Tulevaisuuslasien
teko-ohjeet
Tulevaisuuslasien valmistaminen on osa Katsotaan tulevaisuuteen -työpajaa, jonka
löydät joulukuun alussa ilmestyvästä Taiteillen tulevaisuuksiin 2 menetelmäoppaasta. Oppaassa esitellään erilaisia esiopetukseen suunniteltuja
taide- ja tulevaisuuskasvatusta yhdistäviä työpajoja.
Hei!
Minä olen Nova. Olen innokas seikkailija
ja melkoisen taitava mielikuvittelija.
Unelmoin yleensä erilaisista tulevaisuudessa tapahtuvista ihmeellisistä asioista
ja sellaisista tulevaisuuksista, joissa
kaikilla on hyvä olla.
Olen valmistanut itselleni tulevaisuuslasit
mielikuvittelun avuksi. Kun nämä lasit
laittaa silmille, ne pistävät mielikuvittelun
liikkeelle ja antavat rohkeutta kertoa
hassuiltakin tuntuvista tulevaisuudennäkymistä. Valmista sinäkin omat
tulevaisuuslasit!
Tarvitset:
pahvia, kartonkia tai muuta helposti
muokattavaa materiaalia
maalia tai värikyniä
Kuva: Miila Westin
askarteluliimaa ja/tai kuumaliimaa
kepin, tikun, kuminauhan tai jonkin mistä pitää laseista kiinni
koristeeksi esimerkiksi kuivia lehtiä ja kukkia, nappeja, helmiä, lankoja, mitä vain
löytyy

Tulevaisuuslasien valmistaminen
Novan esimerkin innostamana jokainen
saa valmistaa itselleen aivan omat,
erityiset ja ihmeelliset tulevaisuuslasit,
joiden avulla mielikuvittelu on helpompaa.
Tulevaisuuslaseja voidaan käyttää
myöhemminkin tulevaisuusaiheiden
käsittelyssä.
Voitte valmistaa lasit helposti
muokattavasta materiaalista, kuten
pahvista tai kartongista. Yksi vaihtoehto
on valmistaa pahviset kehykset, jotka
voidaan kiinnittää oksiin, keppeihin tai
kumilankaan.
Lasit voivat olla minkä muotoiset tahansa
tai vaikka kaksipuoleiset. Lapsen omaa,
mielikuvituksellista näkemystä kannattaa
tukea!

On hyvä muistaa, että nyt ei olla
rakentamassa tiettyyn lopputulokseen
tähtääviä teoksia. Tulevaisuuslasien ei
tarvitse olla käytännölliset tai niiden läpi ei
tarvitse “oikeasti” nähdä.
Olisi hyvä varata aikaa tarpeeksi
tekemisen ihmettelylle ja tutkivalle
työskentelyotteelle. Virheitä on tässä
tehtävässä mahdotonta tehdä!
Tulevaisuuslasien kokeileminen ja
keskustelu
Kun lasit ovat valmiit, niitä täytyy tietenkin
kokeilla! Tulevaisuuslasien kokeileminen
voi tapahtua joko heti tai erillisenä
sopivana hetkenä, kun lasten vireystila on
oikeanlainen.

Lapset sekä aikuiset saavat kertoa
näkemistään tulevaisuuksista. Laseilla voi
Työskentely on hyvä aloittaa materiaaleinähdä vaikkapa tulevaisuuden ruokia,
hin tutustumalla: Mitä kaikkea materiaalia
rakennuksia, työpaikkoja, vaatteita, leluja,
on käytettävissä? Miten materiaalista voisi ilmiöitä, tunnetiloja - mitä vain.
tehdä tulevaisuuslasit? Miten laseja
Tulevaisuuden voi nähdä myös totutusta
käytetään? Kuinka niitä voisi koristella vai poikkeavalla tavalla; siihen jopa
koristellaanko ne?
kannustetaan. Kaikki ideat ja ajatukset
ovat yhtä hyviä ja kertomisen arvoisia!
Hyödyntäkää erilaisia välineitä;
esimerkiksi rei'ittimellä laseihin voi tehdä
Antoisia hetkiä tulevaisuusseikkailujen
useita pieniä kurkistusaukkoja. Voitte
parissa toivottavat Nova ja Annantalon
koristella lasit haluamallanne tavalla, esim. Taiteillen tulevaisuuksiin -hankkeen
lisäämällä värilliset kalvot linsseiksi,
taidekasvattajat!
maalaamalla, värittämällä tai liimaamalla
niihin luonnonmateriaaleja.

