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Tervetuloa virikeaineistomme pariin!
Me Teatteri Soivasta Sammakosta toivotamme teille mukavia hetkiä Musiikkia Mesimetsästä näytelmään pohjautuvan virikeaineistomme parissa. Toivomme että teille on siitä huvia ja hyötyä
työssänne lasten kanssa!
Näytelmämme nostaa esille teemoja kuten musiikki, ystävyys ja yhteistyön tärkeys. 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 Musiikkia Mesimetsästä
Hulvattoman hauska Mesimetsän laulukimara saa yleisön nauramaan, laulamaan ja taputtamaan
tahtia!
”Mesimetsä on paikka jossa Soiva Sammakko ystävineen asuu. Eräänä päivänä kukkia kastellessaan
Soiva Sammakko löytää postinkantaja Kalle Kalan toimittaman kirjeen, jossa Amalia Ankka kutsuu
ystävykset veneretkelle. Mutta kuinka käy Petula Pöllön siivouspäivän? Ehditäänkö Aarnitammen piha
haravoida ennen lähtöä, mitä sitten otetaan evääksi jos eväspullat katoavat parempiin suihin jo
retkeä edeltävänä päivänä ja onnistuuko Keijo Kettu pelastamaan tilanteen kun veneretken
kapteenille nousee kuume ennen lähtöä? ”
”Tuu mukaan lähdetään – mennään Mesimetsään!” Näin alkaa laulu joka johdattelee Musiikkia
Mesimetsästä nukketeatterimusikaaliin, joka on Soiva Sammakko-esityssarjan seitsemäs osa.
Musikaali kerää yhteen Soiva Sammakko – näytelmissä jo aiemmin kuullut parhaat laulut ja nivoo
niistä uusien sävellysten kanssa hauskan tarinan. Seikkailua ja selkkausta on luvassa ennen kuin
laulut on laulettu ja tarina saatu onnelliseen päätökseen. Musikaali on suunnattu päiväkoti- ja
alakouluikäisille lapsille ja sen teemoja ovat musiikki, ystävyys ja yhteistyön tärkeys.
Nukketeatterimusikaalissa saa myös yleisö leikkiä ja laulaa mukana!
Katso videotraileri tästä:
https://youtu.be/9vdKj3VWhcU

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

Tekniset tiedot:
Kieli: Suomi tai ruotsi tai molemmat! Tämän
näytelmän voi siis tilata myös kaksikielisenä!
Ikäsuositus: 2-10v (tai 2-102!)
Kesto: 33min
Tilantarve:

3x3m

Aikatarve:

Pystytys 1,5h ja purku 45min

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!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Erilaisten musiiikki-, laulu- ja rytmiharjoitusten, fyysisten yhteistyö- ja luottamusleikkien sekä
liikunta- ja draamaharjoitteiden käyttö kasvatuksessa leventää lasten saatavilla olevaa
oppimisaluetta. Näiden avulla voi saavuttaa eri tavoin myös niitä lapsia, joiden motorinen kehitys
on myöhässä, lapsia kenellä on oppimisvaikeuksia, niitä joilla opetuskieli ei ole oma äidinkieli,
lapsiin joiden kielellinen tai motorinen kehitys on aikaista. Musiikki ja rytmi oppimisvälineinä
hyödyttävät kaikkien lasten motorista kehitystä sen vaiheesta riippumatta. Virikeaineistomme
tehtävät vahvistavat lisäksi lasten itsetuntoa ja turvallisuuden tunnetta ryhmässä. Samalla lasten
itseilmaisutaidot kehittyvät ja laajenevat. Musiikki- ja rytmitehtävissä harjoitellaan yhteistyötaitoja
ja toisten ihmisten kuuntelemista ja kunnioittamista. Pitkällä tähtäimellä näiden harjoitteiden
tekeminen ja toistaminen nostaa lasten itseluottamusta. Kun rohkeus ilmaista itseään ryhmän
edessä kasvaa, luo se samalla turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmään.
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. 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”, jolloin lapset lähtevät sammakkoina loikiimaan salin toiseen päätyyn.
Leikkiä voi hyvin myös leikkiä pihalla, jolloin voidaan vaikka vetää hiekkaan kaksi viivaa
mahdollisimman kauaksi toisistaan, jolloin siirtymä tapahtuuu viivan takaa pihan yli ja toisen viivan
taakse. Muita näytelmässä esiintyviä/mainittavia eläimiä on: Pöllö, kettu, kala ja ankka. Nämä kun
on käyty läpi, voidaan jatkaa leikkiä niin että joku lapsista menee kutsujan paikalle ja keksii
seuraavan eläimen. Leikissä saa mukavasti liikuntaa ja samalla mielikuvitus sekä fyysinen ilmaisu
kehittyy!
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3. Kehon lämmittely
Nukkemusikaalissamme on toivottavaa että yleisö osallistuu innolla ja laulaa kappaleissa mukana.
Laulu soljuu vapaammin kun sekä keho että ääni on lämmitelty! Jumpataan ensin vähän:
–

Tehdään kämmenistä kupit ja ojennetaan vuoron perään kädet ensin eteen, ja vähän
ylempää takaisin kehoa kohden kuin viittoen jotakuta mukaan.

