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Tervetuloa virikeaineistomme pariin!
Me Teatteri Soivasta Sammakosta toivotamme teille mukavia hetkiä Mesimetsän joululaulut näytelmään pohjautuvan virikeaineistomme parissa. Toivomme että teille on siitä huvia ja hyötyä
työssänne lasten kanssa!
Näytelmämme nostaa esille teemoja kuten yhteisöllisyys, yhteistyö ja ystävyys. Virikeaineisto tarjoaa
lapselle mahdollisuuden keskustelun, leikin, tehtävien ja harjoitusten myötä työstää ja käsitellä
näytelmän sisältöä, teemoja ja sen herättämiä kysymyksiä. Teatterin leikkiä jatkamalla ja syventämällä
lapsi oppii myös hahmottamaan, käsitteellistämään ja tulkitsemaan ympäröivää todellisuutta, sen
ilmiöitä sekä siinä tapahtuvia asioita.
Virikeaineisto on tarkoitettu innoituksen lähteeksi: Valitkaa teille sopivat harjoitukset ja leikit, ottakaa
mukaan myös omia leikkejä ja harjoituksia ja nostakaa esille teille oleellisia asioita.
Teatteriesityksen yhteyteen on myös mahdollista tilata meiltä työpaja jossa näytelmän teemoja
työstetään teatterin ja musiikin kautta meidän ohjauksessamme. Ottakaa yhteyttä ja kysykää lisää,
yhteystietomme löytyvät aineiston kansilehdeltä.
Parhain terveisin
Pia Leinonen ja Joni Tiala
Teatteri Soiva Sammakko

TEATTERI SOIVASTA SAMMAKOSTA
Teatteri Soiva Sammakko on vuodesta 2011 toiminut kiertävä ammattiteatteri. Vuositasolla
teatterimme järjestää noin 40 avointa näytöstä Vaasassa ja Kokkolassa sekä tekee vajaan sata
tilausesitystä ympäri Suomen. Teatteri Soivan Sammakon tyyli on puhe- ja nukketeatterin yhdistelmä.
Kohderyhmämme on päiväkoti-, esikoulu- ja ala-asteikäiset lapset. Teatterissa työskentelevät
näyttämötaidepedagogi Pia Leinonen ja muusikko Joni Tiala. Pedagoginen osallistava lähestymistapa ja
musiikin laaja-alainen käyttö ovat teatterimme peruspilareita.
Kaikki näytelmämme kestävät noin 30min ja ovat suunnattu 2-10 vuotiaille lapsille, toki vauvat ja
isommatkin ovat tervetulleita. Tärkeintä on tuottaa lapsiyleisölle mielekäs ja mukava teatterikokemus!
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Tietoa näytelmästä Mesimetsän joululaulut
Tempaa yleisön mukaan lauluun ja leikkiin johdattaen joulutunnelmaan!
”Mesimetsän asukkaat, Soiva Sammakko ystävineen, pitävät joulusta toden teolla. Puuhaa riittää kun
yhteistä joulunviettoa suunnitellaan ja valmistelut hoituvat laulun tahtiin! Mutta miten käy Petula
Pöllön kuusenkoristelun jos Keijo Kettu unohtaa hakea joulukuusen? Palaako Amalia Ankan
joulupuuro pohjaan? Ja mistä kummasta ilmestyy piparkakkulinna? Onko lumiukko herännyt yöllä sen
leipomaan?”
Mesimetsän joululaulut nukketeatterimusikaali on Soiva Sammakko esityssarjan kahdeksas osa.
Kun puurokattilaan sekoitetaan vanhat tutut joululaulut Mesimetsän omien joululaulujen kanssa ja
ripautetaan päälle vielä hippunen joulun taikaa – on jouluinen seikkailu valmis! Musikaali on
suunnattu päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille ja sen teemoja ovat ystävyys, yhteisöllisyys ja joulun
taika. Nukketeatterimusikaalissa saa myös yleisö leikkiä ja laulaa mukana!
Katso videotraileri tästä: https://youtu.be/HS-LdxvkuKQ

Näytelmän tekijät:
Sävellys ja soitto: Joni Tiala

Tarinankerronta ja nuket: Pia Leinonen

Tekniset tiedot:

Tilantarve:

4x4 m

Esityksen kesto: 35 min
Aikatarve:

Pystytys 1,5h ja purku 1h

Ikäsuositus:

2-10v (tai 2-102!)

