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Tervetuloa virikeaineistomme pariin!
Me Teatteri Soivasta Sammakosta toivotamme teille mukavia hetkiä Soiva Sammakko ja kadonnut talvi
- näytelmään pohjautuvan virikeaineistomme parissa. Toivomme että teille on siitä huvia ja hyötyä
työssänne lasten kanssa!
Näytelmämme nostaa esille teemoja kuten tunne- ja kaveritaidot, kiusaaminen ja ystävyys. Myös
liikunnan ilolla on tärkeä rooli. Teatterisadun kautta tutustutamme lapsia myös ilmaston
lämpenemiseen, luonnonsuojelukysymyksiin ja ihmisen vastuuseen elinympäristöstään.
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 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 Soiva Sammakko ja kadonnut talvi
Näytelmässä Soiva Sammakko ystävineen vie yleisön pohjoisen maisemiin, josta hohtavien
hankien sekä hiihdon, luistelun ja mäenlaskun ilon lisäksi voi löytää myös uusia kavereita!
”Soiva Sammakko ja Keijo Kettu haluaisivat laskea pulkkamäkeä, Amalia luistella ja Petula Pöllö
hiihtää, mutta kunnon talvi loistaa poissaolollaan: Lunta on Mesimetsässä vähänlaisesti ja
jäälläkin on sulaa sohjoa. Ystävykset päättävät lähteä pohjoiseen etsimään kadonnutta talvea ja
kunnon kinoksia! Perille päästyään ystävät äimistyvät. Vaikka Petulan kompassi näyttää että he
olisivat perillä ei maisema näytä ollenkaan niin talviselta kuin kaverukset olivat olettaneet. Mitä
kummaa – onko kompassi sekaisin vai eikö pohjoisessakaan ole lunta? Paikalle lentää Rauna
Riekko, joka kertoo että viime talvet ovat olleet Lapissakin leutoja ja että se tuottaa monille
eläimille suuria ongelmia. Seuraavaksi ystävät törmäävät yksinäiseen ja nälkäiseen Niila Naaliin,
joka säikähtää retkuetta pahanpäiväisesti. Juuri kun eläimet saavat vakuutettua Naalin siitä
että he ovat kilttejä alkaa tunturin takaa kuulua Niilaa kiusaavan kettujengin lähetyvä haukku.
Äkkiä piiloon! Kettujengi tulee, syö Niilan ruoat ja häipyy tiehensä. Nyt tarvitaan viekas
suunnitelma millä ketut saadaan kuriin ja Niilan koti rauhoitettua!”
Soiva Sammakko ja kadonnut talvi on yhdeksäs osa Soiva Sammakko sarjaan. Näytelmä on
suunnattu päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille. Teatterisadun kautta tutustutamme lapsia
ilmastonlämpenemiseen, luonnonsuojelukysymyksiin ja ihmisen vastuuseen elinympäristöstään.
Soivan Sammakon tapaan yleisö saa osallistua näytelmän kulkuun laulaen ja leikkien!
Katso videotraileri tästä:
https://youtu.be/jEwUidmUsyc

Näytelmän tekijät:
Sävellys ja soitto: Joni Tiala
Tarinankerronta ja nuket: Pia Leinonen

Tekniset tiedot:
Tilantarve:

4x4 m

Esityksen kesto: 37 min
Aikatarve:

Pystytys 1,5h ja purku 1h

Ikäsuositus:

2-10v (tai 2-102!)

