
Vahvuus- tai Minäseinä

Yksin tai

 ryhmässä

Ohjeet

Askartelutehtävät

Tarvitset tehtävää varten kyniä, 
post-it -lappuja/paperia sekä 

seinätilaa.

- Pyydä osallistujia miettimään omia
vahvuuksiaan, hyviä ominaisuuksiaan ja

piirteitään sekä taitojaan. Jokaisen mieleen
tulleen asian voi kirjoittaa erilliselle lappuselle.

 
- Kiinnittäkää kaikki laput seinälle tai isolle

paperille nähtäväksi. 
(Vaihtoehtoisesti jokaiselle osallistujalle voi
jakaa oman paperin, johon kiinnittää omat

lappunsa.)
 

- Lopuksi voitte lukea yhdessä kuinka paljon
positiivisia asioita olette saaneet paperille!



Kaikki ovat erilaisia -piirrosketju

Vähintään 

4 henkilöä!

Ohjeet

Tehtävän voi toteuttaa 
usealla eri tavalla!

- Jaa jokaiselle osallistujalle paperi ja kynä.
 

- Valitse jokin kehonosa (esim. jalat, alavartalo, keskivartalo,
ylävartalo tai pää). Pyydä jokaista osallistujaa piirtämään
paperille kyseinen kehonosa. Jokainen siis piirtää saman

kehonosan!
 

- Kun kaikki ovat valmiita, siirtää jokainen osallistuja oman
paperinsa vieressä istuvalle. 

 

- Seuraavaksi valitaan jokin toinen kehonosa, jonka jokainen
taas piirtää nyt edessä olevaan paperiinsa.

 

- Paperien vaihtoa ja piirtämistä jatketaan, kunnes kaikissa
papereissa on kokonainen vartalo ja kasvot.

Vaihtoehtoiset toteutustavat:
Jokainen osallistuja voi askarrella oman vartalon (jalat,

alavartalo, keskivartalo, ylävartalo ja pää erikseen
leikattuina). Sitten näistä eri kehonosista voi rakentaa täysin

erinäköisiä vartaloita ryhmän kesken!

Lapsen oikeuksien nettisivuilta voi myös ladata valmiita kehonosia,
jotka tarvitsee vain leikata! Ne löytyvät vapaa-ajan ja

harrastustoiminnan materiaalien alta.

Tehtävä avaa keskustelua siihen, että jokainen on erilainen ja kaikki
saavat olla sellaisia kuin ovat.



Minun askartelupajani

Yksin tai

ryhmässä

Ohjeet

- Kerää tehtävää varten erilaisia
askartelutarvikkeita (esim. paperia, kartonkia,

kyniä, pahvia, liimaa, teippiä, kankaita ja
aikakauslehtiä)

 

- Anna osallistujille jokin teema/kysymys, jonka
ympärille he askartelevat. Pienemmille lapsille
kannattaa valita helposti ymmärrettävä teema.

Askartelupaja on jokaisen itsensä
näköinen askarteluhetki! 

Tehtävässä annetaan osallistujille
mahdollisuus askarrella

vapaamuotoisesti haluamallaan tavalla,
mutta yhteisen teeman kautta.

- Mitkä ovat lapsen tärkeimmät oikeudet?

- Mikä maailmassa on hyvää?

Minkälainen minä olen?

- Miltä minun tulevaisuuteni näyttää?

- Miten kunnioitan toisia?

Esimerkkikysymyksiä/teemoja:

Näiden pohjalta voi askarrella esimerkiksi
unelmakartan, mosaiikin, toivekortin, taulun tai

aivan mitä vain!


