PROJEKTIVIIKON PAJOJEN AIHEITA
9.-luokkalaisille tulee kaksi pajaa (kolmas on teatteri).
7.- ja 8.-luokkalaisille tulee kolme pajaa.
Mieti mitkä sinulle ovat kuusi mieluisinta pajaa. Valinta
tehdään tällä viikolla.
PAJAN NIMI

PAJAN KUVAUS

1. Teatteripaja
(Espoon
kaupunginteatteri)

kaikille 9.-luokkalaisille to klo 13-15

2. Free your mind! - Ala- ja
nuorisokulttuurit
Suomessa, ennen, nyt ja
tulevaisuudessa.

Muotia ja musiikkia, rytmiä ja liikettä, taidetta ja visuaalisuutta. Pajassa
tutustutaan erilaisiin nuorisokulttuurien alalajeihin aina lättähatuista
punkkareihin ja hiphoppareihin sekä skeittareista breikkaajiin. Millaisia
alakulttuurit olivat ennen, miten ne ovat muuttuneet ja mitä tulevaisuus
tuo tullessaan?

3. Suunnistusta ja historian
havinaa

Tule suunnittelemaan ja toteuttamaan historiallisia suunnistusrata, jossa
testataan suunnistustaitoja sekä Suomen historian tietämystä.
Pajassa opit:
 Kartanlukutaitoa
 suunnistusradan suunnittelua
 Etäisyyksien hahmottaminen / mittakaava
 QR-koodien tekemistä
 Suomen historiaa
 Tekemään tehtäviä ja ratkaisuvaihtoehtoja Suomen historiaan
liittyen
Tällä pajalla hyödyt muissa pajoissa opituista tiedoista ja taidoista.

4. Suomen pelimaailma
tutuksi

Suomen pelimaailma tutuksi -pajassa ammattilainen tulee kertomaan
pelimaailmasta ja peliyrityksestä. Lopuksi harjoittelemme oman pelin
tekoa Scratchilla.

5. Aikakoneella
olympialaisiin 1952

Tennari, stadikka, velodromi; kävelykierros Helsingin olympialaisten
suorituspaikoilla. Oma työ voi liittyä urheilun tai historian lisäksi oppilaan
kiinnostuksen kohteiden mukaan vaikka arkkitehtuuriin tai asuihin.

6. Muistatko vielä
Tervapadan?

Purkkis, Peili, Väri… Tässä pajassa tutustutaan ja pelaillaan vanhoja
perinteisiä pihapelejä ja leikkejä sekä ihmetellään menneiden
aikakausien arvoituksia ja leluja. Tulemme huomaamaan yllättäviä
yhteyksiä joihinkin oppiaineisiin.

7. KAIKKI MUUMIT
LAAKSOSSA - löydä
sisäinen
muumihahmosi!

Tässä pajassa tutustut muumitarinoiden hahmoihin ja valitset yhden,
johon itse voit samastua. Muuntaudut hahmoksi pukeutumalla,
kasvomaalein tms keinoin. Tiivistät hahmosi elämänfilosofian eli moton
yhteen lauseeseen suomeksi tai ruotsiksi, ja teet siitä huoneentaulun.
Pajatyöskentelyn lopuksi sinut kuvataan tänä hahmona huoneentaulun
kanssa.

8. Ei oo motii, haluun vaan
mesettää mun BAEn kaa

Kielten sekamelska.
Luulitko suomen olevan oma erillinen saarekkeensa kielten
maailmassa? Tule tutustumaan, miten muut kielet ovat vaikuttaneet

- Puhutko suomea vai
sekamelskaa?

suomeen ja päinvastoin. Pajassa pääset testaamaan, tunnistatko
lainasanoja ja tiedätkö, mistä niitä tulee suomeen. Pääset perehtymään
haluamasi kielen vaikutukseen tai kielioloihin Suomessa yleisesti.

9. Neulominen, itseilmaisu,
rentoutuminen

Tule tekemään pehmeitä töitä! Mahdollista valmistaa pieniä projekteja
neuloen, virkaten, pujotellen, ohjetta noudattaen tai oman luovuuden
viemänä. Omana työnä voi syntyä esim. neulegraffiti, pieni koriste,
sydän, kukka, tupsu tai amigurumi. Entä mitä yhteistä on neulomisella ja
ohjelmoinnilla?

