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POHDINTAA ennen kurssia: Mitä valmiuksia sinulla on jo opettaa käsityötä 

(tekninen ja tekstiilityö) alakoulussa? 

• Mitä töitä muistat tehneesi käsitöissä kouluaikanasi? 
• Onko sinulla käsitöihin liittyviä harrastuksia? 
• Mahdolliset kokemukset käsitöiden opettamisesta 
• Mainitse ainakin yksi tavoite tälle kurssille 

 

 

 

 

Päiväkirja: Miten opiskelin? Mitä ongelmia esiintyi oman  

työskentelyn aikana ja miten ratkaisin ne? 

 

Demon 

aihe 

Työskentelyni 
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