Yleisömäärä: Niin että kaikki näkevät (esim. koulun sali noin 120, päiväkodin pieni sali noin 60)
Katsomo:

Katsomon ensimmäinen rivi voi olla 4-5 metrin päässä takaseinästä. Liikuntasalin
pitkät penkit toimivat hyvin istuimina, samoin päiväkodin kolmen penkin sarjat.
Takimmaisen rivin voi tehdä tuoleista ja etummaisen rivin jumppamatoista.
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Virittäytyminen
Jännää, pääsette kohta näkemään näytelmän! Viritysharjoitteiden tarkoitus on herättää kiinnostusta
ja valmistaa ryhmää tulevaa teatterivierailua ja näytelmän katsomista varten, toisaalta kasvattaa
odotuksia ja toisaalta lieventää jos jokin tuntuu pelottavalta. Tehtävien kautta lapset saavat ennalta
tutustua sekä teatteriimme että nähtävään näytelmään ja sen tematiikkaan. Voitte vapaasti valita
teille parhaiten sopivat harjoitukset tai tehdä vaikka kaikki jos aikaa riittää!
……………………………………………………………………………………………………………………….

1. Tutustutaan näytelmään
Kerro lapsille että pääsette kohta katsomaan teatteriesitystä! Näytelmään voitte tutustua lukemalla
ääneen esittelytekstin ensimmäiseltä sivulta ja katsomalla videotrailerin Youtubesta. Mitä videolla
tapahtui? Mitä eläimiä oli mukana? Millaista ääntä nämä eläimet pitävät? Missä ne asuvat? Mitähän
näytelmässä tulee tapahtumaan?
Onko tuleva esitys jollekulle ensimmäinen teatteriesitys? Siinä tapauksessa on hyvä miettiä millaista
teatterissa on: siellä on yleensä yleisölle katsomo ja näyttelijöille näyttämö. Näytös alkaa kun kaikki on
valmiita. Lauluissa saa laulaa ja leikkiä mukana. Lopussa yleisö antaa aplodit ja näyttelijät kumartavat.
Millainen sitten on kiva teatterikaveri? Miten istutaan toisten vieressä niin että kaikki viihtyvät, miten
huolehditaan siitä että kaikki näkevät ja kuulevat hyvin? Ehkä lapset keksivät myös muita sääntöjä jotka
on hyvä muistaa teatteriin mennessä – laatikaa yhdessä säännöt!
2 Lauletaan joululauluja
Näytelmässä on paljon joululauluja, ja laululeikkejä osa meidän omia ja osa vanhoja tuttuja. Näitä voikin
laulaa ja kuunnella jo etukäteen! Meidän lauluja löytyy Mesimetsän joululaulut -nimiseltä levyltä, jota
saa kirjastosta lainaan, tai meiltä tilattua sekä löytyypä se Spotifystakin. Lisäksi osasta löytyy myös
leikkivideo Youtubesta. Voitte leikkiä ja laulaa esim:
–

Porsaita äidin
Tästä voi myös laulaa versiot joissa käydään Mesimetsän eläimet läpi eli Sammakoita, Ankkoja,
Pöllöjä, Kettuja metsän oomme kaikki. Leikistä voi tehdä myös liikkeellisemmän niin että
säkeistön aikana lauletaan ja loikitaan kuten sammakko, marssitaan kuin ankka kädet
kolmionmuotoisina siipinä, liihotellaan kuin pöllö kädet pitkinä siipinä sivulla ja juoksennellaan
kuin kettu kämmenet korvina pään päällä. Sitten kun tulee kohta missä tulee laulaa ”Sinä ja
minä” pysähdytään osoittamaan lähintä kaveria