Yleisömäärä: Niin että kaikki näkevät (esim. koulun sali noin 100-250, 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 juttuja jotka on hyvä muistaa teatteriin mennessä – laatikaa yhdessä säännöt!
2. Mesimetsän lumisadetanssi
Aloita leikki kertomalla kuin satua: ”On talvi ja Mesimetsässä sataa vihdoinkin lunta! Osa hiutaleista
leijalee hiljalleen alas maata kohden, toiset nopeammin, osa pyörii ja toiset aivan lentävät
tuulenpuuskien mukana.” Laita sitten kädet selän taakse ja sano että sinulla on kädessä
taikalumihiutale. Lapset saavat keksiä minkä värinen lumihiutale on. Tuo kädet selän takaa esille ja
näyttä lumihiutaletta, niinkuin se olisi oikeasti kämmenkupissa. Kerro että taikalumihiutale voi
muuttaa ihmisiä erilasiksi lumihiutaleiksi. Esimerkiksi sellaisiksi, jotka hyppivät, tanssivat, lentävät
tuiskussa, leijailevat hiljaa hiippaillen jne. Laita nyt lumihiutaletanssiin sopivaa musiikkia soimaan ja
taio lapset tietyllä tapaa liikkuviksi lumihiutaleiksi. Kun musiikki taukoaa, ota uusi lumihiutale kiinni
tai anna jonkun lapsista napata uusi taikalumihiutale, keksiä miten se liikkuu ja taikoa muut!

3. Kadonnut lumipallo
Aloitetaan keskusteluharjoituksella joka harjoittaa lasten empatiakykyä. Puhukaa siitä millaista on
olla kadoksissa. Ovatko lapset joskus olleet eksyksissä tai hukassa vanhemmiltaan tai kavereiltaan?
Miltä se tuntui? Miltähän kadonneen etsijöistä mahtaa tuntua? Olette kohta näkemässä näytelmän
nimeltä Soiva Sammakko ja kadonnut talvi. Mitähän se kadonnut talvi oikein tarkoittaa?
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Seuraavaksi lähdetään liikkumaan ja harjoittelemaan kehontuntemusta leikillä ”Kadonnut
lumipallo”. Aloitetaan muuttamalla lapset lumihiutaleksi ja sovitaan että kun musiikki alkaa soida,
niin lumihiutaleet lähtevät tanssimaan vapaasti tilassa. Voitte käyttää harjoituksen kaksi musiikkia.
Kun musiikki lakkaa, silloin lumihiutaleet leijailevat maahan makamaan ja sitten menevät niin
pienelle kerälle kun pääsevät, pistävät silmät kiinni ja muuttuvat lumipalloiksi. Ohjaaja peittää
yhden lapsista viltillä. Kun hän laskee kolmeen saa muut lumipallot avata silmät ja ponkaista ylös.
Tehtävänä on mahdollisimman nopeaa huomata kuka porukasta on viltin alla. Kun ensmmäinen
lapsi arvaan oikein sanomalla viltin alla olevan lapsen nimen ääneen, saa viltin alla ollut hypätä
esiin! Ohjaajan tehtävä on huolehtia että kaikki ketkä haluavat, saavat tulla kätketyiksi mutta pitää
muistaa että jollekin se saattaa olla myös liian pelottavaa. Tämä on hyvä ryhmä- ja
tarkkaavaisuusharjoitus, jossa jokainen tulee nähdyksi.

4. Superkiltti Supersankari
Tähän leikkiin tarvitaan sopiva pala kangasta tai huivi, josta voi tehdä viitan sekä hakaneuloja ja
värikkäitä paperilappuja. Aloittakaa pohtimalla yhdessä millainen on hyvä ystävä ja kuinka ollaan
kilttejä. Esimerksiksi on kilttiä olla avulias, tervehtiä kaikkia iloisesti, kiittää, kehua, kysyä miten
toinen voi, kuunnella, olla antelias, hymyillä, lohduttaa jos joku on surullinen, pyytää mukaan
leikkiin, jakaa omistaan ja puolustaa jos jotakuta kiusataan. Kirjoittakaa näitä ominaisuuksia
värikkäille lapuille ja kiinnittäkää laput hakaneuloilla viittaan. Seuraavaksi saattekin rakentaa
roolihahmon ”Superkiltti Supersankari” ja miettikää kuinka tämä Superkiltti Supersankari toimisi
erilaisissa tilanteissa. Mitä hän tekisi jos vaikkapa huomaisi että pihalla on joku yksinään? Ehkäpä
hän menisi kysymään kuinka tuo yksinäinen hahmo voi. Kun olette keksineet muutaman
esimerkkitilanteen, jaa lapset pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä saa itse keksiä (tai valita yhdessä
keksityistä esimerkeistä) tilanteen, jossa Superkiltti Supersankari auttaa jotakuta ja tehdä siitä
tilanteesta patsaskuvan. Kuvassa yksi patsaista on sankari joka saa pitää viittaa harteillaan, joku
toinen esittää sitä jota sankari auttaa ja toiset voivat vaikkapa esittää kavereita, jotka ovat
sulkeneet yhden leikistä ulos tms. Yksi saa olla uutistoimittaja joka kertoo muille mitä kuvassa
tapahtuu. Vaihtoehtoisesti muut ryhmät voivat arvuutella mitä tilanteessa tapahtuu. Leikkiä
voidaan jatkaa niin että joku yleisöstä saa ehdottaa, miten kuvaa pitäisi muuttaa että ongelma on
ratkennut. Käydään näin kaikkien kuvat läpi.