–

Heilauta kädet ensin toiselle sivulle napauttaen sormia tai taputtaen kädet yhteen. Heilauta
kädet vatsan kautta toiselle sivulle ja napsuta/taputa taas. Jatka heiluriliikettä ja ota
halutessasi lantionheilautus ja sivuaskel mukaan.

–

Kallista pää toiselle sivulle ja lähde pyörittämään hitaasti etukautta alas ja toiselle sivulle. Ei
pyöritetä taakse ollenkaan. Toista hidasta heiluria viisi kertaa.

–

Vedä olkapäät korviin ja mittaa sormilla kuinka lähelle korvia ne saat, näytä muille!

3.1 Hymmeli Hyttysen hännillä Mesimetsään
Hymmeli Hyttynen on lähdössä lentelemään Mesimetsään. Jokainen saa tehdä oman hyttysen niin
että painaa peukalon ja etusormen vastakkain. Siinä sormien kärjessä on hyttynen joka kohta saa
lähteä lennolle. Mutta sitä ennen esitellään hyttyset ringissä, toistetaan muutamaan kertaan
”Mmmminunnnn nimeni onnnnn Hymmmmmmeli Hytttttynennnn”, annetaan M ja N kirjainten
soida soida pitkään ja T – kirjaimet sanotaan ”hienostuneesti” maustettuna H:lla ja S:llä!
Seuraavaksi harjoitellaan Hymmeli Hyttisen lentoääntä, joka on kuin hyttysen ääni Z-S kirjaimen
sekaista zsurrausta. Lentoäänen korkeus riippuu lentokorkeudesta – matalalla maanrajalla zsurina
kuuluu niin matalalta että Hymmelin lento melkein katkeaa ja korkeammalle lentäessä
äänenkorkeus nousee. Kun ollaan yhdessä harjoiteltu eri lentokorkeuksia saa hyttyset lähteä
Mesimetsään lentoretkelle! Katsokaa mallia leikkiin meidän Youtubekanavalta:
https://youtu.be/5fOOEJwVrzY
3.2 Kerttu Kärpäsen kintereillä Aarnitammen rantaan
Seuraavaksi lähdetäänkin Aarnitammen rantaan pörräämään Kerttu Kärpäsen kintereillä. Jokainen
saa tehdä oman kärpäsen niin että painaa peukalon ja etusormen vastakkain. Siinä sormien
kärjessä on kärpänen joka kohta saa lähteä lennolle. Mutta sitä ennen kärpäset tervehtivät
toisiaan ringissä, toistetaan muutamaan kertaan ”Terrrrrve Kerrrrttu Kärrrrpänennnnnnn”
annetaan äRRän päristä pitkään ja lopun N- kirjaimen jäädä soimaan.
Seuraavaksi harjoitellaan Kerttu Kärpäsen lentoääntä, joka pärisee ja rullaa ärränä. Pärinä lähtee
helposti kun sen aloittaa P-kirjaimella, jonka jälkee ärränpärinä saa jäädä rullaamaan kuin
herätyskello tai paloaseman summeri. Lentoäänen korkeus riippuu lentokorkeudesta – matalalla
maanrajalla pärina kuuluu niin matalalta että Kerttu nipin napin pysyy ilmassa, korkeammalle
lentäessä äänenkorkeus nousee. Kun ollaan yhdessä harjoiteltu eri lentokorkeuksia, kärpäset
saavat lähteä Aarnitammen rantaan lentoretkelle! Youtubesta leikkiohje:
https://youtu.be/TiwWoavMUQI
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4. Tuiki Metsätähtönen
Nyt onkin aika käydä läpi näytelmän tapahtumapaikka ja henkilöt laulamalla! Lauletaan Tuiki, tuiki
tähtösen melodialla seuraavasti: (leikki Youtubessa: https://youtu.be/dPYYXYHqHZs )
Kasvot ja leuka niin rentoina kuin mahdollista:
Mesi – mesi – metsässä, Mesi – mesi – metsässä...
Niin napakoilla ja kovilla konsonanteilla kuin mahdollista:
Soiva Soiva Sammakko, Keijo, Keijo, Kettunen...
Niin pehmeästi kuin mahdollista ”nammm nammm ämmillä”:
Ammam mammam maalia, Ammam mammam maalia
Keinuvilla L-kirjaimilla:
Pöllö, pöllö, Petula, lallal lallal lallallaa...
Pärisevillä ärrillä:
Aarnitammen rannalla, rokkenroll soi riemulla
5. Samassa tahdissa
Keräännytään yhdessä rinkiin ja jaetaan ryhmä neljään. Ensimmäinen ryhmä valitsee yhden värin,
toinen valitsee yhden Mesimetsän eläimistä, kolmas jonkin toiminnon (esim. kirjeen postitus,
haravointi, siivoaminen, uiminen, leipominen) ja neljäs valitsee yhden paikan metsässä(keksikää
mieluusti joku oma paikka Mesimetsässä – esim. kivi, puu, lampi, sammalmätäs, kuoppa).
Muodostetaan näistä lause joka voi siis olla vaikkapa ”Keltainen kettu kummittelee kivenkolossa”.
Palataan takaisin rinkiin ja tehdään lauseesta hokema niin että etsitään tavuihin sopiva rytmi.
Vaikkapa tässä tapauksessa