–

Tuiki tuiki tähtönen

–

Kettu juoksi yli järven
Kettu juoksi yli järven, kettu juoksi yli järven (kädet korvina pään päällä)
Saammehan saammehan (kumarrukset)
Laulaa kettujen laulun (korvat heiluu)
Näin juoksee kettunen lammella, vain häntä heiluu hangella (tehdään käsillä ”loikkia”)
Saammehan saammehan (kumarrukset)
Laulaa kettujen laulun (korvat heiluu)

–

Joulu on taas

–

Lauletaan ja leikitellään kuusen alla
Katsokaa tähän kuusenkoristelulauluun mallia Youtubevideostamme
https://youtu.be/Vbh2tfnKU-Q
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–

Lumiukon laulu
Katsokaa tähän lumiukkolauluun mallia Youtubevideostamme
https://youtu.be/mgBrr4gIXDk

–

Tip Tap

–

Piparkakkutaikina on taikataikinaa
Tähän piparinleivontalauluun voi katsoa mallia Youtubevideostamme
https://youtu.be/0QeJysUIues

–

Hei tonttu-ukot hyppikää
Tähän olemme myös vähän muokanneet sanoja, aina voi liikkua kuten se eläin josta lauletaan
tai vaihtoehtoisesti taputtaa kolmitahtiin, ykkösellä kämmenet reisiin, 2&3 taputukset käsin:
Hei Sammakot/Ankkaset/Pöllöset/Kettuset nyt hyppikää
Kun on riemun raikkahin aika
Hei Sammakot nyt hyppikää
Kun on riemun raikkahin aika
Hetken kestää
(kämmenet vastakkain kallistetaan päätä nukkumajuhla tää
asentoon ensin toiselle sivulle, sitten toiselle)
On talvi pitkä
(Laitetaan kädet eteen kuin pulpetille ja pistetään poski
ja pimeä
kämmenselkää vasten)
Hei Sammakot nyt hyppikää
(Liikutaan/taputetaan kuten alussa)
Kun on riemun raikkahin aika

3. Mitäs Mesimetsässä silloin tapahtui?
Tietääkös joku jo ennestään mikä paikka se Mesimetsä on? Onko joku kuullut Soivasta Sammakosta tai
onko ryhmä jopa joskus nähnyt Soivan Sammakon esityksen? Jos niin mitä siinä tapahtui?
4. Tulkaa lapset kotiin!
Näytelmässä on mukana paljon eläimiä ja niitä voidaan käydä läpi tämän leikin avulla. Ohjaaja huutaa
salin toisesta päädystä ”Tulkaa lapset kotiin” johon lapset kysyvät ”Miten” ja sitten ohjaaja vastaa
”Kuten sammakot”. Muita näytelmässä esiintyviä hahmoja on: Pöllö, kettu ja ankka. Nämä kun on
käyty läpi, voidaan jatkaa leikkiä niin että joku lapsista menee kutsujan paikalle ja keksii seuraavan
eläimen.
5. Kehujen kuusi
Tähän tehtävään tarvitaan värillisiä paperiarkkeja. Voitte valita tuleeko kuusesta yksivärinen vai onko
sillä monen värisiä oksia. Jokainen lapsi saa paperiarkin, josta he saavat leikata oman kuusenoksan (tai
sitten leikataan pareissa yhdestä arkista kaksi oksaa). Seuraavaksi jokainen saa keksiä jonkin
kohteliaisuuden tai kehun – jotakin kilttiä mitä toiselle voi sanoa. Kehu kirjoitetaan oksan
kääntöpuolelle, ohjaaja voi auttaa kirjoittamaan lauseen (esim. sinä olet kiva) ja oksantekijä saa
täydentää viestiä piirtämällä jotain. Kun oksat ovat valmiit, voidaan rakentaa seinälle joulukuusi. Kuusi
toimii kuin joulukalenteri – yksi (tai useampi riippuen montako lasta/oksaa on ja montako tarhapäivää
ennen joululomaa) lapsi saa ”avata” päivittäin yhden oksan josta ohjaaja lukee sinne kirjoitetun kehun
jonka jälkeen katsotaan yhdessä oksan taakse piirrettyä kivaa kuvaa.
Erään tutkimuksen mukaan tarvitaan 8 myönteistä kommenttia/kehua neutraloimaan yksi kielteinen.
Tämän harjoituksen yhteydessä on hyvä jutella siitä mitä toisen kehuminen merkitsee kehun saajalle ja
millainen olo siitä tulee kehujalle. Kuinka usein sinä sanot jotain kivaa toiselle? Mitä on mukava kuulla
itsestä ja minkä kuulemisesta tulee surulliseksi? Mikä on kilttiä ja mikä ilkeää? Täytyykö aina olla kiltti?
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Viimeistely
Viimeistelevien jatkotehtävien tarkoitus on syventää teatterikokemusta ja työstää edelleen sen
herättämiä ajatuksia, kysymyksiä ja elämyksiä. Anna lapsille tilaa pohtia ja keskustella yhdessä – tärkeää
on muistaa että jokaisen kokemus on yksilöllinen eikä ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa tulkita
taidekokemusta. Voitte valita teille parhaiten sopivat harjoitukset tai tehdä vaikka kaikki jos aikaa riittää!

