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Tervetuloa virikeaineistomme pariin!
Me Teatteri Soivasta Sammakosta toivotamme teille mukavia hetkiä Soiva Sammakko ja mysteeri 
museossa näytelmään pohjautuvan virikeaineistomme parissa!  Toivomme että teille on siitä huvia 
ja hyötyä työssänne lasten kanssa! 

Näytelmämme nostaa esille teemoja kuten taiteen ja yhteistyön merkitys sekä erilaisuus ja 
rohkeus. 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



Tietoa näytelmästä: 
Soiva Sammakko ja mysteeri museossa

Nyt etsivätlakit päähän ja suurennuslasit käteen: Mesimuseosta kadonneen taulun mysteeri selviää
vain rautaisella salapoliisityöllä!

”Tällä kertaa Soiva Sammakko
ystävineen seikkailee
Mesimetsän omassa museossa.
Taulukoira Tessu tulee
pystyttämään vierailevaa
näyttelyä Mesimuseoon.
Avajaisaamuna hän kuitenkin
huomaa, että hänen tauluistaan
tärkein: muotokuva Tessusta ja
keräilijäystävästään Timoteus
Tikasta on kadonnut! Mitä
kummaa – onko Mesimuseossa
tapahtunut taidevarkaus? Nyt
tarvitaan kaikkien
salapoliisitaitoja ennen kuin
museon mysteeri ratkeaa!”

Soiva Sammakko ja mysteeri museossa -näytelmä on suunnattu päiväkoti- ja alakouluikäisille 
lapsille. Esitys sisältää elävää musiikkia ja pieniä leikkejä, joissa myös yleisö pääsee käyttämään 
salapoliisitaitojaan kadonneen muotokuvan löytämiseksi.

Teemoina ovat taiteen ja yhteistyön merkitys sekä erilaisuus ja rohkeus. Näytelmän 
tarinankerronnasta vastaa Pia Leinonen ja musiikista Joni Tiala.

Katso videotraileri tästä: https://youtu.be/lXFBRzvmo2k

Näytelmän tekijät:

Sävellys ja soitto – Joni Tiala

Tarinankerronta ja nuket –          
Pia Leinonen

Tekniset tiedot:

Esityksen kesto: 30 min.

Ikäsuositus: 2-10 vuotta (tai 2-102!)

Tilantarve: 4x4 m 

Aikatarve:  Pystytys 1,5h ja purku 45min

Yleisömäärä: Niin että kaikki näkevät (esim. koulun 
juhlasali noin 250, päiväkodin pieni sali n. 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

https://youtu.be/lXFBRzvmo2k


Teatteri Soiva Sammakko on vuodesta 2011 toiminut kiertävä ammattiteatteri. 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! 

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. Leimallista on vahva osallistavuus sekä musiikin suuri rooli – kaikki esitykset ovat 
läpisävellettyjä ja niissä on elävä musiikki.  

Tuotamme ammattimaisesti toteutettuja ja taiteellisesti korkeatasoisia esityksiä, joissa yhdistyy 
sadunkerronta, teatterin eri muodot, leikki, laulu ja elävä musiikki. Teemme teatteria 
kohderyhmälähtöisesti: Pyrimme tekemään monipuolisia esityksiä, jotka sopivat sekä lapsen 
ensimmäiseksi teatterikokemukseksi että viihdyttävät myös isompia lapsia käsitellen eri 
kehitysvaiheissa ajankohtaisia teemoja. Osallistavuus on suuressa osassa niin esityksen sisällä kuin sen 
ulkopuolella. Yleisötyön kautta laajennamme teatterikokemusta tarjoamalla ryhmille virikeaineiston, 
joka sisältää esitykseen valmistavia sekä esityksen jälkityöstöön soveltuvia harjoituksia ja tehtäviä. 
Näin esitykseen valmistautumisesta, itse esityksestä ja jatkotyöstöstä voi halutessaan muodostaa 
pedagogisen polun. Esityksemme ovat helposti liikuteltavia ja siten helposti saavutettavia: Tuomme 
teatteria paikkoihin joissa kulttuuritarjontaa lapsille on vähemmän ja joista on pitkä matka tehdä 
teatteriretkiä suurempiin keskuksiin. 

