
TAIKKERI -

KUVATAIDELAUKKU
 

TEHTÄVÄIDEAT

Kuvataide-tehtävien parissa tutkitaan ja koetaan Suomen

taidehistorian maalauksia moniaistisesti. Lisäksi tehtävät

antavat vinkkejä, kuinka moniaistista kuvanlukutaitoa voi

hyödyntää kuvataiteen lisäksi myös useassa muussa eri

oppiaineessa kuten musiikissa, äidinkielessä, uskonnossa,

biologiassa jne. Tehtävien sisältöä voi opetustyössä

soveltaa kaikenikäisille, päiväkoti-ikäisistä toisen asteen

opiskelijoihin. Kuvataidetehtävien suunnittelusta vastaa

kuvataiteilija Sanna Diukman.



Tehtäväideoita: 
 

Jokaisen moniaistisen tehtävän jälkeen on hyvä myös käydä läpi teoksen tiedot ja käsitellä erilaisia 
kysymyksiä. Kuka on taiteilija? Minkä niminen teos on? Mistä teos kertoo? Mitä siinä tapahtuu? Lisää 
kysymysideoita löytyy Ateneumin taidepakan tai Ateneumin taidesalkun ideavihkosta. On myös hyvä 
päästä itse tuottamaan kuvia sen jälkeen, kun niitä on tutkittu ja koettu. Aiheina voi olla esim. sama 
teema, valita yksityiskohta teoksesta – ja tehdä siitä oman teoksensa aihe, luoda uudestaan teos – mutta 
muuttaa siitä jotain, tehdä sarjakuvaa jne. 

Taideteosten käsittelyä voi jatkaa Ateneumin taidekuvien lisäksi myös Internetistä löytyviin 
taidemuseoihin ja ulkomaisiin taidekuviin. 

 

Taide tuntuu: Luonnon tutkiminen 

Paras aika tehdä tehtävä on loppukevät tai syksy, kun kasvit voi etsiä suoraan luonnosta. 

Oppilaat asettuvat rinkiin pöydän ympärille, johon on nostettu esille Ateneumin taidesalkusta metsään 
liittyviä kuvia. Anna oppilaiden hetken aikaa tutkia kuvia ja pohtia mielessään, mitä kasveja he siellä 
näkevät ja tunnistavat. Oppilaat peittävät silmälapuilla silmänsä. Ojenna jokaiselle yksi metsän kasvi/ pala 
luontoa (esim. katajan oksa, kanerva, kaarnaa). Oppilas saa hetken aikaa tunnustella sitä varovasti 
kädessään ja yrittää tunnistaa se. Avuksi voi ottaa myös hajuaistin. Pyydä oppilaita muistelemaan, ovatko 
he nähneet kyseisen kasvin/palan luontoa joissakin aluksi katsotuista taideteoksista.  

Silmälaput voi ottaa pois ja katsoa, menikö arvaus oikein. Taideteoksia tutkitaan vielä uudestaan ja 
yritetään yhdessä etsiä, löytyykö oppilaiden saamia kasveja kuvasta. Entä onko taidekuvissa kasveja, joita 
ei ollut opettajan jakamina? 
 

Taide tuntuu: Esineet 
Edellä mainitun tehtävän voi tehdä myös esineistön avulla. Tällöin kuvia tarvitaan enemmän. Jos esineitä ei 
ole tarpeeksi jokaiselle oppilaalle, opettaja voi esim. vuoron perään käydä koskettamassa oppilaan käsiä 
esim. metson höyhenellä, antaa kankaan palan kosketettavaksi, helmet, piipun tai mukin käsiin. Samalla 
yritetään tunnistaa mikä esine/ asia tuntuu juuri tältä ja löytyikö se jostakin alkuun katsotuista teoksista.    
 

Taide tuoksuu 

Levitä ympäri luokkaa isoja Ateneumin taidesalkun kuvia. Anna oppilaalle/ parille yksi tuoksupullo. 
Oppilaan tulee kierrellä ja katsella kuvia ja pohtia, mihin kuvaan tuoksu parhaiten sopii. Lopulta oppilas jää 
pullonsa kanssa teoksen luokse. Vuorotellen jokainen voi kertoa, miksi hän valitsi tuoksulleen juuri sen 
taideteoksen. Mitkä asiat hänen mielestään kuvassa voisivat tuoksua/ haista? Myös muut voivat samalla 
nuuhkaista kyseistä hajua ja kertoa omia ajatuksiaan hajusta. Oppilaan oman pohdinnan jälkeen opettaja 
paljastaa tuoksulistalta, mikä tuoksu kyseessä oli.  
 