KEL- TAINEN KET-TU KUM-MIT-TE-LEE KI-VEN-KO-LOS- SA

Menisi rytmillä:

TAA-TITI

TAA-TAA

TI-TI-TI-TI TI-TI-TI-TI TAA

Harjoitelkaa ensin pelkästään lausumaan lorua, sitten voidaan ottaa mukaan taputukset niin että
taputetaan ja lausutaan lorua yhtä aikaa. Kun taputukset sujuu, opetellaan tömistelemään rytmi.
Lorun loppuun on hyvä ottaa kokotauon mittainen paussi, jolloin tömistely taukoaa ja on aivan
hiljaista jolloin lapset voivat mielessään hiljaa sanoa (TA-AA-UU-KO). Kun loruun on löytynyt
yhteinen rytmi ja pulssi, voidaan kokeilla lausua sitä erilaisilla tunnetiloilla: vaikkapa vihaisella,
surullisella, iloisella tai uneliaalla äänellä. Seuraavaksi lapset saavat lähteä liikkumaan tilassa, siten
että askelet menevät lorun tahtiin. Ohjaaja voi ehdottaa erilaisia tunnetiloja. Tehtävässä on
tärkeää kuunnella toisia ja pitää yhteinen rytmi. Jos rytmi alkaa hajoilemaan, voi ohjaaja taputtaa
rytmiä ja pyytää ryhmää seuraamaan itseään, jotta rivit saadaan koottua. Harjoitus saatetaan
päätökseen niin että ohjaaja istutuu keskelle salia ja alkaa kuiskata lorua, viittoen samalla ryhmän
kanssaan lattialle istumaan. Yhteisen rytmin etsiminen ja löytäminen kohentaa ryhmähenkeä!
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6. Yhteinen rytmileikki jatkuu
Aloitetaan niin että kaikki tulevat lattialle rinkiin istumaan. Muistellaan yhdessä miten
edellisharjoituksen loru meni ja toistetaan yhdessä sitä pariin otteeseen että kaikki varmasti
muistavat lorun kulun. Otetaan yksi kierros niin että jokainen vuoron perään sanoo lorusta yhden
sanan. Kun ollaan menty koko kierros läpi, muistellaan kuinka taputus ja tavurytmi loruun meni.
Seuraava tehtävä onkin keksiä jokaista tavua vastaava liike. Liikkeet pitää olla sen verran helppoja
ja pieniä (käden tai jalan nosto tai ojennus, kämmenellä ”stop” merkin teko, kämmenien kääntö,
käden nyrkkiin puristaminen, hei heilautus, lantion heilautus puolelta toiselle, pään kallistus, niiaus
jne) että ne pystyy tehdä tavun aikana (eli ei kärrynpyörää tai volttia). Kun liikeet on päätetty,
harjoitellaan yhdessä lorun koreografia niin että kaikki sen osaavat. Seuraavaksi jokainen saa taas
sanoa yhden sanan ja näyttää liikkeet, jotka toiset toistavat perässä. Käydään näin koko rinki läpi
niin että jokainen saa sanoa yhden sanan ja näyttää liikkeet.
Seuraavaksi leikki jatkuu niin että kaikki ottavat oman soittimen (tässä voidaan käyttää
harjoituksessa 4 valmistettuja soittimia) ja levittäytyvät ympäri tilaa. Ohjaaja laittaa musiikia
soimaan ja jokainen liikkuu vapaasti omalla tyylillä musiikin tahtiin. Kun ohjaaja pysäyttää musiikin,
pitää lasten ottaa itseään lähinnä oleva ryhmäläinen pariksi ja yhdessä rytmissä lausua loru ja
soittaa rytmiä samaan aikaan. Sitten ohjaaja laittaa musiikin uudelleen soimaan, jolloin vapaata
liikettä ja jammailua jatketaan. Seuraavan kerran kun musiikki taukoaa, on tehtävänä muodostaa
kolmen ryhmät ja yhdessä rytmissä lausua loru ja samalla soittaen rytmi. Musiikki ja vapaa liike
jatkuu, kunnese seuraavalla tauolla tehdään neljän ryhmet ja niin edelleen. Kun musiikki lakkaa
viimeisen kerran, tulee kaikki yhteen rinkiin lausumaan ja soittamaan lorun rytmissä!
7. Rakennetaan soittimet ja perustetaan bändi
Tässä leikissä annetaan mielikuvituksen virrata! Aloitetaan tutkimalla soittimia, joita päiväkodista
löytyy: esimerkiksi rytmikapulat, marakassit, rummut ja tamburiini. Minkälaisia soittimia voisikaan
itse rakentaa? Yksinkertaisimmillaan voi vaikka muovipulloon laittaa vettä, hiekkaa tai soraa ja
tehdä siitä tamburiinin. Ympäristöstä voi myös löytää valmiita soittimia: Sankosta voi tulla hyvä
rumpu ja lapiosta rumpukapula. Talouspaperihylsystä tulee mahtava torvi!
Isompien lasten kanssa voidaan ottaa vähän haasteellisempi soitinrakennusprojekti vai miltä
kuulostaisi vaikkapa Pringlespurkista rakennettu basso, pakkausnauhasta tehty afrikkalainen
tanssihelistin tai kartongista ja pyykkipojasta askarreltu pörriäinen? Näihin edellämainittuihin
soittimiin hyvät rakennusohjeet löytyy Mikko Perkoilan sivulta:
http://www.roima.fi/teeitsesoitin.htm
Lapset voivat ottaa soittimet mukaan teatteriesityksiin ja soittaa mukana vaikkapa heti toisessa
kappaleessa, Soiva Sammakon ”Kukkasein”. Muita lauluja, joissa ei ole leikkejä on esimerksi
Amalia Ankan uimalaulu, Amalian leivontalaulu ”Pullaa, pullaa, pullaa”, Keijo Ketun ”Ottaisinko
toisenkin”, ”Häntä pystyyn ystäväin”, Petula Pöllön ”Kuumaa juomaa”, Amalia Ankan ”Aallot,
aallot” ja loppulaulu ”On kaikki yhtä arvkokkaita”. Voitte myös järjestää vapaamuotoiset jamit
vaikkapa soittamalla mukana ja kuuntelemalla Musiikkia Mesimetsästä – levyä, jota voi tilata meiltä
tai lainata kirjastosta ja löytyypä tuo piakkoin suoratoistopalveluistakin!
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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?