5. Hippa Huurre
Valitaan yksi lapsista Hippa Huurteeksi, joka yrittää ottaa kiinni muut ja jäädyttää ne. Kun hippa
koskettaa jotakuta, jäätyy tämä jäälohkareeksi (lohkareella on kädet kulmikkaasti koukussa). Kuka
tahansa voi pelastaa ja sulattaa jäälohkareen tekemällä kyynärpäätervehdyksen – eli pitämällä
kyynärpäätä jäälohkareen kyynärpäätä vasten, katsomalla kolme sekuntia silmiin ja hymyilemällä.
Pelastajaan ei Hippa Huurre saa koskea.
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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 Small Talk
Kaikilla meillä ei small talk suju aivan luontevasti, mutta jutustelun taidosta olisi hyötyä sosiaalisissa
tilanteissa. Onneksi jutustelua voi harjoitella! Kun se luonnistaa niin silloin on myös helpompaa
tutustua uusiin ihmisiin. Jos ei muuta keksi niin sään kommentointi on aina hyvä ja varma keino
aloittaa keskustelu. Pyydä lapset rinkiin ja tehkää jutusteluharjoitus puhumalla säästä ja muusta,
kysy esimerkiksi ”Minkäslainen sää tänään on?”, ”Mitä kuuluu?”, ”Millainen päivä sinulla on ollut?”.
Kuuntele vastaukset ja esitä jatkokysymyksiä. Kysy seuraavaksi lapsilta muistavatko he, kuinka
Soiva Sammakko näytelmän alussa tapasi kavereitaan, tervehti ja kysyi jokaiselta mitä heille kuului
ja mitä he olivat tekemässä? Kaikki vastasivat mitä heille kuului ja kertoivat mikä heitä harmitti,
mutta kukaan ei kysynyt taikaisin Soivalta Sammakolta että mitä hänelle kuului vaan häipyivät
tiehensä. Miltä lapset ajattelivat sen Sammakosta tuntuneen, tuliko hän siitä surulliseksi?
Ajatelkaapa mitä olisi voinut tapahtua, jos pois lähtemisen sijaan joku olisikin kysynyt Soivalta
Sammakolta, kuinka hänellä meni. Ehkä he olisivat keksineetkin jotain mukavaa tekemistä yhdessä
ja molemmilla olisi tullut mukavampi mieli. On tärkeää muistaa kysyä kuulumiset takaisin. Jaa
lapset pienempiin ryhmiin ja anna heille tehtäväksi jutustella niin että kaikilta kysyttäisiin jotain ja
kaikki pääsisivät myös esittämään kysymyksiä.

7
3. ”Joo tehdään niin”
Kukaan ei jaksa leikkiä Soivan Sammakon kanssa ulkona. Mitäs kaikkea ulkona voi talvella tehdä?
Anna lasten keksiä eri vaihtoehtoja! Tämän jälkeen voittekin leikkiä ”Joo, tehdään niin” - leikkiä.
Jokainen saa vuorotellen ehdottaa jotain tekemistä vaikkapa ”Mehän voitaisiin luistella” johon
kaikki vastaavat kuorossa ”Joo, tehdään niin”. Sitten kaikki lähtevät luistelemaan vapaasti tilassa,
kunnes seuraavan vuoro on ehdottaa. On tärkeää että kaikki saavat vuorollaan olla ehdottamassa.
Harjoitus rakentaa positiivista asennetta: On mukavampaa sanoa kyllä ja ottaa kaikki mukaan
leikkiin, kuin sanoa ei!