Huom! Kannattaa alkuun varmistaa, onko luokassa oppilaita, jotka ovat jostain syystä herkkiä tuoksuille. 
On hyvä ohjeistaa, että tuoksuja kannattaa nuuhkaista vain kevyesti. Oppilaiden ei tuoksuja nuuhkiessa 
kannata koko ajan pitää korkkia auki. Lopuksi purkkien korkit tulee sulkea huolellisesti. Mikäli tuoksujen 
teho on jo kokonaan hiipunut, välitä viesti Kultturalle.   
 



Taide kuuluu 
 
Tehtävän voi toteuttaa pienemmissä ryhmissä tai koko luokka yhdessä. 
Valitse Ateneumin taidesalkusta tai -pakasta tai projektorilla heijastaen Internetistä taidekuva.  
1) Pohtikaa mitä erilaisia ääniä teoksesta voisi kuulua? Suunnitelkaa äänimaailma kuvaan: Mitä eri ääniä 
kuvasta kuuluu?  
2) Ryhmä voi jalostaa ideaa pidemmälle ja lisätä oman yllättävän idean tai tarinan äänimaailmaan. Esim. 
hahmot käyvät jotakin keskustelua, teoksen ulkopuolelta kuuluukin yllättävä ääni jne. 

Mielikuvitus on rajana, kuinka ääntä tuotetaan (oma ääni, soittimet, esineet, kädet jne.) 
Ryhmä ottaa videokuvaa esim. kännykällä taideteoksesta samalla kun tuottaa äänimaailmaa. 
Äänitaidevideot esitetään luokalle. 

 

Taide valokuvataan 
 
Oppilaat muodostavat pienryhmät, jotka valitsevat Ateneumin taidesalkusta tai -pakasta itselleen 
taidekuvan. Ryhmä muodostaa taideteoksen uudestaan olemalla itse henkilöhahmoina, etsimällä sopivan 
taustamaiseman tai tekemällä sen itse vaikkapa isolle rullapaperille maalaten. Ryhmä käyttää hyväkseen 
esim. koulun näytelmävaraston tarvikkeita ja pukuja, tuo kotoa tarvikkeita ja asusteita tai käyttää Kultturan 
taidesalkun esineitä. Kun valmistelut on tehty, hahmot asettuvat niin tarkkaan oikeille paikoilleen kuin 
taideteoksessa ja muodostelma valokuvataan. 
 
Valokuvia ja niiden alkuperäismalleja – taideteoksia – tarkastellaan yhdessä luokan kanssa. Samalla ryhmä 
esittelee alkuperäistaideteoksen tietoja ja kertoo projektin vaiheista. Valokuvat kannattaa printata 
jokaiselle oppilaalle muistoksi.  
 
 
Taide liikkuu ja näyttelee 
 
Opettaja valitsee taidekuvan, jossa on useita henkilöhahmoja. Oppilaat lähtevät imitoimaan jonkin 
valitsemansa henkilöhahmon liikettä. Samalla voidaan vuoron perään arvailla ja kertoa, ketä hahmoa esitti.  

Ryhmä jakaantuu pienryhmiin ja valitsee jonkin taidekuvista, joissa on useita henkilöhahmoja. Ryhmä 
suunnittelee pienen näytelmän taideteokseen liittyen. Lähtökohtana voi esim. olla: Mitä tapahtui ennen 
tilannetta? Kuinka taideteoksen tilanne jatkuu? Taideteos esitetään ensin luokalle (esim. heijastetaan 
projektorilla). Pienet näytelmät esitetään luokalle. Tehtävän voi samalla ajatuksella toteuttaa myös 
piirtäen. 
 
 
Esimerkkejä oppiaineiden yhdistämisestä: 
MU – äänimaailmat taideteoksissa, itse tuotettu taide aiheena taustalla soiva musiikki 
UE – uskonnollisten kuvien tarkastelu 
AI – näytelmät, sarjakuva, taidekuvasta kirjoittaminen, teosten analysointi, Kalevala ja taide 
BG – luonnon tutkiminen taideteoksissa 
HI – historialliset aiheet taiteessa, taiteen ja historian vaikutus toisiinsa (esim. Suomen taide) 
LI – taideteos liikkeen inspiraationa (esim. tanssiteos, jonka aiheena/inspiraationa taideteos)  
 
  
Lisää tehtäväideoita löytyy Ateneumin taidesalkun ja -pakan ideavihkosta. 


