita). Jotta siitä tulee kestävä kannattaa paperi 
liimata kartongille ja voit myös päällystää sen kontaktimuo-
villa halutessasi.

Voit tehdä eri huoneita eri papereille, esim yhdelle A4 
paperille oma makuuhuone ja toiselle kylpyhuone, keit-
tiö+olohuone ja yhdelle piha. Voit sekoittaa pohjakuva- ja 
sivukuva-esitystapaa sen mukaan, miten on helppoa havain-
nollistaa asiaa miten se toimisi pelissä/leikissä parhaiten. 
Voit halutessasi myös piirtää kalusteita perspektiivissä eli 
kolmiulotteisesti.
Sänkyyn, tuoliin tai vaikka kylpyammeeseen voi leikata 
tyypin kokoisen viillon, josta sen saa nukkumaan, istumaan 
ja kylpemään. 
Makuuhuoneeseen voi tulla ovellinen vaatekaappi, jonne 
teet vaatteita, joista osa voi olla irtonaisia, joita voi pukea 
tyypin päälle. Mieti mikä vuodenaika tai olosuhde on, kun 
suunnittelet vaatteita. Vaatteet voi kiinnittää klemmarilla tai 
sinitarralla.
Samoin keittiöön voit tehdä oven jääkaappiin ja sen sisään 
ruokapakkauksia ja ruokia. Uunissakin voi olla luukku, jon-
ne saa vaikka pizzan paistumaan. 
Voit suunnitella mattojen, peiton, verhojen kuosit itse tai 
leikata esim. lehdistä.
Asukilla voi olla myös kotieläin tai kaveri.

Näin esimerkkityypin koti toimii: LINKKI

https://youtu.be/2rIs5XTz9MY
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Mitä tarvitset

Tavoite

Taustatietoa

A4 tai A3 paperi, lyijykynä, värikynät, sakset, liima, kuviopaperit 
(esim. itse tehdyt tai lehdistä leikatut), pahvi (voi käyttää vaikka pah-
visen tölkin kartonkia), foliota tms. jos tahdot tehdä vaikka peilin, 
läpikuultavaa muovia (kierrätys), kontaktimuovia, jos haluat vah-
vistaa tyypin sillä, sinitarraa (ovien kiinni pysymiseen ja vaatteiden 
kiinnitykseen), klemmareita (vaatteiden kiinnitykseen).

Sisustussuunnittelu, vaatesuunnittelu, pelin tai leikin suunnittelu. 
Erilaiset esitystavat pohja-, sivukuva.

Tietoa avaruudessa elämisestä, jos tahdot suunnitella avaruus-
aluksen: LINKKI

Pohjakuva: LINKKI
Sivukuva: LINKKI

Kuvat: Arja Rantala

https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Lessons_online/Elaemae_avaruudessa
https://fi.pinterest.com/riittaliisap/pohjakuvia/
https://www.shutterstock.com/fi/image-illustration/side-view-white-wall-bedroom-interior-649929844

