OMPELUKONEAJOKORTTI
HARJOITUKSIA OMPELUKONEEN HALLINTAAN

Piirrä oma ajorata
Anna oppilaan piirtää oma ajorata itse:
- Ohjaa aloittamaan kulmasta ja pitämään kynä kiinni
paperissa koko ajan. Kuunnelkaa samalla musiikkia. Oppilas
piirtää viivaa musiikin mukaan.
- Piirtäkää paperille pisteitä, jotka yhdistetään ohjeen mukaan
eri muotoisilla kaarilla, katkoviivoilla jne. Missä peruutetaan?
Milloin vaihdetaan piston pituutta, milloin ommellaan
siksakkia?
- Ottakaa pydälle jokin esine, joka piirretään nopeasti paperiin
katsomatta piirrosta samalla. Tuloksena on haastava sykerö!
-Ommelkaa ruutupaperille koordinaatistoa hyödyntäen. Kaveri
tai opettaja antaa koordinaatteja, joita seurataan ompelemalla.
Millainen kuva muodostuu?
Piirroksista tulee erilaisia riippuen siitä, kertooko tehtävän
tavoitteen oppilaille etukäteen.

LABYRINTTI
Ratkaise labyrintti ompelemalla. Neula ei saa osua labyrintin seinämiin.
Tee terävät käännökset kulmissa.

KOORDINAATIT
Aseta ompelukoneen neula pisteeseen B,9.
Ompele sitten reitti:
F,9
F,3
H,3
H,5
B,5
Milainen kuvio syntyy?
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Ajorata sadun mukaan piirtäen
Lue oheinen satu piparkakkupojasta oppilaille. Oppilas piirtää
samalla omaa ajorataansa piparkakkupojan liikkeiden mukaan
pisteestä pisteeseen.
Piparkakkupojan liikkeet on korostettu tarinaan eri värillä.
Opettaja voi nostaa käden merkiksi, kun on aika piirtää,
Monisteen viimeisen etapin ketusta Piparkakkupoikaan oppilas
saa piirtää vapaasti sadun innoittamana.

SATU PIPARKAKKUPOJASTA
Eräänä päivänä mummo päätti paistaa itselleen piparkakkuja. Mietteissään hän vaivasi
taikinaa; ihan kuin itsestään siitä alkoi muovautua pieni piparkakkupoika.
– Sinusta minä teenkin itselleni uuden ystävän, tuumi mummo.
Mutta – voi kauhistus! – piparkakkupoika hyppäsi pelliltä jaloilleen ja sinkautti itsensä
keittiön pöydälle. Sitten se näytti mummolle kieltä ja pujahti ovesta ulos.
Piparkakkupoika vain nauroi ja huusi: – Juokse vaan, juokse vaan, minua et kiinni saa!
Eikä mummo saanutkaan. Piparkakkupoika tanssahteli pulleilla jaloillaan ympäri mummon
pihamaata. Tarpeeksi ilkamoituaan se pinkaisi läheiseen metsään.
Metsässä piparkakkupoikaa vastaan tuli jänis.
Jänis katseli mietteissään piparkakkupojan rusinasilmiä ja karamellinappeja ja tuumi, että
pienten piparkakkupoikien ei ole viisasta juoksennella yksin metsässä.
– Kuulehan pullaposki, se sanoi. – On varmaan parasta, että palaat kotiin mummon luo.
Metsä on vaarallinen paikka piparkakkupojille.
– Vaan minäpä en halua palata kotiin, vastasi poika röyhkeästi. – Haluan juoksennella ja
pitää hauskaa.
Ja suu hymyssä piparkakkupoika livisti taas karkuun.
– Juokse vaan, juokse vaan, minua et kiinni saa, rallatteli piparkakkupoika ja hyppeli kiveltä
toiselle. Eikä jänis saanutkaan sitä kiinni. Seuraavaksi piparkakkupoikaa vastaan käveli
karhu.
Karhu katseli kanelintuoksuista pojankoltiaista epäilevästi.
– Joudut vielä rosvojen käsiin, varoitti karhu. – Sinun on parasta palata kotiin.
– Höpsisistä, tuumi piparkakkupoika. – Minä olen niin nopea, ettei kukaan saa minua kiinni.
– Juokse vaan, juokse vaan, minua et kiinni saa! nauroi piparkakkupoika ja loikki siksakkia
karkuun kuusten lomitse. Eikä karhu saanutkaan sitä kiinni.
Piparkakkupoika juoksi yhä syvemmälle metsään, kunnes saapui joen rannalle. Koska se ei
halunnut kastella itseään, se jäi rannalle istumaan.
Silloin paikalle tuli kettu, joka pahaksi onneksi sattui olemaan nälkäinen. Se vilkuili ahneesti
pojan pulleita piparkakkujalkoja.
– Kuulehan, sanoi kettu pojalle. – Etkö pääse joen yli? Minä autan sinua; vien sinut joen yli
häntäni päällä.
Piparkakkupoika katsoi kettua hieman epäilevästi, mutta ei voinut vastustaa kiusausta. –
Hyvä on, tulen mukaasi, se viimein sanoi.
Poika hyppäsi ketun hännälle, ja kettu lähti uimaan joen poikki. Mutta kun vesi syveni, kettu
sanoi: – Hyppää selkääni ettet kastu!
Piparkakkupoika hyppäsi ketun selkään, ja matka jatkui. Vesi syveni yhä, ja silloin kettu
sanoi: – Hyppää pääni päälle ettet kastu!
Piparkakkupoika hyppäsi ketun pään päälle. Mutta silloin ovela kettu avasikin suunsa
ammolleen ja haukkasi piparkakkupojan suuhunsa. Maiskis!
Ja se oli pienen piparkakkupojan lorun loppu. (Piirrä millainen viiva tahansa
kysymysmerkkiin asti.)
Mukaeltu tarina Kati Weissin suomennoksen pohjalta:
https://iltasatu.org/satu/piparkakkupoika/
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