Mitä lauluja näytelmässä laulettiin? Mikä laulu oli kenenkin mielestä paras?

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. Parhaat palat uusintana!
Tässä harjoituksessa on hyvänä apuna jos teillä on ”Musiikkia Mesimetsästä” -levy käytössänne.
Aiemmassa tehtävässä käytin läpi suosikkilauluja näytelmästä. Otetaan joku suosikkilauluista ja
laitetaan se levyltä soimaan. Lapset saavat laulaa ja leikkiä mukana. Otetaan mikrofoni, jota
kierrätetään piirissä. Yksi lapsi saa laulaa mikrofoniin yhden fraasin verran. Jollei sanat muistu
mieleen niin mukana voi aivan hyvin vain lallatellakin. Kun kappale loppuu, saa se kenelle mikrofoni
on jäänyt, valita uuden kappaleen esityksestä ja leikki saa jatkua. Tässä jokainen saa harjoitella
oman tilan ottamista ja esiintymistä leikin muodossa.
3. Etsintälaululeikki
Muistavatko lapset näytelmästä sen kohtauksen jossa Soiva Sammakko lähti etsimään Petula
Pöllöä? Se missä laulettiin:
Haloo, haloo, haloo! Missä sinä oot? Haloo, haloo, haloo! Missä sinä oot?
Löytää sinut niin kovin paljon tahdon, siksi taakse rantakiven katson! 1-2-3-hei!
Laulakaa laulu yhdessä pariin otteeseen, jotta kaikki muistavat kuinka se menee. Sen jälkeen
valitaan yksi lapsista Soivaksi Sammakoksi joka saa olla etsijä. Soiva Sammakko sulkee silmänsä ja
kaikki muut ovat Petula Pöllöjä jotka lentävät ympäriinsä. Kaikki laulavat yhdessä etsintälaulua
kaksi kertaa, jonka aikana pöllöt piiloutuvat. Ainoa jonka ei tarvitse laulaa on Soiva Sammakko, joka
saa kuunnella minne päin pöllöjen laulut liikkuvat. Kun 1-2-3-ja hei! Lauletaan toiseen kertaan, saa
Sammakko avata silmänsä ja lähteä etsimään piiloutuneita pöllöjä. Jos ketään ei meinaa löytyä, voi
ohjaaja käskeä pöllöjä aloittamaan laulun hiljaisella äänellä uudelleen!
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4.Tsemppirinki
Muistattekos näytelmästä sen kohdan kun Keijo Kettu huomasi että Amalia Ankalla on kuumetta?
Mitäs Keijo silloin tekikään? Lähti juoksujalkaa hakemaan Mesiteetä Petula Pöllöltä! Tämä leikki
sopii tiloihin, joissa voi liikkua. Aloitetaan leikki niin että kaikki istuvat ringissä. Jokainen leikkijä saa
vuorollaan olla se jonka tehtävä on noutaa Mesiteetä eli juosta piirin ympäri ja palata omalle
paikalleen. Muut kannustavat juoksijaa taputtaen ja huutaen tämän nimeä. Tsemppirinki on
mukava tapa tulla nähdyksi. Se sopii hyvin myös energianpurkuleikiksi.
5. Amalia Ankan ja Soivan Sammakon kävelyretki
Tämä helppo rytmin hahmoittamisharjoitus joka sopii myös pienimmille. Amalia Ankka ja Soiva
Sammakko ovat lähdössä kävelylle yhdessä. Amalia Ankalla on lyhyet töppöjalat ja Soivalla
Sammakolla on pitkät sääret, joilla hän loikkii. Ohjaajalla on kehärumpu tai joku muu lyömäsoitin.
Kun ohjaaja soittaa rumpua hitaalla tahdilla lapset loikkivat jalalta toiselle kuin sammakot. Kun
ohjaaja hiljalleen nopeuttaa rytmiä voi sammakko loikkia hetken kiihtyvällä tahdilla, kunnes ohjaaja
huutaa ”ja sitten ollaan ankkoja”, jolloin lapset saavat lennosta vaihtaa roolihahmon töpöttävään
Amalia Ankkaan. Ankan askelin onnistuu tiheämmälläkin tahdilla soitetun rytmin mukaan askellus.
Muutaman vaihdon jälkeen voidaan joku lapsista valita soittamaan rumpua ja määräämään tahtia!
6.Taputetaan tahdissa