10. Taidetta ja askartelua
luonnonaineksista

Pajassa tutustutaan luonnonmateriaaleja hyödyntäviin käsitöihin ja
taiteeseen erityisesti Suomessa. Kerätään koulun pihalta ja
lähiympäristöstä materiaaleja ja toteutetaan niistä joko tuote tai
taideteos. Tällainen voisi olla esimerkiksi koru, unisieppari, mobile tms
käsityö, taikka ulos sijoittuva maa- tai ympäristötaideteos. Valokuvataan
lopuksi tuotokset.

11. Tanssia ja musiikkia eri
vuosikymmeniltä

Suomen nuoriso on aina viettänyt aikaa tanssimalla. Pajassa
harjoitellaan erilaisia tansseja eri aikakausilta suomalaisen musiikin
tahtiin, muun muassa 50-luvun rokkia ja tämän päivän hiphoppia.
Saatamme saada myös vierailevia tanssiopettajia.

12. Suomen linnut
luonnossa ja taiteessa

Tule tutustumaan lintuihin sekä biologian että taiteen näkökulmasta.
Teemoina lintujen evoluutio, elintavat ja elinympäristöt sekä miten
Suomen taiteessa on kuvattu lintuja. Oppilaat, jotka valitsevat
projektinsa aiheeksi linnut tekevät mahdollisuuksien mukaan
tutustumiskäynnin Luonnontieteelliseen museoon (Luomus) ja
Ateneumiin pajapäivien jälkeen.

13. Maailmanperintökohteet
ja kansallismaisemat
Suomessa

Tutustutaan Suomessa oleviin maailmanperintökohteisiin (esim.
Suomenlinna ja Merenkurkun saaristo), kansallismaisemiin (esim. Koli,
Punkaharju ja Tapiola) ja kansallispuistoihin (esim. Nuuksio).

14. Lähdetään luontoon!

Kumisaappaat jalkaan ja luontoon! Havainnoidaan, tutkitaan ja
valokuvataan luonnon ihmeitä sekä mahdollisesti tutkitaan vesinäytteitä.

15. Kivibongarin Helsinki

Monet Helsingin rakennuksista on rakennettu suomalaista kivistä ja ovat
arkkitehtuurisesti arvokkaita. Tiesitkö, että joistakin rakennusten voi
löytää jopa fossiileja! Pajassa tutustutaan eri kivilajinäytteisiin ja
Kivibongarin Helsinki -oppaaseen sekä suunnitellaan kivibongarin
kävelyreittiä Helsingissä. Oppilaat, jotka valitsevat projektinsa aiheeksi
kivet tekevät mahdollisuuksien mukaan tutustumiskäynnin kivibongarin
Helsinkiin pajapäivien jälkeen.

16. FI-SCI100, MOTION,

Asuuko sisälläsi multimedia-, tiede- tai taidepersoona vai ootko ihan
vaan nörtti?
Tehdään ääni näkyväksi tulen, valon, mekaanisten laitteiden ja
digitaalitekniikan avulla.
Muutetaan videokuva, valo ja liike ääneksi. Soitetaan sähkökentällä ja
ohjataan valoja musiikilla.

SOUND & VISION!

17. Suomalaiset
menestystarinat

Työpajassa tutustutaan suomalaisiin menestystarinoihin urheilun,
musiikin, brändien ja koulutuksen aloilta. Pajassa pääset mm.
kuuntelemaan suomalaisia bändejä, tunnistamaan urheilijoita ja
vertailemaan Suomen ja muiden maiden koulujärjestelmiä toisiinsa.

18. Salmiakki

Työpajalla tulee tutuksi suomalaiseen suuhun sopivan salmiakin
valmistus alusta asti. Pajalla tutustutaan salmiakin kuuluisaan muotoon

ja valmistetaan oma salmiakkiruoka tai -leivonnainen.
19. Suomi 100 -leivos

Millaiset raaka-aineet kuvastavat mielestäsi suomalaista ruokakulttuuria;
suunnittele ja toteuta Suomi 100 leivonnainen.

