
TEHTÄVÄPAKETTI (ESIKOULU, 1.–3. LK): LEIKKISÄ LUURANKO 
Tiina Hautala: Leikkisä luuranko – seikkailu saaristossa (Haamu 2015) | Kuvitus Suvi Kari 
Kirja on käännetty myös ruotsiksi: Den stammande dödskallen (kääntäjänä Yvonne Hoffman)

Kirja on itsenäinen jatko-osa Tiina Hautalan Saaristoseikkailu-sarjaan, jossa on aiemmin ilmestynyt Jättiläisen jalanjälki 
(Österbottens hantverk 2012) ja Kivikkosaaren kummitus (Österbottens hantverk 2014). 

Kaikissa kirjoissa on mukana tarinaa tukevia tehtäviä, leikkejä ja puuhavinkkejä. Tämän opetuspaketin tehtävät on valikoitu kirjan 
tehtävistä ja liittyvät kuvataitoon ja äidinkieleen. 

Sekä kirja että tehtäväpaketti (haamukustannus.com/haamukoulu) ovat ilmestyneet myös ruotsiksi, joten tämä sopii hyvin myös 
esimerkiksi ruotsin kielen opetukseen tai kielikylpyryhmille.

Kirja on lapsille suunnattu ja se soveltuu päiväkoti-ikäisille sekä alaluokkalaisille. Alakoululuokille kirjasta löytyy paljon 
integroitavaa materiaalia esimerkiksi äidinkieleen, kuvataiteeseen ja luonnontieteisiin. Kirja sijoittuu Merenkurkun saaristoon, joka 
on Unescon maailmanperintökohde.

Tehtäväpaketti on vapaasti käytettävissä opetuskäyttöön. Opetusmateriaalitilauksissa ota yhteys oman alueesi oppimiskeskukseen 
tai oman koulun kirjastoon. Haamun tuotantoa myyvät kustantajan lisäksi mm. Porvoon kirjakeskus (tilaukset@kirjakeskus.fi), 
Kirjavälitys Oy (koulut@kirjavalitys.fi) ja BTJ (koulukirjat@btj.fi). Tehtäväpaketin alkuosan opetustehtävät on laatinut FM, 
äidinkielen opettaja Jaana Ala-Huissi ja loppuosan askartelutehtävät ovat kirjasta. Lisätietoja: info@aaveet.com. 
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Etsikää merirosvolauluja ja opetelkaa laulamaan niitä – tai tehkää sellaisia itse. 
Laatikaa ryhmätyönä lista tavaroista, joita retkellä tarvitaan. 
Retkimenyy: lista ruoista piirtäen tai kirjoittaen. Valmistakaa merirosvon retkieväät.
Kerätkää kasveja ja opetelkaa tunnistamaan. Piirtäkää mallista kasveja. Kasveja voi myös kuivattaa ja tehdä niistä tauluja. 
Mitä kasveja voi käyttää lääkkeenä/ruokana/värjäämisessä? Tehkää seinälehti! Etsikää pakurikääpää luonnosta ja tietoa, mihin 
sitä on käytetty. 
Olisiko lähistöllä lampaita? Tutustukaa livenä tai kuvina. Huovuttakaa villaa, piirtäkää lampaita. 
Ottakaa selvää, missä on Eiffel-torni ja miltä se näyttää. Mitä muita kuuluisia torneja on? Rakentakaa vessapaperirullista uusia 
torneja ja majakoita. 
Vihjelapuissa on runollista kieltä. Tee lyhyt kertomus, jossa kaikki sanat alkavat samalla kirjaimella. 
Tarinaa voi kertoa myös suullisesti, siten että kukin osallistuja sanoo sanan kerrallaan ja seuraava jatkaa tarinaa. Keksikää vaikka 
kertomus keväisestä lampaidenvientimatkasta saareen. 
Etsikää kartalta, missä Merenkurkku ja kirjan Majakkasaaren inspiraationa toiminut Valassaaret ovat. Piirtäkää karttoja 
Suomesta, kotipaikkakunnaltanne tai vaikka koko maailmasta. Hauska tehtävä on piirtää mielikuvakartta maailmasta. 
Laatikaa pelilauta Saagan ja Veikon retkestä. Pelin etappeihin voi liittää erilaisia tehtäviä esimerkiksi kirjan askarteluja. 
Kirja toimii myös prosessidraamana siten, että ohjaaja/opettaja voi lukea ääneen palan tekstiä ja pysähtyä aina 
askartelutehtävän kohdalla. Kirjan tehtäviä voi myös korvata omilla, esimerkiksi kirjassa kerrottavan pariarvonnan kohdalla voi 
kysellä/opettaa leikkiloruja ja majakkainsinööri-tehtävässä vaihtaa tikut paperirulliin tai piirroksiin. Kannattaa soveltaa rohkeasti.
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Tee tavallisesta paperista vanhannäköinen ja kirjoita sille 
salaperäinen viesti. 