Teatteriesityksien lisäksi olemme soittaneet konsertteja ja järjestäneet musiikkiteatterityöpajoja 
lapsille sekä Suomessa että ulkomailla. Olemme vierailleet useissa suomikouluissa; Yhdysvalloissa, 
Euroopassa ja Thaimaassa. Teatteri Soivan Sammakon tilausesityksiin, konsertteihin ja työpajoihin 
osallistuu vuosittain lähes 6000 henkeä.

Toimintamme piiriin kuuluu lapsien lisäksi heidän kanssa työskentelevät henkilöt: 
päiväkotihenkilökunta, opettajat ja perhepäivähoitajat. Myös lasten vanhemmat ovat tärkeä 
kohderyhmä – heille tarjoamme yhteistä vapaa-aikaa ja kulttuurielämyksiä lasten kanssa. 
Toiminnastamme hyötyvät myös lasten vapaa-ajan ja hyvinvoinnin parissa työskentelevät paikalliset ja 
valtakunnalliset toimijat, kuten kirjastot ja eri taide-, urheilu- ja kulttuuriyhdistykset



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. 

1. Tutustutaan näytelmään
Kerro lapsille että Teatteri Soiva Sammakko on tulossa vierailulle teille (tai että te olette lähdössä 
teatteriretkelle) mikä tarkoittaa että pääsette katsomaan teatteriesitystä! Näytelmään voitte tutustua 
lukemalla ääneen esittelytekstin ensimmäiseltä sivulta, katsomalla hahmojen kuvat tämän materiaalin 
viimeiseltä sivulta ja 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. Pää, olkapää, peppu!
Teatteri Soivan Sammakon esityksessä on paljon laululeikkejä joissa yleisö saa leikkiä ja laulaa mukana. 
Tätä varten voi lämmitellä laulamalla ja leikkimällä ”Pää, olkapää, peppu” - laulua. Kokeilkaa kuinka 
nopeaa se onnistuu!

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/mainittavia eläimiä on: Pöllö, koira, tikka, vompatti, 
hevonen, huuhkaja, tikka, kettu ja ankka. Nämä kun on käyty läpi, voidaan jatkaa leikkiä niin että joku 
lapsista menee kutsujan paikalle ja keksii seuraavan eläimen.

5. Mikä on museo?
Tietääkö joku mikä museo on ja onko joku käynyt museossa aikaisemmin? Pohtikaa ja keskustelkaa 
yhdessä. Ohjaaja voi kertoa esimerkkejä museoista – on olemassa taide-, henkilö- ja 
kotiseutumuseoita, luonnontieteellisiä museoita tai johonkin tiettyyn asiaan erikoistuneita museoita – 
vaikkapa traktori-, auto- tai lelumuseo. Monesti museolla voi olla esillä kokoelma aihepiiriinsä liittyviä 
esineitä ja ne voivat pitää näyttelyitä. Mikä on teitä lähinnä oleva museo?

6. Tehdään oma taikamuseo!
 Tässä museossa on esillä vaikka mitä jännää ja opas tietää näyttelyesineistä kaiken! Valitaan yksi 
oppaaksi ja muut ovat museon vieralijoita. Opas johtaa ryhmää kulkemaan museossa hiipien, hyppien 
tai tanssien. Aina välillä opas pysähtyy ja osoittaa jotain huoneessa olevaa esinettä ja kertoo mikä se 
on.  Esine onkin jotain aivan muuta kuin miltä se näyttää: Sohva voi olla vaikka mammutti, kynä 
taikasauva, taulu voi olla musta aukko jne.  Kaikki voi olla mitä vain!  Vaihdetaan aina välillä opasta. 
Harjoitus pistää osallistujien mielikuvituksen liikkeelle ja stimuloi ajattelemaan laatikon ulkopuolelta.  

https://youtu.be/lXFBRzvmo2k


Viimeistely 
Viimeistelevien jatkotehtävien tarkoitus on syventää teatterikokemusta ja työstää edelleen sen 
herättämiä ajatuksia, kysymyksiä ja elämyksiä. Mitä esityksestä muistuu mieleen? Mikä oli 
kiinnostavaa? Mitä ajatuksia aikuisille nousi esityksestä? Mitä yhtymäkohtia näytelmän tapahtumilla 
on yhteiskunnassa / päiväkodissa tapahtuviin asioihin?

