


Tämän tehtävälehtisen tarkoitus on syventää kokemustasi Teot puhuvat -teoksesta, jonka  
HAPPY :D KUNTA -hankkeen nuoret suunnittelivat muistuttamaan vastuullisen käytöksen 
tärkeydestä. Nuorten viesti on: Kohtele muita kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan. Muista myös 
kunnioittaa itseäsi. Olet arvokas.

LEIJONAN TARINA  
Henget tekivät maan ja taivaan, ihmiset ja eläimet. Ihmiset olivat voimakkaita, tekoineen ja sanoineen. He 
satuttivat toisiaan. Henget eivät tienneet mitä tehdä, miksi kukaan haluaisi aiheuttaa kipua toisille, kunnes 
heidän kuninkaansa sai ajatuksen. Hän meni kansojen luo ja antoi heille lahjan. Kuningas muutti itsensä 
peiliksi, josta ihmiset näkevät itsensä, muistavat voiman jota heidän tekonsa kantavat. Teot puhuvat. Älä 
anna sen äänen aiheuttaa kipua.

  Katso teoksen leijonaa ja peilaa siitä itseäsi. Millainen tarina sinun leijonallasi on? Kuvaile 
leijonan luonteenpiirteitä. Mitä leijonalle on tapahtunut? Mitä se tuntee juuri nyt? Mitä se aikoo tehdä 
seuraavaksi?

   Take a look at the lion in the mirrow. What is the story behind your lion? Decribe the personal 
characteristics of your lion. What has happened to them? What are they feeling right now? What are 
they going to do next?

SUOMI

ENGLISH



NIMI / NAME:

 

IKÄ /AGE:

 

LUONTEENPIIRTEET / CHARACTERISTICS:

 

SUPERVOIMA / SUPERPOWER:

 

HAAVEET / DREAMS:

 

TAVOITE / GOALS:

 

IDOLI / IDOL:

 

MOTTO:

 

LEMPIBÄNDI / FAVOURITE MUSIC:

 

YSTÄVÄT, LÄHEISET, LEMMIKIT / FRIENDS, FAMILY, PETS:

NAAMIO VOIMAHAHMOLLE
Suunnittele itsellesi voimanaamio, jonka avulla saat toivomasi supervoiman. Voit käyttää ääriviivoja 
apuna, kun suunnittelet naamiota. Kerro alla lisää hahmostasi ja supervoimastasi. Esittäytykää toisille 
pienryhmissä ja/tai keksikää vaikka pieni näytelmä koko luokalle käyttäen naamioita!
  



LEIJONAN KOTI
Suunnittele leijonalle koti. Käytä luonnosta löytyviä tai kierrätysmateriaaleja. Millaisessa kodissa 
sinun leijonasi tykkää asua? Perustele valintasi.
Jos ehdit valmiiksi ennen muita, voit suunnitella leijonalle myös ovikyltin. Mitä kyltissä lukee?  

PEILI
Voitte viedä teeman myös liikuntatunneille. Peili-hippa on monelle jo ennestään tuttu. Yksi oppilas 
valitaan peiliksi, joka menee seinän viereen selin muihin päin. Muut hiipivät peiliä kohti yrittäen 
koskettaa sitä. Peilin kääntyessä muiden on pysähdyttävä tai pelistä tippuu pois.

VIIHDYITKÖ TEHTÄVIEN PARISSA?
Tehtävät esittelivät muotoilukasvatuksen mahdollisuuksia peruskoulun opetuksessa. Muotoilukas-
vatus sopii hyvin peruskoulun ja lukion monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Sen sateenvarjon alle 
sopivat yhtä hyvin niin äidinkielen, eri kielten, kuvataiteen, biologian kuin liikunnankin oppisisällöt. 
Muotoilukasvatus opettaa muun muassa luovuutta, itsetuntemusta ja aktiivista kansalaisuutta. 
HAPPY :D KUNTA -hankkeessa saatiin muotoiluprosessin avulla nuorten ääni kuuluviin ja suun-
niteltiin näihin tehtäviin liittyvä Teot puhuvat -teos ammattimuotoilijoiden ohjauksessa.

LEIJONAMERKKI
Nyt on aika antaa tunnustus. 

Olet ansainnut kehun. 

Suunnittele oma leijonamerkki piirtämällä ja 
värittämällä. Kirjoita nauhaan yksi tai useampi 
luonteenvahvuus, joka sinulla on. Ripusta 
ansiomerkki seinälle muistuttamaan, että olet 
arvokas.

Voitte suunnitella leijonamerkkejä myös 
luokkakavereille, koulun henkilökunnalle tai 
vanhemmille.

Esimerkkivahvuuksia: reilu, anteeksiantava, ryhmä-
työtaitoinen, vastuuta ottava, harkitseva, vaatimaton, 
itsesäätelytaitoinen, urhea, rehellinen, sinnikäs, 
innokas, toiveikas, huumorintajuinen, henkinen, 
kauniita asioita arvostava, kiitollinen, hyvä kaveri, 
ystävällinen, rakastava, utelias, arviointitaitoinen, 
avarakatseinen, luova, oppimisesta iloitseva.