Valitkaa yksi leikkijöistä kulkusen soittajaksi. Muut taputtavat tahdissa. Leikin vetäjä keksii
ensimmäisen rytmin. Kun ryhmän yhteinen tahti on löydetty, vaihtuu rytmi. Jokainen saa keksiä
oman tavan taputtaa. Kokeilkaa myös jalkojen, sormien tai polvien taputuksia.
7. Rytmikertaukset
Virittäytymisharjoitteissa 5 ja 6 työskentelitte rytmilorun kanssa. Nyt kun olette nähneet esityksen
voi rytmileikkikin saada uusia ulottuvuuksia! Voitte myös miettiä ja keskustella jälkikäteen. Oliko
taputusrytmi ja loru vielä helppoja muistaa, entäpä koreografia?
8. Vanhat rytmit vaihtuu toisiin
Aloitetaan niin että kaikki istuvat ringissä ja muistellaan mieleen virittäytymisharjoitteiden loru
”Keltainen kettu kummittelee kivenkolossa”. Toistetaan loru pariin kertaan yhdessä, jotta kaikki
muistavat sen. Sen jälkeen käydään loru läpi ringissä sana kerrallaan niin että jokainen saa sanoa
yhden sanan. Sitten taputetaan yhdessä loru, siten kuin se alunperin rytmitettiin. KEL- TAINEN
KET-TU KUM-MIT-TE-LEE KI-VEN-KO-LOS- SA. Tämän jälkeen jaetaan lapset neljään ryhmään, jotka
saavat mennä omiin nurkkiinsa. Jokaisen ryhmän tehtävä on nyt keksiä oma erilainen rytmi loruun,
vaikkapa niin että taputukset tulevat vain joka toiselle tavulle. Ohjeista ryhmäläsiä opettelemaan
oma rytmi hyvin. Sitten jokainen ryhmä saa esittää oman versionsa koko ryhmälle. Tämän jälkeen
tuleekin huippuhaastava tehtävä: lapsien tulisi liikkua tilassa taputtaen omaa rytmiään. Ensin
liikutaan omassa porukassa, jolloin oman joukkueen rytmi on vielä suhteellisen helppo pitää.
Vaikka vaikeuksia voi tulla kun samaan aikaan kuulee toisten ryhmien erilaiset rytmit. Mutta
kuinkas käy jos jokainen lähtee omille teilleen ja erkanee omasta ryhmästäään? Silloin oman rytmin
pitäminen vaatii jo paljon! Jos rytmit alkavat sekoittua, voi ohjaaja rauhoittaa tilanteen niin että
lorun lausuminen lasketaan kuiskaustasolle, tömistely/taputus lakkaa ja jokainen ryhmä kokoontuu
omaan nurkkaansa hiljaa harjoittelemaan rytmiään.
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9. Veneenrakennus
Muistattekos Amalian veneen? Siellä oli aika täyttä kun kaikki neljä Mesimetsän asukkia oli
kyydissä. Olisipa mukava jos koko teidän ryhmä voisi myös lähteä veneretkelle. Niin suuren veneen
rakentamiseen tarvitaan jo melkein taikavoimia, mutta se onnistuu kyllä jos kaksi ehtoa täyttyy:
Vene pitää rakentaa sanomatta sanaakaan ja kaikkien pitää osallistua. Kerro lapsille mitä kaikkea
veneen rakentamiseen saa käyttää. Esimerkiksi tyynyjä, penkkejä, pöytä, jumppamattoja,
säkkituoleja, hulavanteita, laatikoita yms – ohjaaja voi valmiiksi jo kasata rakentamiseen
käytettävissä olevat materiaalit yhteen kasaan. Sitten 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 vene tehdään. Voit laittaa
musiikkia soimaan taustalle. Tämä tehtävä harjoittaa sosiaalisia ja kommunikatiivisia taitoja, yhteisja ryhmätyötaitoja sekä konfliktinratkaisua. Kun vene on valmis 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 lähteä lammelle kokeilemaan, miten
seilaaminen sujuu! Mielikuvitus laivamatkan voi suuntautua esimerksiksi Loiskulammen
vastarannalle. Leikkikään yhdessä ja ohjaaja voi esittää leikin etenemistä tukevia kysymyksiä kuten:
–