Etsi uunivuoka, johon paperi mahtuu.Kaada siihen kahvia tai teetä ja 
huljuttele paperia siinä hetken verran, kunnes tummuus on mieluisa.

Voit tehdä useamman samalla kertaa. Jos haluat viestillesi 
vanhannäköisen kirjekuoren, tee se samalla tavoin. Nosta paperi, 
pudistele siitä ylimääräiset vedet ja aseta se kuivumaan sanomalehden 
päälle. Seuraavana päivänä paperin pitäisi olla kuiva ja vähän kupruinen. 
Voit tehostaa vanhaa vaikutelmaa repimällä paperin reunoja. Nyt voit 
kirjoittaa siihen viestisi.

Viesti voi olla vaikka syntymäpäiväonnittelu tai rakkauskirje, jonka 
kirjoitat vanhanajan tyylillä. Kirjoita se mustalla kuulakärkikynällä tai 
kirjakaupasta saatavalla ohutkärkisellä kalligrafiakynällä.

TARVIKKEET: Kylmää kahvia tai teetä, valkoista paperia, kirjekuori,
sopiva astia, musta kuulakärkikynä tai kalligrafiakynä.
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Luurankokäsi on jännittävä askartelutehtävä, jonka 
lopputuloksena on niin hieno teos, että sen voi vaikka 
kehystää ja laittaa seinälle! 

Hauskinta on tehdä luurankokädet isommalla porukalla ystävien, 
sisarusten tai koko perheen voimin – ja vertailla käsien kokoa ja muotoa.

Piirrä tummalle kartonkiarkille oman kätesi ääriviivat esimerkiksi
hopeatussilla, vaalealla puuvärillä tai vahaliidulla. Aloita piirtäminen 
käsivarresta hieman kyynärtaipeen alapuolelta.

Liimaa vanutupot käsivarren reunojen sisäpuolelle ja kunkin sormen 
luiden suuntaisesti.

TARVIKKEET: Tummaa kartonkia (esimerkiksi sininen, harmaa, musta), 
hopeatussi, vaalea puuväri tai vahaliitu, vanupuikkoja, liimaa.
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Päätä luurangon koko ja piirrä raajat paperille. 
Tee omannäköinen tai kopioi valmis malli. 

Leikkaa osat ja piirrä niiden mukaan ääriviivat tukipahviin. Liimaa 
paperiosat kiinni pahviin ja siisti reunoja saksilla, jos tarvis.

Puhko reiät paperin rei'ittimellä ja kiinnitä osat askarteluniiteillä löyhästi, 
jotta raajat pääsevät liikkumaan. Pistele neulalla reiät lankoja varten ja 
tee reikä ripustusnarulle.