................................................................................................................................
1. Muistelukierros
Pyydä lapsia sulkemaan silmänsä ja muistelemaan nähtyä esitystä hiljaa mielessään. Mitä kaikkea
muistat? Mikä kohtaus tai tapahtuma jäi erityisesti mieleen? Sitten avataan silmät ja jokainen saa
kertoa mitä he muistivat. Keskustellaan näytelmän tapahtumista ja ohjaaja voi kysyä jatkokysymyksiä.





Minkä nimisiä hahmoja näytelmässä oli?
Mitä esityksen alussa tapahtui? Kuinka se loppui?
Mikä oli kaikkein hauskin kohta ja mikä oli kaikkein jännittävintä? Mikä jäi erityisen hyvin
mieleen?
Tapahtuiko näytelmässä jotain mistä lapset eivät pitäneet?

Tärkeää on että kaikki kuuntelevat tarkkaavaisesti sitä kenen vuoro on kertoa – näin jokainen
ryhmäläinen tulee nähdyksi ja kuulluksi sekä saa jakaa ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan.
2. Soivan Sammakon joululyhty
Ohjaaja voi leikata valmiiksi paperiympyröitä, niin suuria kuin A4 paperista saa. Jokainen lapsi saa oman
paperipyörylän. Tehtävä on piirtää paperille sellainen tapahtuma näytelmästä, joka on erityisesti jäänyt
mieleen. Kun piirrokset ovat valmiita, saa jokainen vuorollaan kertoa omasta piirroksestaan. Tämän
jälkeen voitte laittaa kuvat esille niin että ne yhdessä muodostavat lumilyhdyn.
3.Lumihiutaleiden tanssi
Joulun alla stressistä tuntuu kärsivän aikuisten lisäksi myös lapset – on kovasti kaikenlaista jännää ja
paljon ekstrapuuhaa – mikä on tietysti kivaa, mutta myös voimia vaativaa. Siksipä olemmekin laittaneet
useamman rentouttavan leikin tähän materiaaliin. Ensimmäisenä siis lumihiutaleiden tanssi, tähän voi
laittaa jotain sopivaa instrumentaalimusiikkia taustalle ja ohjaaja ohjeistaa:
– Muututaan tähdiksi jotka puhaltelevat lumihiutaleita
– Muututaan lumihiutaleiksi jotka liikkuvat tilassa sakarat jännittyneinä ja jäykäksi jäätyneinä
risahdellen ja rasahdellen pakkasessa
– Lumihiutaleet leijailevat maahan (menevät makuulle)
– Muututaan lumipalloiksi, jotka kierivät lattialla
– Lumipallot hypähtelevät ilmaan
– Ja lopulta tipahtavat maahan ja mäsähtävät tuhanteen suuntaan
– Sitten lumi sulaa lätäköksi maahan (jolloin lapsi makaa aivan liikkumatta ja rentona)