Minne olemme matkalla?

–

Onko lammella tänään isoja aaltoja?

–

Horisontissä näkyy autio saari! Katsokaapa kiikareilla miltä siellä näyttää?

–

Rantautukaa saarelle, ja tutkimusmatka saa alkaa! Mitä lapset löytävät?

–

Mitenkäs me löydetäänkään kotiin?

Kotimatkalla voi laulaa tuttuja vesillä oloon liittyviä lauluja kuten ”Oli synkeä yö”
Oli synkeä yö yö yö,
kun mä ohjasin laivaa.
Ja aallot ne hurjina hurjina löi
ja kuohui vaahto!
Ja mä katselin näin näin näin näin näin,
meren aaltoja päin päin päin päin päin,
ja siellä pohjalla jala jala jalla
minä kalan näin!
Hah hah hah haa, se oli
hai! Hyh hyh hyh hyyy!
Tämä on pitkä ja kiva leikki, jota voi leikkiä useaan kertaan. Rakennettavaa kulkupeliä ja
määränpäätä ja matkalla laulettavia lauluja voi vaihtaa aina vuodenaikaan tai muuhun teemaan
sopivaksi! Myös käytettävissä olevia rakennusmateriaaleja on hyvä vaihtaa niin ryhmä saa uusia
haasteita. Leikki kehittää ryhmädynamiikkaa ja tärkeitä konfliktinratkaisutaitoja.
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10. Kettu nukkuu
Yksi osallistujista valitaan Keijo Ketuksi, joka on syönyt mahan täyteen pullaa, ja nukahtanut
mättäälle. Nukkuva Kettu voidaan peittää peitolla, mikä tekee leikistä entistä jännittävämmän.
Muut kiertävät nukkuvaa kettua laulaen (ukko nooan sävelellä) tai lausuen:
Kettu nukkuu, Kettu nukkuu talvipesässänsä.
Ei ole varaa kellään, näin sitä leikitellään.
Kettu nukkuu, Kettu nukkuu, eipäs nukukaan.
Kun laulu loppuu, kettuu herää peiton alta ja yrittää ottaa leikkijöitä kiinni. Se, kenet hän saa kiinni
ensimmäisenä, jää seuraavaksi ketuksi.