4. Amalia Ankan luisteluohjelma
Amalia Ankka suunnittelee luisteluesitystä ja hioo koreografiaansa peilin edessä. Jaa lapset
pareihin. Toinen on ankka, joka johtaa liikettä ja toinen on peili joka seuraa. Laitetaan
luisteluohjelmaan sopivaa musiikkia soimaan. Ohjaaja voi antaa ehdotuksia erilaisista liikelaaduista:
hitaita, pieniä, ilmavia, suuria, sitkeitä. Muistuta yhteispelistä: on molempien vastuulla että peili
ehtii seurata Ankan liikkeitä. Tarkoitus on että ulkopuolelta katsottuna joku voisi luulla että
kyseessä on ihan oikea peili. Hetken päästä vaihdetaan rooleja, kokeilkaa useaan kertaan ja voitte
vaihtaa myös pareja. Voitte myös kokeilla variaatiota, jossa yksi lapsista vuorollaan on Amalia
Ankka ja loppu ryhmä on peilisalin peilejä, jotka kaikki seuraavat Amalian liikkeitä tarkkaan! Tällä
harjoitteella kehitetään ryh,ädynamiikkaa, kehotietoisuutta ja kykyä kuunnella sekä huomioida
muita.

5. Keijo Ketun suuri pulkka
Keijo Ketun mielestä parasta talvella on se että pääsee pulkkamäkeen kavereiden kanssa! Hänen
hartain toiveensa olisi saada niin suuri pulkka, että siihen mahtuisivat kaikki kerralla. Onneksi
sellainen pulkka on mahdollista rakentaa, mutta sen onnistumiselle on kaksi ehtoa: Se pitää
rakentaa sanomatta sanaakaan ja kaikkien pitää osallistua. Jakakaa lapset neljän hengen ryhmiin ja
anna heille jätesäkkejä, teippiä ja muuta materiaalia, joita voi pulkan rakentamiseen käyttää. Ja niin
rakentaminen hiljaisuudessa saa alkaa. Kommunikointi tulee tapahtua eleiden ja näyttämisen
avulla. Muistuta että kaikkien pitää osallistua ja jokaisen tulee ehdottaa tai ainakin hyväksyä
ehdotukset siitä miten pulkka tehdään. Voit laittaa musiikkia soimaan taustalle. Tämä tehtävä
harjoittaa sosiaalisia ja kommunikatiivisia taitoja, yhteis- ja ryhmätyötaitoja sekä
konfliktinratkaisua. Kun pulkat ovat valmiit on hyvä purkaa harjoitusta keskustelemalla: Kysy
lapsilta kuinka rakentaminen sujui, mikä meni hyvin ja mikä oli hankalaa, miltä tuntui kun ei
ymmärtänyt mitä toinen tarkoitti tai se kun itse tuli väärinymmärretyksi. Kun kaikki ovat saaneet
ruotia rakennusprojektia hetken, on aika laittaa vaatteet päälle ja lähteä ulos kokeilemaan, miten
pulkka toimii pulkkamäessä!
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6. Petula Pöllön reppu
Tätä leikkiä voi mainiosti leikkiä pihalla. Ohjaaja esittelee Petula Pöllön repun (joka voi olla oikea tai
mielikuvitusreppu, tai vaikkapa maahan piirretty) ja että nyt te olette kaikki lähdössä Petula Pöllön
kanssa talvilomalle. Miettikään yhdessä mitä kaikkea reissuun tarvitsee pakata mukaan, anna
lasten ehdottaa. Seuraavaksi voitte tähystää pohjoisen suuntaan. Tässä harjoituksessa on hyvä
mahdollisuus myös opetella ilmansuuntia! Mitä mukaanpakattavaa lapset näkevät siellä kaukana
horisontissa? Seuraavaksi lasten tehtävänä on käydä hakemassa tuo mielikuvitustavara pihan
toiselta puolen ja juosta takaisin. Nyt jokainen vuorollaan saa miimisesti esittää mikä hänen
hakemansa esine, vaate, tavara tai muu on ja mitä sillä tehdään. Toisten tehtävä on arvata mikä on
kyseessä. Kun ensimmäinen oikea arvaus tulee, käy esittäjä viemässä oman tavaransa reppuun ja
on seuraavan vuoro esitellä omansa. Kun kaikkein tavarata on pakattu, voitte ottaa alusta ja
vaihtaa ilmansuuntaa. Myös matka-ajankohtaa voi vaihtaa – mitä pakattaisiin mukaan syys- tai
kesälomalle? Tässä harjoitetaan mielikuvitusta, liikkumista, kehotietoisuutta ja kuntoa.
7. Petula Pöllö ottaa kompassista suuntaa
Leikitään ”seuraa johtajaa”. Jonon ensimmäinen on Petula Pöllö joka johtaa matkantekoa omalla
tyylillään (pomppien, hiipien, lentäen, mutkitellen, pyörien, kontaten, kierien, ryömien jne) ja toiset
perässä saavat seurata. Hetken kuluttua vuoro vaihtuu ja jonon etummainen menee jonon
viimeiseksi ja jonossa seuraavan ottaa johdon. Näin jatketaan kunnes kaikki ovat saaneet johtaa
joukkoa. Tämä harjoitus rakentaa mielikuvitusta, liikkumista, kehotietoisuutta, kuntoa ja
ryhmädynamiikkaa.