TEATTERIESITYKSESTÄ
Työstetään teatterikokemusta kokonaisuutena. Anna lapsille tilaa pohtia ja keskustella yhdessä – 
tärkeää on muistaa että jokaisen kokemus on yksilöllinen eikä ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa 
tulkita taidekokemusta.

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. 

Anna lapsille tehtäväksi piirtää/maalata kuva siitä näytelmän kohtauksesta tai tilanteesta joka puhutteli
eniten ja jäi parhaiten mieleen. Anna heille noin 30-40min aikaa suorittaa tehtävä. Asettakaa valmiit 
kuvat aikajärjestykseen näytelmän tapahtumien mukaisesti. Sen jälkeen kaikki saavat järjestyksessä 
kertoa omasta kuvastaan ja miksi valitsivat juuri sen tapahtuman. 

2. Lauletaan näytelmän lauluja
Muistavatko lapset millaisia lauluja näytelmässä laulettiin? Mitä lauluissa tapahtui ja oliko niissä joitain 
liikkeitä? Muistelkaa yhdessä lauluja ja kokeilkaa laulaa niitä yhdessä – soveltaminen sallittu!

3. Kop kop, onko Amalia Ankka kotona?
Lapset seisovat ringissä kasvot keskustaa kohden. Yksi osallistujista saa olla Petula Pöllö joka kävelee 
ringin ympäri ja koputtaa jotakuta ringissä seisovaa selkään sanoen samalla ”Kop kop, onko Amalia 
Ankka kotona”, jolloin koputettavan tulee vastata kysymykseen. Jos vastaus on ”Kyllä, kotona ollaan!”
Jolloin sekä kysyjä että vastaaja lähtevät juoksemaan rinkiä ympäri vastakkaiseen suuntaan. 
Kohdatessaan heidän pitää kätellä ja sanoa  ”Hei ankka, hei pöllö, heippa heippa hei!”, jonka jälkeen 
juoksu jatkuu. Se joka ehtii ensin tyhjälle paikalle saa paikan ja toinen jää kiertämään rinkiä Petula 
Pöllönä. Jos selkään koputettava ei halua lähteä juoksemaan hän voi myös vastata että Amalia Ankka 
ei ole kotona, mutta silloin pitää myös selittää miksi esimerkiksi sanomalla ”Ei, Amalia Ankka ei ole 
kotona koska hän on pesemässä mattoja”. Yhden selityksen saa käyttää vain kerran ja se pitää tulla 
heti, jos selitys viipyy voi ohjaaja sanoa ”Kylläpä taitaa Ankka olla kotona, nyt juoskaa”.



4. Taululaulu 
Alkuun voidaan vaikka muistella Taululaulua jota laulettiin näytelmässä pariinkin otteeseen:

Taulu avaa ikkunan toiseen maailmaan
Kaukaiseen aikaan saat sieltä kurkistaa
Taulun kautta matkustaa voi ympäri maailman
Ja nähdä kuinka katsoi maalari maisemaa

Maalaan, maalaan sivellin suhistaa
Maalaan, maalaan värit roiskuu vaan
Maalaan, maalaan se vain naurattaa
Jos nenät ja tassut,  posket ja massut väreillä sotketaan
Jos nenät ja tassut,  posket ja massut väreillä sotketaan

5. Värioppia 

Tutustutaan väriopin perusteisiin, johon hyvä materiaalia löytyy  Leikki leikkinä – kuviskoulun sivuilta 
osoitteesta https://leikkileikkina.com/varitutkimukset/ josta myös seuraava tehtävä löytyy:

TARVIKKEET: 

• reilusti vanulappuja 
• kolme pipettiä (tai pehmeää sivellintä)
• kolme pilttipurkkia 
• punainen, sininen ja keltainen elintarvikeväri (tai nestemäinen vesiväri)

Täytä pilttipurkit noin puolilleen vettä. Lisää reilu loraus elintarvikevärejä purkkeihin. Aseta vanulaput 
laakeaan astiaan, pipetit omiin purkkeihinsa. Suojaa ympäristö ja vaatteet. 