Solmi yksi lanka käsien ja toinen jalkojen välille. Kiinnitä lopuksi vetonaru 
ensin käsinarun keskelle, sitten jalkanaruun. Jätä riittävän pitkä häntä 
vetämistä varten. Tee vetonarun päähän lenkki tai pujota siihen vaikka 
helmi. Testaa toimivuus ja korjaile tarvittaessa.

VINKKI: Leikkaa mallit suoraan tummaan (esimerkiksi sininen, harmaa, 
musta) kartonkiin ja piirrä hopea- tai hehkutussilla luut.

TARVIKKEET: Paperia, pahvia, paperiliimaa, musta (tai hopea/hehkuva) 
tussi, sakset, parsinneula ja paperin rei'itin, 4 askarteluniittiä, lankaa.
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Tässä seuraleikissä jokainen koettaa vuorollaan silmät sidottuina 
asetella lampaan hännän oikeaan kohtaan muistikuvan 
perusteella. 

Se, joka saa hännän lähimmäksi oikeaa kohtaa, on voittaja.

Piirrä isolle paperille lammas, mutta jätä häntäkohta tyhjäksi ja laita 
siihen ruksi. Piirrä toiselle paperille lampaan häntä ja leikkaa se muotoon. 
Lisätunnelmaa ja –tunnusteltavaa saat liimaamalla lampaan ja hännän 
kuvat pahville ja leikkaamalla ne muotoon.

Ripusta lammaskuva seinälle tai kaapinoveen esimerkiksi maalarinteipillä 
ja aseta hännän taakse sinitarra. Varaa voittajalle lammasaiheinen 
palkinto, kuten vaikkapa lankarulla aidosta lampaanvillasta.

VINKKI: Kierrätyskäytä lahjapaerit, kukkakaupan kääreet tai muut 
paperit, joissa tyhjä kääntöpuoli.

TARVIKKEET: Paperia, sakset, tussi tai muu kynä, pahvia (jos on), 
maalarinteippiä, sinitarraa ja huivi.
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Leikkaa vanhoista aikakauslehdistä 
nelikulmion muotoisia lappuja. Voit valita 
tietyn värisiä pintoja. Pyöritä niistä pieniä 
taikasauvoja. 

Jo yhdestä kartiosta voit tehdä pienen majakan, 
mutta se voi myös olla rakennuspalikkana 
isommalle. Kartioita yhdistäen majakan kokoa 
voi kasvattaa niin isoksi kuin haluat.

Tee lopuksi yksi kartio pienemmistä valkoisista 
tai keltaisista paperinpaloista. Tästä tulee 
majakan valo.

TARVIKKEET: Sakset, vanhoja aikakauslehtiä, 
joista leikattu samansuuruisia paperinpaloja 
(esimerkiksi 10 x 15 cm tai neliömallilla 10 x 10 
cm) ja teippiä
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1. Pyörittele kynän avulla pieniä taikasauvoja, 
jotka teippaat kiinni molemmista päistä. Yhteen 
kartioon tarvitset kuusi taikasauvaa, kolme 
lyhyttä ja kolme pitkää.

2. Tee ensin kolmio kolmesta lyhyemmästä taikasauvasta. 
Yhdistä ne teipillä niin, että kulmiin jäävät taikasauvojen 
aukot näkyviin.

3. Jatka kolmiota kartioksi teippaamalla kolme pidempää 
taikasauvaa lisää. Jätä taas aukot näkyviin. Nyt sinulla on 
pikkumajakka tai rakennuspalikka isommalle.

4. Jos haluat yhdistää rakennuspalikoita toisiinsa, teippaa 
ne ensin linjaan suoralla teipillä pystylinjan 
mukaan, sitten vaakalinjan mukaan ja vasta 
lopuksi, kun rakennelma on mieluinen, voit 
vahvistaa saumoja lisäteippauksilla.

5. Tee vielä pienempi keltainen kartio ja liitä 
se majan kärkeen. Nyt voit päällystää 
majakan paperilla, jos haluat.

Valitse huipulle, majakan valoon, kirkas väri. 