20. Merkkihenkilöiden
pöydässä

Millaisia herkkusuita historiamme merkkihenkilöt olivat? Mannerheim,
Sibelius, Kekkonen.. Kuka sinua kiinnostaa? Tarkastele ruokakulttuuria
valmistamalla itse suomalaisia ruokia.

21. Huomaa uutta lähialueen Laajalahden, Mankkaan ja Tapiolan nimistön ja rakennusten historia
näkyväksi
teistä ja rakennuksista!
 Pari tutustuu valitsemansa alueen teiden ja paikkojen nimistöön
ja rakennuksiin. Ulkona kierretään pyörällä kuvaamassa teiden
nimiä sekä jokaiselta kuvatulta tieltä yksi alueelle tyypillinen
rakennus. Myös merkittävän patsaan, muistomerkin,
historiallisen tapahtumapaikan tai rakennuksen voi kuvata.
 Kuvat ja lyhyet kuvaukset taloista ja mahdollisista muista kuvista
lisätään Google MyMaps -näkymäksi. Ohjeistus MyMapsin
käyttöön ennen koululta lähtöä. Lopuksi työt katsotaan lopuksi
yhdessä.
22. Kalevala:
barbeilla/legoilla tms
kohtaus Kalevalasta

Kalevalan kankahilla
 Riimittele runoja Kalevala-mitalla. (Tutustutaan kalevala-mittaan
ja sovelletaan sitä.)
 Videoi Kalevalan kohtaus esim. näytellen, pantomiimina, stillkuvina tai legoilla. (valmiit tekstikohdat)
 Skandaaliuutisia Kalevalan henkilöistä. (valmiit tekstikohdat,
aihe-ehdotukset)
 Pelaa Kalevala-peliä.
 Tutustu Kalevalan miljööseen (kartta).

23. Suomalaisia lauluja eri
vuosikymmeniltä

Miten eri vuosikymmenten musiikissa näkyy suomalaisuus? Tutustutaan
Suomi-hitteihin ja vertaillaan, millaisen kuvan ne antavat
suomalaisuudesta. Tule ja tee oma versiosi biiseistä näytellen, kuvittaen
tai laulaen.

24. “Löylyä lissää!”

Sauna ja saunakulttuuri on tärkeä osa suomalaisuutta. Tässä pajassa
perehdytään saunomisen saloihin.

25. “Hakkaa päälle!” Suomi sodassa.

Pajassa tutustutaan Suomen historian sotaisampaan puoleen,
pääasiassa sisällissotaan sekä talvi- ja jatkosotaan. Millainen oli
sisällissota espoolaisten silmin ja miksi Espoossa on saksalaisen
sotilaan hauta? Millä aseilla pysäytettiin neuvostotankit? Miten sotilaat
elivät sodan aikaan? Miten pystykorvat ja Peltiheikit liittyvät Suomen
armeijaan? Entä kuka oli “valkoinen kuolema”?

26. Menetetyt alueet

Tutustutaan Neuvostoliitolle sotien jälkeen luovutettuihin alueisiin.
Menetetyillä alueilla asui yli 400 000 suomalaista, jotka joutuivat
jättämään kotinsa. Pajassa tutustutaan ihmisten ja alueiden tarinoihin
osittain kuvitteellisesti ja osittain autenttisten materiaalien avulla.

27. Karjalaiset piirakat

Erilaiset leivonnaiset perinteisistä nykyaikaan.

28. Tuhat tarinaa Espoosta

Valitse jompikumpi 60 minuutin opastuksista Espoon
kaupungnmuseossa
 Landelta cityyn TAI
 kaksikielinen Espoo

29. Ruoka-aika!

Museovierailu, suomalaisen ruoka- ja juomakulttuuriin historiaa,
ideoiden ja inspiraation hakeminen omaan projektityöhön

30. Tapiola tutuksi

Tapiola on yksi Suomen kansallismaisemista, ja on täynnä monenlaista
arkkitehtuuria, taidetta ja historiaa. Kierrellään tutustumassa, tutkimassa
ja kuvaamassa mitä kaikkea Tapiolasta löytyykään.