8. Kompassi ja kaveri
Tämä on pariharjoitus. Toinen parista laittaa silmät kiinni ja toinen on kompassi, jonka tehtävänä on
ohjata sitä joka ei näe. Ohjaaminen tapahtuu kuiskaamalla parin nimeä ja sokean pitää seurata
äänen suuntaa. Harjoituksen alussa on tärkeää korostaa kuinka varovainen ja tarkka tulee olla,
kompassin vastuulla on huolehtia että sokea ei törmää seinään tai kehenkään toiseen. Tässä
harjoitellaan luottamusta, toisen kunnioittamista ja vastuunottoa. Harjoitus on hyvä purkaa
keskustelemalla: oliko pelottavaa liikkua ilman että näki ja oliko vaikeaa luottaa siihen että
kompassi varmasti toimii. Entä miltä tuntui olla kompassi? Jännittikö ja oliko ylpeä tunne kun
onnistui ohjaamisessa?
9. Rauna Riekko kertoo saamelaisen sadun
Kysy muistavatko lapset näytelmän riekkolinnun joka puhui osittain saamenkieltä? Aloitetaan
harjoitus niin että ohjaaja esittää Rauna Riekkoa joka kertoo lyhyen tarinan puhumalla siansaksaa.
Käytä eleitä, puhu käsillä ja näytä tunteita. Kun tarina on kerrottu pyydä lapsia arvaamaan mitä
siinä tapahtui. Seuraavaksi joku lapsista saa olla Riekko ja kertoa oman lyhyen tarinan tai
tapahtuman elehtien ja puhumalla siansaksaa. Harjoituksen tarkoitus ei ole esittää miimisesti.
Pelkästä äänensävystä, tunteista ja eleistä voi jo ymmärtää aika paljon, vaikkei ymmärtäisikään
sanoja. Tässä on hyvä opettaa lapsille kehonkielen käsitettä- puhuttavan kielen lisäksi myös meidän
kehomme puhuu ja sitä puhetta on helppo ymmärtää yli kielirajojen. Tässä treenataan liikkumista,
kehotietoisuutta, sekä sosiaalisia ja kommunikatiivisia taitoja.
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10. Miten kettujengi kesytetään?
Tässä tehtävässä harjoitellaan eri tapoja reagoida ja puuttua siihen, jos joku käyttäytyy ilkeästi.
Leikki alkaa niin että lapset saavat ulvoa yhdessä houkutellakseen kettujengin paikalle. Ohjaaja saa
esittää ilkeää kettujengiä ja lapset esittävät Niila Naalia ja Mesimetsän eläimiä. Miettikää yhdessä
mitä silloin voi tehdä jos joku on ilkeä. Keksikää yhdessä sellainen tilanne missä kettujengi
käyttäytyy huonosti ja anna lasten keksiä siihen myös ratkaisu. Esittäkää kohtaus läpi. Tämän voi
esittää vaikka niin että ohjaaja nostaa ketunkäpälät hyökkäysasentoon ja sanoo ”Tulen
varastamaan Niila Naalin ruoat” johon lapset vastaavat esimerksiksi että ”Et saa varastaa tai
soitamme poliisin paikalle”, jolloin jengi luovuttaa. Keksikää jokaista ilkeyttä kohden useampia
ratkaisumalleja ja esittäkää niistä jokainen. Tässä harjoitetaan empatiaa, ryhmädynamiikkaa,
sosiaalisia ja kommunikatiivisia taitoja, sekä konfilktinratkaisua.

