
Filosofiakirpun käyttöohje:

1. vaihe – Taittelu ja koristelu

Kopioi paperikirppupohja. Paperikirppu taitellaan ohjeen mukaan. Sen jälkeen se 
koristellaan/väritetään, niin että jokainen kirpun päällipuolelle jäänyt kolmio on 
erinäköinen/eri värinen. Yhteensä paperikirpussa on kahdeksan koristeltavaa pikku 
kolmiota.

2. vaihe – Kysymyksiin tutustuminen ja keskustelu

 Kirppua kädessä pitävä pyytää  paria valitsemaan jonkin neljästä 
 paperikirpussa olevasta kysymyksestä. 

  Sitten hän pyytää paria valitsemaan numeron 1–10 ja avaa paperikirpun ”suuta”  
 kyseisen lukumäärän. Neljä koristeltua kolmiota jää esille. 

  Nyt pari voi valita, minkä koristellun kolmion alle hän haluaa kurkistaa. Kolmion  
 alta ilmestyy jokin sanoista: elämä, joulupukki, ystävyys, rakkaus, taikuus, 
 presidentti, tulevaisuus tai viha.

  Kirppua kädessään pitävä esittää parin valitseman kysymyksen yhdistäen sen  
 sanaan, joka ilmestyi kolmion alta. Esimerkiksi: Mitä tai mikä on? RAKKAUS

  Pari vastaa kysymykseen. Myös kirppua pitelevä vastaa kysymykseen. 

  Keskustellaan ja vaihdetaan vuoroja.

Filosofisen paperikirpun on kehittänyt ja luovuttanut ei-kaupalliseen käyttöön Elise Liikala / Ajatusrinki. 
Pyydäthän lupaa jos haluaisit käyttää paperikirppua muuhun kuin ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Filosofisiin kysymyksiin ja keskusteluun voi tutustua paperikirpun avulla. Paperi-
kirpputyöskentelyssä yhdistyy luova taiteilu (askartelu ja koristelu) ja dialogisuus. 
Työskentely sopii parhaiten alakouluikäisille. Alle kouluikäiset voivat tehdä paperi-
kirppuja aikuisen kanssa ja tutkailla uteliaina kysymyksiä ja vastauksia yhdessä.



Filosofisen paperikirpun taitteluohje

Taita

Taita

Avaa neliön muotoinen arkki

Taita jälleen laidat keskelle Nyt sinulla on edessäsi
lähes valmis kirppu

Taita paperi vielä siten, 
että löydät sormille kolot Kysymykset näkyvät 

sivukulmissa

Sisäpuolen osat voit 
taiteilla oman maun 

mukaan, esim. värittää

Nyt arkki näyttää tältä.
Käännä tämä puoli pöytää 

vasten ympäri.

Leikkaa pois

Taita kaikki kulmat keskelle
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TULEVAISUUS JOULUPUKKI

PRESIDENTTI YSTÄVYYS
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ELÄMÄVIHA

A J A T U S R I N K I