4. Lumiukon yö
Seuraava rentouttava leikki on lumiukon yö:
On yö ja tähdet tuikkii taivaalla, lapset ovat lumiukkoja jotka jäätyneinä kävelevät salissa/huoneessa.
Lumiukon kävelytyyli on siitä erikoinen, että hänellä ei ole jalkoja joten lapsien pitää ”kävellä” jalat
yhteen liimattuina. Kun ohjaaja lyö kädet yhteen, lumiukot pysähtyvät kuuntelemaan kuuta. Kun
ohjaaja lyö kädet uudestaan yhteen lumiukot lähtevät lyllertämään. Toistetaan muutamaan otteeseen,
kunnes sitten ohjaaja taputtaa kaksi kertaa. Tuolloin tulee aamu ja auringonsäteet alkavat sulattaa
lumiukkoa, joka hiljalleen muuttuu lätäköksi (menee lattialle makaamaan).
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5. Keijo Ketun luisteluhippa
Keijo Kettu tykkää luistella lammen jäällä. Valitaan yksi tai kaksi hippaa ja muut saavat olla luistelevia
kettuja. Kettujen pitää liikkua luistelemalla (eli vain hipat saavat ottaa juoksuaskelia). Kun hippa saa
ketun kiinni jäätyy tämä jääpatsaaksi. Jäätyneen patsaan voi pelastaa kuka tahansa muista ketuista
rikkomalla jääkerroksen koputtamalla kolme kertaa.
6. Topi Tontun taikinapatsaat
Topi Tontulle leipominen oli vähän haasteellista – paras siis harjoitella! Aloitetaan niin että kaikki
pesevät kädet (saadaan samalla kuivaharjoiteltua käsienpesutekniikkaa). Sitten jaetaan ryhmä pareihin,
joista vuorotellen toinen on Tonttu ja toinen piparitaikinaa. Ensin ohjaaja voi antaa esimerkkejä millaisia
piparipatsaita pitää tehdä – voidaan tehdä esimekiksi sammakko, ankka, pöllö ja kettu. Tämän jälkeen
lapset voivat myös keksiä itse ja puolesta ryhmää voidaan tehdä ”Piparkakkumetsä”, jonka hahmot
voidaan esitellä ohjaajalle. Tai jos ryhmän jakaa kahteen niin sitten toiselle ryhmälle.
7. Tip tap - piilosilla
Lauletaan tip tappia. Valitaan yksi tonttu joka on unelias ja menee piirin keskelle. Koko porukka
laulaa ensimmäisen säkeistön, jonka jälkeen Tonttu Unelias dramaattisesti nukahtaa ja pistää
silmät kiinni. Sitten lauletaan toinen säkeistö, jolloin hereillä olevat tontun laulaen hipsivät piiloon.
Tonttu Unelias laulaa unissaan vielä kerran ensimmäisen säkeistön ja lähtee sitten etsimään
piiloutuneita tonttuja. Löytyneet tontut saavat käydä nukkumapaikalla laulamassa pikapikaa ekan
säkeistön tip tappia, ja sitten liittyä etsintäjoukkoihin.