11. Amalia Ankan kettukeitto
Nyt keitetään Amalia Ankan kanssa ketunhoukutussoppaa! Yksi valitaan kokiksi, joka menee
seisomaan salin tai pihan keskelle soppakattiloineen. Loput ryhmästä jaetaan neljään
kasvisryhmään esimerksiksi: tomaatit, parsakaalit, sipulit ja paprikat. Jokaisessa ryhmällä on
huoneen tai pihan nurkassa oma vihanneslokeronsa. Kun keskellä oleva Kokki huutaa esimerkiksi
”Kaikki tomaatit pöydälle” tulee kaikkien tomaattiryhmäläisten lähteä juoksemaan omasta
vihanneslokerostaan ulos ja kiertää keskellä oleva kattilaa. Kun Kokki huutaa ”Tomaatit kattilaan”
yrittää tomaatit paeta takaisin omaan lokeroonsa. Kokki ottaa kiinni niin monta kuin saa ja kiinni
jääneet muuttuvat myös kokeiksi. Lopulta kun kaikki vihannekset ovat jääneet kiinni, leikki
muuttuu rentoutusharjoitukseksi ja soppa keitetään. Kaikki muuttuvat takaisin vihanneksiksi ja
menevät kattilaan. Kattilassa soppa alkaa pulpahtelemaan ja kasvikset hyppelevät pulpahtelevassa
vedessä. Ensin vihannekset ovat kivikovia eli jännittävät kaikki lihakset, mutta kiehuessaan ne
asteittain pehmenevät pehmenemistään eli rentoutuvat kehonosa kerrallaan vaikkapa päästä
lähiten. Ohjaaja voi ohjata sanallisesti että nyt pehmenee pää, sitten oikea käsi (olkapää,
kyynärpää, ranne ja sormet), vasen käsi, rintakehä, selkä maha, peppu, reidet, polvet, pohkeet,
nilkat, kantapää ja varpaat. Kun kasvikset ovat pehmenneet laitetaan hella nollille jolloin kasvikset
uppoavat kattilan pohjalle makoilemaan niin rentoina kuin vain olla voi!

