Kankaat ja vaatteet
32. Käsityöhön liittyviä esineitä (3. luokka ->)
Seuraavien esineiden avulla tutustutaan tekstiilien valmistukseen ennen vanhaan:
-

Rukki ja rukinlapa

-

Rullatuoli eli puolausteline ja rulla

-

Vyyhdinpuu

-

Kangaspuut

-

Tiuhta ja pirtanauha

Oppilaat selvittävät yksin tai pienryhmissä mitä esineet ovat.
Tehtävään löytyy opettajalle vastaukset. Pienemmille oppilaille voi lukea vastaukset
esittelytekstinä.

33. Tekstiilien valmistus (5.-6.-luokka ->)
Oppilaat saavat nyt etsiä virtuaalimuseosta kyseisiä esineitä ja niihin liittyvät osia. Kuinka monta
erilaista esinettä ja osaa löysitte?
Kysymyksiä yhdessä mietittäviksi tai kirjallisena tehtävänä selvitettäväksi:
-

Mitä tarkoittaa keritseminen, karstaaminen ja kehrääminen?

-

Mitä tarkoittaa kutominen, virkkaaminen ja ompeleminen?

-

Minkälaisia tekstiilejä kangaspuilla voidaan valmistaa?

-

Mitä tekstiilejä on kangaspuilla ennen valmistettu, entä nykyään?

-

Miten nykypäivänä valmistetaan vaatteita ja tekstiilejä? Kuka niitä valmistaa?

-

Miten mielestäsi käsityön merkitys näkyy tekstiili- ja vaatetusalalla?

34. Kadonneet vaatteet ja kankaat (alakoulu)
”Voe voe voe, nääs on joku päässyt tekemähän minulle nyt kepposen!” huudahtaa talon isoisä
huomatessaan, että hänen takkinsa on kadonnut. Kesäisen suursiivouksen yhteydessä joku talon
lapsista on piilottanut talon muulta väeltä heidän omaisuuttaan. Etsi virtuaalimuseosta seuraavia
vaatteita ja kankaita:
laukku

isoisä

paita

isoäiti

kengät

isäntä

takki

emäntä

kampalaukku

vanhempi tytär

kärpäslätkä

nuorempi tytär

pannulappu

vanhempi poika

sängyn peitto

nuorempi poika

kengät

nuorin poika

mekko

talossa kyläilevä vieras

Yhdistä vaatteet ja kankaat henkilölle, jolle luulet omaisuuden kuuluvan. Perustele vastauksesi.
Etsi lisäksi virtuaalimuseosta tekstiilejä lämmikkeeksi lattialle, koristeeksi pöydälle ja seinälle.
Mitä löysit?

35. Kansallispuku (5.-6.luokka ja yläkoulu)
Tutustukaa virtuaalimuseon Kokkolan kansallispukuun.
Tämän jälkeen voidaan tutustua osoitteessa http://www.kansallispuvut.fi/ muihin suomalaisiin
kansallispukuihin. Kansallispukujen merkityksestä keskustellaan seuraavien kysymysten avulla:
-

Mitä tarkoittaa kansallispuku?

-

Mikä merkitys kansallispuvuilla on ollut ennen vanhaan, entä nykyään?

-

Missä tilanteissa näet kansallispukuja nykypäivänä?

-

Tunnetko jonkun, jolla olisi kansallispuku? Onko itselläsi kansallispukua?

-

Miten kansallispuku valmistetaan?

36. Pyykinpesu (Sovellettavissa eri ikäryhmille)
Tehtävän avulla tutustutaan pyykinpesuun ennen vanhaan. Etsikää pienryhmissä
virtuaalimuseosta seuraavia esineitä:
-

Pesukarttu

-

Kaulaustukki

-

Kaulauslauta

-

Pyykkilauta

-

Silitysrauta

Pohtikaa pienryhmissä mihin esineitä on käytetty ja miten ne ovat toimineet? Kirjoittakaa
vastauksenne ylös. Jos ette tiedä vastausta, keksikää vapaasti sellainen. Käykää vastaukset läpi
yhdessä muiden oppilaiden kanssa.
Vertailkaa lopuksi vaatteidenpesuprosessia nykyaikaan.

Tehtävään löytyy opettajalle vastaukset.