8. Joulukuusen koristelu
Lauletaan yhdessä joulukuusenkoristelulaulua ”Joulukuusi kohta juhla-asun saa. Kaikki mukaan kuusta
koristelemaan. Ripustetaan, ripustetaan, ripustetaan pallot jne”. Ohjaaja saa olla joulukuusi ja ympärillä
lapset saavat tanssia ja olla joulukuusen valoja, tiukuja, palloja tai mitä nyt keksitäänkin. Lapset
saavat myös heitellä ehdotuksia. Säkeistön lopussa lauletaan ”Latvaan laitetaan tähti” jolloin kaikki
lapset jähmettyvät tähdiksi (sakarakädet sivuille levitettynä). Sitten keksitään seuraava koriste ja
laulu alkaa alusta.
9. Naurukuusi
Pyydetään lapset tekemään lattialle kuusipuu siten, että jokainen lapsi on yksi oksa. Pää on kiinni
rungossa ja jalat ovat kuusenlehvät. Siksakkia menevistä oksista muodostuu puu, kun ylin ”oksa”
menee selälleen lattialle ja seuraava ”oksa” liittyy puuhun laittamalla pään edellisen oksan vatsan
päälle. Seuraavaksi ohjaaja neuvoo miten kuusen tulee nauraa: ylin oksa kerran (hah), seuraava
kaksi (hah, hah) kunnes tullaan alimpaan oksaan jonka pitää nauraa niin monta kertaa kun puussa
on oksia. Ohjaaja kehottaa vakavasti lapsia nauramaan vain omalla vuorollaan ja juuri oikein
määrän naurahduksia, kun joku mokaa – aloitetaan alusta. Tämä harvoin onnistuu ilman nauruun
pyrskähdyksiä, ja joskus saattaa mennä niinkin plörinäksi että kaikki vain nauravat - mikä tietysti on
myös tarkoitus!
10. Lumiukon lahjat
”Jospa kaikki auttaa vois, taiottaisiin murheet pois, jos edes kerran päivässä olis aikuiset ja lapset
kilttejä” - laulaa lumiukko. Keskustellaan yhdessä mitä kilttejä tekoja jokainen voi tehdä päivittäin.
Askarrellaan seinälle lumiukko jonka suu on kiinnitetty sinitarralla alaspäin. Keskustellaan yhdessä
miten voidaan olla kilttejä toisille. Jokainen saa piirtää/askarrella kartongista oman lahjapaketin, ja
keksiä minkä kiltin teon sinne paketoi. Ohjaaja voi myös auttaa kirjoittamalla sen teon pakettiin
ylös. Sitten jokainen vuorollaan saa käydä laittamassa paketin sinitarralla lumiukon jalkojen
juureen. Voidaan tehdä joko niin, että jokainen kertoo mitä omassa paketissa on, tai jos paketin
sisältö lukee paketin päällä niin ohjaaja voi myös lumiukon roolissa ”avata paketit” ja lukea mitä
niissä on. Katsotaan sitten kuinka lumiukon suu kääntyy hymyyn!
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11. Mesimetsän joululaulutuokio
Mesimetsän asukkaat ovat innokkaita laulamaan joululauluja. Jokainen lapsi saa valita, mikä eläin
hän haluaa olla ja sitten järjestetään mukava lauluhetki. Leikitään istuvamme Loiskulammen jäällä
kun tähdet tuikkivat pimeällä yötaivaalla ja kaikki laulavat omalla tyylillään. Tästä voi helposti tehdä
myös ohjelmanumeron joulujuhlaan, maalataan kasvoväreillä kuonot, viiksikarvat ja sulat. Tehdään
kankaasta hännät ja pahvista korvat, jotka voi kiinnittää tonttulakkiin. Sitten eläimet ovatkin
valmiita esittämään lempijoululaulunsa!
12. Petula Pöllön piparitaivas
On paljon mukavampaa leipoa yhdessä kuin yksin, yhdessä leivotut piparkakut maistuvatkin paljon
paremmilta – huomaa Petula Pöllö!
Ohjaajat voivat joko käyttää valmista piparkakkutaikinaa tai tehdä taikinan lasten kanssa. Voi olla
jännittävää odottaa kun taikina vetäytyy ja maustuu. Jos taikinan tekee perjantaina, niin maanantaina
se on sopivasti leivontakunnossa! Tässä on myös oiva mahdollisuus tutustua mausteisiin: millaisista
kasveista mausteita saadaan, missä päin maailmaa ne kasvavat, kuinka mausteet valmistetaan?
Tehdään tähtimuotilla pipareita ja jokaiseen pipariin pieni reikä sakaran tyveen ennen uuniin laittoa.
Kun piparit ovat paistuneet, koristeellaan ne sokerikuorrutteella (valmiilla tai itse tehdyllä). Ripustetaan
joulunarulla tai siimalla tähtipiparit ylös kattoon – ja sitten vain nautitaan joulutunnelmasta itse tehdyn
piparkakkutähtitaivaan alla! Tähtien lisäksi taikinasta kannattaa muotoilla vapaasti piparkakkuja,
tonttuja, pöllöjä, kettuja, sammakoita, ankkoja ja variksia – tai mitä vain pienet taiteilijat tahtovat!