11. Soivan Sammakon Siivousrobotti
Petula Pöllö pitää siivoamisesta, mutta Soivan Sammakon mielestä se on aika kovaa hommaa.
Soiva Sammakko haaveilee että olisipa mahtavaa jos olisi olemassa siivousrobotti, joka voisi hoitaa
hommat. Tehän voisittekin yhdessä suunnitella Soivalle Sammakolle sopivan siivousrobotin! Mitäs
kaikkea sellaisen siivousrobotin pitäisi osata tehdä? Miettikää yhdessä miten se toimisi, mitä osia
siinä on, ketkä esittävät moppia, ketkä ikkunaluutuja, kuka juuriharjaa, missä on tiskauspiste, kuka
lakaiseen ja kuka imuroi. Jokainen robotin osa suorittaa yhtä tehtävää. Jotta robotti ei sotkeudu
johtoihinsa on sen liikkeet oltava aika selkeitä ja yksinkertaisia. Suunnitelkaa yhdessä miten
jokainen robotin osa liikkuu ja millainen ääni liikkeestä kuuluu. (Astioiden kilinää, ikkunankuivaimen
vinkunaa, luudan suhinaa, imurin moottorinääntä jne). Kun jokaisen osion liikkeet ja äänet on
harjoiteltu, on aika käynnistää siivousrobotti varoen. Ensin se käy hitaasti ja kun käynti alkaa sujua
niin tahtia voidaan. Kun olette saaneet robotin valmiiksi ja käynti sujuu, voitte laittaa
siivoumusiikkia soimaan rytmittämään robotin liikettä.
12. Ankat ja ketut
Tässä leikissä voidaan käyttää rooliasuina esimerkiksi ankansiipiä ja/tai räpylöitä sekä ketunkorvia
tai häntiä. Lisäksi ohjaaja tarvitsee soittimen josta on helppo soittaa korkeita ja matalia ääniä vaikkapa pianon tai kellopelin. Leikki alkaa niin että sekä ketut että ankat nukkuvat omissa
pesissään ja on aivan hiljaista. Kun ohjaaja soittaa pianon korkeita koskettimia (pianon oikea
puoli), niin silloin ainoastaan ankat saavat lähteä taapertamaan ankkamaiseen tyyliin pesästään
aamupesutoimilleen. Kun soitto hiljenee, ankat taapertavat takaisin pesäänsä. Kun ohjaaja soittaa
matalalta koskettimia (pianon vasen puoli) saavat ketut lähteä juoksentelemaan ja etsimään
ruokaa! Kun soitto lakkaa, palaavat ketut koloonsa. Hiljaisuudessa kaikki ovat pesissään. Ohjaaja
soittaa vuorotellen korkealta ja matalalta, jolloin lapset saavat pähkäillä, milloin on ankkojen ja
kettujen vuoro. Ohjaaja voi soitella samaan aikaan myös korkealta ja matalalta, ja katsoa
huomaako lapset, että silloin kaikki saavat lähteä pesästä seikkailemaan! Tässä harjoituksessa
opetellaan tunnistamaan sävelkorkeutta. Lisäksi harjoitellaan keskittymistä ja huomiokykyä.
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13. Petula Pöllön soitinsuunnistus
Petula Pöllö löytää siivotessaan Aarnitammen vintiltä ison laatikon, joka on täynnä soittimia. Hän
keksii että siinä onkin hyvä ohjelmanumero retkelle! Ohjaajan tehtävänä on kasata suureen
laatikkoon yhtä monta eri soitinta kuin leikissä on osallistujia. Ohjaaja tuo Petulan laatikon paikalle,
ja jokainen osallistuja saa ottaa yhden soittimen ja mennä istumaan piiriin. Käydään yhdessä läpi
soittimet yksi kerrallaan niin, että kaikki osallistujat tietävät soitinten nimet ja sen miltä soittimet
kuulostavat. Yksi valitaan keskelle ja hänen silmä peitetään. Tässä vaiheessa muut lapset voivat
vaihtaa ringissä paikkaa jottei tehtävä käy liian helpoksi. Sitten ohjaaja sanoo yhden soittimen
nimen, esim triangeli. Lapset alkavat soittaa soittimiaan yhtä aikaa ja piirin keskellä olevan on
yritettävä jäljittää kyseinen soitin. Koko ryhmä jatkaa soittamista kunnes keskellä oleva on saanut
jäljitettävän soittimen käsiinsä. Sitten vaihdetaan piirin keskellä istujaa.

14. Mesimetsän laulupussi
Mesimetsän eläimet pitävät todella paljon laulamisesta ja musisoinnista. Tämän takia Aarnitammen
juurella järjestetään usein jamit! Jos joskus on hankalaa päättää mikä kappale otetaan seuraavaksi
niin silloin otetaan käyttöön laulupussi. Askarrelkaa tekin sellainen. Voitte kerätä laulupussiinne
lauluja näytelmästä, eläinlauluja ja meriaiheisia lauluja. Kerätkää lista lauluista, jotka pussiin
laitetaan. Jokaista laulua valitaan edustamaan joku kuva tai vaikkapa lelu. Voitte leikkiä että olette
kaikki Mesimetsän eläimiä, jotka ovat kokoontuneet Aarnitammen juurelle jammailemaan.
Jokainen eläin vuorollaan saa ottaa laulupussista yhden laulun, joka porukalla lauletaan. Valmiita
kortteja laulupussiin voi käydä tulostamassa esim. tästä blogista:
https://www.pyykkivuorikiipeilija.com/tee-oma-laulupussi-ilmaiseksi-vinkkeja-ja-valmiita-kortteja/

