
Vinkkejä Roskasakin tuleviin seikkailuihin 

Vinkit sopivat päivähoito- ja esiopetusryhmän kanssa toteutettavaksi Roskajuttu-tarinaan tutustumisen jälkeen. 

* Piirrä, maalaa ja/tai tee kuvakollaasi kierrätysmateriaaleista Pertti Purkin perheestä tai muista Roskajutun hahmoista. 

* Tee Roskajutun innoittamana oma roskahahmo kierrätysmateriaaleista.  Keksi nimi hahmolle. Hahmo voi seikkailla lapsen mukana 

kotona ja harrastuksissa ym. Lapsi voi piirtää, maalata tai kuvata seikkailuista, mitä he ovat yhdessä hahmon kanssa kokeneet. Myös 

hahmon seikkailuista ja tunteista voi kirjoittaa lapsen tekemiin kuviin. Hahmon seikkailuista voi tehdä myös pienen kirjan. 

* Roskajutun hahmot lähtevät matkalle! Tehkää ryhmätyönä pahvilaatikosta hahmoille kulkuväline. Minne he ovat matkalla? 

Kirjoitetaan muistiin lasten ajatukset. Tehdään ryhmätyönä maisema mihin hahmot ovat menossa. Teoksen voi toteuttaa maalaten ja 

käyttäen muita tekniikoita; liituja, leimasimia, kierrätysmateriaaleja ym. Millainen matkan kohde on? Millainen maisema? Asuuko 

siellä ketään? Millaisia asukkaita? Tässä tehtävässä mielikuvitus voi lentää valtoimenaan! 

* Oma roskakaupunkini, oman maiseman sanoittamista ja tarinan kertomista. Onko roskamaisemallani (kaupungillani) jokin nimi? 

Onko siellä liputuspäiviä? (Itsenäistyvien roskien päivä? Roskakarnevaalipäivä?) Onko kaupungilla jonkinlainen johtaja, kuningas, 

kuningatar tai presidentti? Onko jokin paikka asukkaiden lempipaikka? Onko asukkailla jotain haaveita ja toiveita, mitä kaupunki voisi 

vielä tarvita ja mitä sinne voisi rakentaa? 

* Roskapantomiimi - Vuorotellen jokainen esittää jotakin roskaa tai esinettä ja toiset yrittävät arvata. Liikekieli kertoo esineen 

raskaudesta, keveydestä, jäykkyydestä, notkeudesta. Ohjeistusta voi helpottaa siten, että lapsi esittää, mitä jollakin esineellä tehdään 

(puhelin, vatkain, lapio, harja) Jos oman roskan tai esineen keksimisessä on vaikeuksia, käytössä voisi olla yksinkertaisia kuvakortteja, 

joissa selkeä yhden esineen kuva. Lapset voivat esittää myös roskanäytelmän väkeä.  

* Maisema  - Tehdään pieni retki lähistölle, jossa näkyy ihmisen rakentamaa kädenjälkeä ja luontoa. Molemmat elementit ovat 

tärkeitä ja parhaimmillaan tukevat toisiaan, maisema myös muuttuu vuodenaikojen mukana. Ohjeistus: Jos ottaisin valokuvan, mitä 

kuvaisin tässä maisemassa? Tallenna mieleesi, mitä näet ja miltä kuvan tunnelma tuntuu. Jokainen lapsi voi hetken miettiä ja liikkua, 

sitten leikisti napsauttaa kuvan. Yhdessä vuorotellen kerrotaan, mitä kuvasin. Lasten kertomat asiat voivat olla konkreettisia, mutta 

joku voi myös kertoa jotakin kuvan tunnelmasta, johon vaikuttavat visuaalisuuden lisäksi sää ja muut asiat.  

* Kierrätysjuhlat - Järjestäkää kierrätysjuhlat, esim. Pertti Purkin tupaantuliaisjuhlat, Haamuli Hulmusen syntymäpäivät tai Börje-

banaanin ja Riepu Rättilän häät, joissa pukeudutaan kierrätysasuihin, tanssitaan ja musisoidaan kierrätysmateriaaleilla! 

* Lajitteluleikki Tehkää ämpäreistä, pahvilaatikoista tms. kierrätysastiat eri jätteille (esim. lasi, metalli, muovi, paperi, kartonki, bio, 

seka jne.). Kootkaa oikeita esineitä tai kuvakortteja lajiteltaviksi. 

* Romusoitinorkesterin soitinvalikoimaa   

(Huom! Tapetin jämät ja kuvalehdet käyvät monen soittimen päällysteeksi!) 

 Pesupallo + pilttipurkin kansi + herneet/makaroni = marakassi 

 Yllätysmunan sisäkuori + riisi/herneet + teippi tai kangaspäällinen = rytmimuna 

 Talouspaperirulla + kävyt + riisi + päätyjen teippaus = sadekeppi 

 Pieni peltipurkki + pingoitettu nahkakansi + herneet = rumpu 

 Iso avoin peltipurkki + kangaspäällyste = rumpu ja äänenvahvistin (huhuilupurkki) 

 Luonnonmateriaalit, esim. kepit = clavesit 

 Metalliset kierrekorkit (2kpl) + pitävä teippi = kastanjetit 

 Muotoilultaan raidallinen metallipurkki + keppi = guiro 

 

*Lainatkaa kirjastosta kierrätysaiheisia lastenkirjoja ja tutustukaa niihin. Alla muutamia vinkkejä ja lisää voi kysyä kirjaston 

henkilökunnalta. 

 10 tapaa pelastaa maapallo, Wines Jaquie 2008 Gummerus 

 101 tapaa pelastaa maapallo, Wines Jacquie 2008 Gummerus 

 Ekoaskartelua lasten kanssa, Lilley Kate 2012 Kustannus- Mäkelä 

 Kumipallosta lasi-ikkunaan - Mistä tavarat tehdään?, Kalliola Iiris 2009 WSOY 

 Lapsen oma vihreä kirja, Goodings Christina 2009 Minerva 

 Lasten vihreä kirja, Bellamy David 1991 Tammi 

 Miina ja Manu kierrättävät, Henttonen Juha 2009 Satukustannus 

 Muumi: Kierrätä hauskasti, askartele uudeksi, Huitula Kristian ja Sinko Kirsi 2010 Egmont Kustannus 

 Onni-pojan kierrätyskirja, Pelliccioni Sanna 2008 Minerva Kustannus 

 Pieniä aarteita, Hutta K. Emily 2009 Sanoma Media Finland 

 Roska-Reima ja jätevuoren valloitus, Kokkonen Marika 2005 WSOY 

 Sinä voit pelastaa maapallon, Hough Rich 2008 Kustannus-Mäkelä 