Petula pöllön piparkakut
1 1/2 dl siirappia
2 dl sokeria
150 g maidotonta margariinia
3rkl valmista piparkakkumaustetta
tai
2 tl kanelia
1 tl inkivääriä
1 tl neilikkaa
1tl kardemummaa
1tl pomeranssinkuorta
2 tl soodaa

1. Kiehauta kattilassa sokeri, tumma
siirappi ja vesi.
2. Nosta kattila liedeltä ja lisää joukkoon
margariini, piparkakkumauste ja suola.
Anna jäähtyä hetken aikaa.
3. Yhdistä jauhot ja sooda. Sekoita jauhot
siirappiseokseen. Taikina saa olla
pehmeää, sillä se kiinteytyy
jäähtyessään. Pane taikina jääkaappiin
yöksi.
4. Kauli taikinasta ohuita levyjä
jauhotetulla alustalla ja ota kuvioita
piparimuotilla. Paista pipareita 200
asteessa noin 7 minuuttia.

n. 7,5dl vehnäjauhoja
Soivan Sammakon sokerikuorrute
1dl tomusokeria
1-2tl vettä
karamelliväriä

Mittaa desi sokeria lasiin, lisää vettä vähän
kerrallaan, lähes pisaroittain. Lisää halutessasi
karamelliväriä. Kun kuorrute on sopivan
paksuista, sen voi lusikoida pieneen muovipussiin
josta saa pursottimen. Vaihtoehtoisesti
pursotintötterön voi tehdä leivinpaperista.
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13. Soivan Sammakon pehmoinen peitto
Tätä rentoutusta voi lukea nukkariin rauhoituessa ja nukkumaan mennessä. Mielikuvat
rentoutumisessa auttavat lasta, niiden avulla lapsen on helpompi olla paikallaan ja tuntea kehon osia.
Lue tekstiä rauhallisesti rivi kerrallaan ja pysähdy jokaisen lauseen jälkeen. Tärkeintä on auttaa lasta
asettumaan tähän hetkeen ja omaan rauhoittuvaan kehoon. Mitä tutumpi tekstistä tulee, sitä
paremmin se tehoaa!
On ilta.
Soiva Sammakko on pessyt hampaansa ja kömpii omaan pesäkoloonsa
Aarnitammen alakertaan.
Soiva Sammakko menee pehmeän peittonsa alle.
Peitto on painava ja lämmin.
Sammakko venyttelee ja haukottelee.
Hän makoilee selällään,
ja sulkee silmänsä.
Sammakko laittaa kämmenet vatsan päälle
ja tuntee kuinka vatsa nousee ja laskee hengityksen mukana.
Sammakko on yhtä rauhallinen kuin taivaalla loistava kuu.
Sammakko on yhtä hiljaa kuin kolossaan nukkuva kettu.
Sammakon kädet ovat painavat kuin aarnitammen paksut juuret.
Sormet ovat hiljaa kuin kuusesta roikkuvat kävyt.
Jalat ovat painavat kuin suuret kivet Loiskulammen rannalla.
Sammakko tuntee kuinka rauhallisuuden viitta laskeutuu hänen päälleen,
ja kietoo hänet pakettiin joka menee höyhensaarille.
Petula Pöllö valvoo yläkerrassa ja kuiskaa:
tässä on hyvä ja turvallinen olla.
Nuku sinä,
minä vartioin.