15. Mesimetsän levyraati
Mesimetsässä tykätään soittamisen ja laulamisen lisäksi myös kuunnella musiikkia ja välillä
järjestetään myös levyraati! Ohjaaja voi valita levyraatiin kahdesta kuuteen kappaletta, joita
kuunnellaan. Valitkaa levyraadin tuomaristoon kahden ryhmäisen muodostamia pareja. Parit
antavat yhdessä arvosanan kuunnelluille kappaleille. He voivat myös halutessaan perustella
antamiaan arvosanoja. Pienempien kanssa voidaan jokaista kappaletta varten tulostaa laulua
edustava kuva, jotka sitten voidaan järjestää parhausjärjestykseen niin että paras on ylimmäisenä.
Raadin lopuksi lasketaan pisteet julistetaan voittajakappale! Tässä harjoituksessa opetellaan
kuuntelemaan musiikkia, arvioimaan sitä ja samalla rakentuu oma musiikkimaku. Itse arvioitsijana
toiminen on myös hyvää harjoitusta koulumaailmaa varten jossa lapsia arvoidaan. Tässä on hyvä
mahdollisuus keskustella siitä, kuinka jostakin musiikista vain tykkää enemmän kuin toisesta ja että
nämä asiat ovat henkilökohtaisia. Voitte myös puhua siitä, miltä musiikki tuntuu ja mistä tietää että
toisesta kappaleesta pitää enemmän kuin toisesta. Voiko se myös riippua päivästä? Jos on
surullinen niin haluaako silloin kuunnella surullista musiikkia vai iloista.
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16. Amalia Ankan kakku
Amalia Ankka leipoi pullaa näytelmässä, mutta kuinkas siinä kävikään kun Keijo Kettu löysi
jäähtymään jätetyt pullat? Jouduttiin muuttamaan lennosta suunnitelmia ja leipoa kakku, koska
viimeinen pala hiivaa oli mennyt pullataikinan tekoon.
Superhelppo suklaakakku (pellillinen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 dl vehnäjauhoja/gluteenitonta jauhoseosta
5 dl sokeria
1,5 dl kaakaojauhetta
2 rkl vaniljasokeria
2tl ruokasoodaa
1,5 tl suolaa
5 dl vettä
2dl miedonmakuista öljyä
2 rkl omena- tai valkoviinietikkaa tai sitruunamehua

1. Laita uuni kuumenemaan 175 asteeseen.
2. Sekoita kuivat aineet. Lisää nesteet ja sekoita tasaiseksi.
3. Kaada taikina leivinpaperilla vuoratulle pellille tasaiseksi kerrokseksi ja paista esilämmitetyn
uunin keskitasolla n. 35 minuuttia. Kakku on kypsä, kun siihen työnnetty tikku tulee ulos
puhtaana.
4. Anna kakun jäähtyä pellillä hieman ennen leikkaamista. Tarjoile kauravaniljakastikkeen tai
-jäätelön sekä vadelmahillon kera!
17. Sointuraati
Jokaisella Mesimetsän eläimellä on suosikkisointunsa eri tunnetiloihin! Yleensä soinnut kuullaan
niin että duurit ovat iloisia ja mollit surullisia. Ohjaaja voi ensin soittaa muutamia esimerkkisointuja
ja kysyä lapsilta, onkohan sointu duuri (iloinen) vai molli (surullinen). Soinnut voivat myös tuntua
erilaisina tunteina. Seuraavaksi ohjaaja soittaa läpi esimerkkeinä seuraavat soinnut.
Amalian ollessa iloinen hänen lempisointunsa on D-duuri
Haikeampana hetkenä hän pitää eniten soinnusta b-molli
Kun Soivaa Sammakkoa hymyilyttää hän kuuntelee mieluiten sointua A-duuri
Kun Soivaa Sammakkoa surettaa hän kuuntelee a-mollia
Keijo Ketun mielestä hauskin sointu on C7
Ja harmistusointuna toimii f-molli
Petula Pöllön ollessa mainiolla tuulella hän pitää eniten soinnusta E-duuri
Huonotuulisena hän kuuntelee mieluiten sointua e-molli
Seuraavaksi voitte jatkaa niin että ohjaaja soittaa eri sointuja ja lapset saavat kuulostella, mitä
tunteita soinnut herättävät. Onko joku sointu erityisen kaunis? Jos sointu olisi jonkin värinen, mikä
se väri olisi?