12. Kuka pelkää suurta sutta
Yksi lapsista valitaan sudeksi ja loput saavat olla naalinpoikasia, jotka asettuvat riviin salin tai pihan
toiseen päätyyn. Susi seisoo keskellä kenttää selin naalinpoikasiin ja huutaa ”Kuka pelkää suurta
sutta?”. Silloin naalinpoikaset vastaavat huutamalla ”En minä ainakaan” ja lähtevät juoksemaan
kentän yli. Huudon kuullessaan susi kääntyy ja yrittää ottaa kiinni niin monta naalinpoikasta kuin
ehtii. Kiinni jääneet muuttuvat myös susiksi. Leikkiä leikitään niin kauan kunnes kaikki ovat
muuttuneet susiksi. Tämä leikki kasvattaa kuntoa ja lisää liikunnallisia kykyjä. Sen lisäksi tässä on
oiva mahdollisuus puhua peloista. Mikä kaikki pelottaa, miltä ja missä pelko fyysisesti tuntuu ja
miten pelkoa voi lievittää?
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13. Lumipalloviesti
Jaetaan ryhmä kahteen joukkueeseen. Toisella puolen salia tai pihaa on kasa pelastettavia
lumipalloja, jotka meinaavat sulaa liiasta lämmöstä ja joita joukkueen pitää viestitekniikalla saada
haettua. Yksi kerrallaan saa juosta ja seuraava saa lähteä vasta kun lumipallo on asetettu maahan
jonoon edellisten perään. Näin lumipalloa ei siis voi heittää vaan se lasketaan maahan. Eniten
lumipalloja kerännyt joukkue voittaa. Tässä kasvaa sekä kunto että yhteistyötaidot!

14. Talviurheilulajit
Ennen leikin alkua voidaan käydä läpi mitä kaikkea talvella voi ulkosalla tehdä: hiihtää, luistella,
laskea mäkeä jne. Jaetaan lapset kahteen joukkueeseen jotka asettuvat huoneen vastakkaisiin
päätyihin. Joukkueen jäsenet muodostavat rivin pitämällä toisiaan käsikoukusta. Joukkue 1 aloittaa
päättämällä (niin ettei toinen joukkue kuule) mitä talvipuuhaa he aikovat esittää (ohjaaja voi
tarkistaa että kaikki ovat kuulleet ja ymmärtäneet mikä tehtävä on kyseessä). Tämän jälkeen
joukkue 1 lähtee marssimaan käsikynkkää kohti huoneen toista laitaa ja siellä olevaa joukkuetta
tahdissa huutaen: Täältä tullaan me, täältä tullaan me! Niin kauan kunnes joukkue 2 pysäyttää
heidät huutamalla SEIS! Silloin joukkueen 1 jäsenet alkavat miimisesti esittää mitä he tekevät (esim.
hiihto). Joukkueen 2 jäsenet koettavat arvata mistä on kyse ja heti kun joku huutaa oikean
vastauksen lähtee joukkueen 1 jäsenet juoksemaan takaisin omaan päätyyn – turvassa he ovat kun
koskevat oman päädyn seinää. Joukkueen 2 jäsenet yrittävät saada mahdollisimman monta
ykköstä kiinni ja kaikki kiinnijääneet vaihtavat joukkuetta. Seuraavaksi on joukkueen 2 vuoro valita
toiminto ja marssia esittämään sitä ykkösten päätyyn. Leikki loppuu kunnes kaikki ovat samassa
joukkueessa tai sitten kun ohjaaja päättää että on viimeinen kierros.

15. Kettujengi hyökkää
Näytelmän eläimet ovat laskemassa mäkeä Naalinyppylällä. Jaetaan lapset pareihin jotka
muodostavat kahden hengen pulkan niin että toinen menee edellä ja toinen seuraa perässä ja pitää
olkapäistä kiinni. Muistutetaan tässä että edellä olevan tehtävä on huolehtia, että vauhti pysyy
sellaisena, ettei takana oleva putoa kyydistä. Mäenlasku jatkuu niin kauan kuin musiikki soi. Kun
musiikki taukoaa, alkaa kettujengin haukku kuulua! Tällöin kaikkien pitää piiloutua luolastoon, jota
esittää suuri kangas tai viltti. Ketut tulevat ja menevät. Sitten kaverukset lähtevät takaisin
mäenlaskuun. Tällä aikaa luolasta osa romahtaa (kangas on taitettu puoliksi). Kun musiikki
taukoaa ja kettujengin haukku alkaa kuulua, on taas mentävä luolaan, joka on pienentynyt.
Pelastautuminen kerta kerralta vaikeampaa ja vaatii joka kierroksella enemmän yhteyistyökykyä –
ketään ei saa jättää ilkeän kettujengin armoille!