TEHTÄVÄ: 

Tutki erilaisia värejä ja värien sekoittamista. Sinulla on käytössäsi päävärit punainen, sininen ja 
keltainen. Maalaa pipetillä vanulappuja. Kokeile rohkeasti! Millaisia värisekoituksia onnistut tekemään 
kolmella päävärillä? Onnistutteko yhdessä luomaan kymmenen eri värisävyä ja nimeämään ne?

Voit kokeilla myös värjätä erilaisia pintoja, kuten talouspaperia, suodatinpussia ja tavallista 
piirustuspaperia. Mitä eroja huomaat? 

Jos värejä jää jäljelle, voitte asettaa
talouspaperipalat purkkien väliin alla
olevan kuvan osoittamalla tavalla. Odota
yön yli. Mitä luulet, että tapahtuu? Katso
tarvittaessa video-ohje tästä: walking
water experiment 

MITÄ OPITAAN? 

Isomman lapsen kanssa tehtävän jälkeen voi käyttää hetken itsearviointiin. Mitä opittiin? Missä 
onnistuin? Mitä pidit tästä tehtävästä? Tässä “taidetutkimuksessa” tärkeintä ei olekaan lopputulos, 
vaan tekeminen ja tutkiminen. Valmiita vanumaalauksia ei siis ole tarpeen katsella arvioivalla silmällä.

Kaikkein pienimmät taaperoikäiset vain nauttivat pipettien puristelusta, kirkkaista väreistä ja yhdessä 
tekemisestä! 

https://www.youtube.com/watch?v=s2Jud7F478I
https://www.youtube.com/watch?v=s2Jud7F478I
https://www.youtube.com/watch?v=s2Jud7F478I
https://leikkileikkina.com/varitutkimukset/


PIENEMMÄT HARJOITTELEVAT: 

• värien nimiä, värien mukaan jaottelua

• pinsettiotetta, puristusvoimaa, silmän ja käden yhteistyötä

• ilmiöiden ja maailman tutkimista

ISOMMAT HARJOITTELEVAT: 

• värioppia ja värien sekoittaminen tutkimuksellisella ja kokemuksellisella otteella 

• kapillaari-ilmiö (nesteen imeytyminen ja eteneminen)

Jätetään valmiit taideteokset kuivumaan näyttelyä varten!

6. Pidetään oma näyttely!
Pidetään oma taidenäyttely ja vietetään näyttelyn avajaisia! 

Pannukakkua ja muuta sormisyötävää
Taideteokset onkin tehty jo edellisessä tehtävässä ja aloitetaankin avajaisvalmistelut valmistamalla 
sormisyötävät avajaisia varten! Avajaisissa voi tarjoilla vaikkapa viinirypäleitä ja porkkanatikkuja ja 
muuta helppoa naposteltavaa! Lisäksi voitte paistaa pannukakun Amalia Ankan malliin ja leikata sen 
pienenpienkiksi neliöiksi jotka koristellaan nokareella mieleistä hilloa! 

Amalia Ankan banaanipannukakku

2 kypsää, jo pilkullista/tummunutta banaania

4 dl vehnä- tai kaurajauhoja

2 tl leivinjauhetta

1 tl suolaa

1/2 tl kanelia

1/2 tl kardemummaa

1/2 dl sokeria

2tl vaniljasokeria

7 dl kauramaitoa

100 g sulaa margariinia tai  1 dl rypsiöljyä

Laita uuni lämpiämään 225 C

Sekoita kuivat aineet kulhossa. Muussaa banaanit ja lisää mössö kulhoon.  Seuraavaksi lisää 
sula margariini tai öljy. Tämän jälkeen lisätään vähitellen kauramaito sekaan niin, että kaikki 
sekoittuu kunnolla.

Levitä taikina uunipellille, paista keskitasolla 225 C noin 40 minuuttia.

Anna jäähtyä hetki ja leikkaa suupalan kokoisiksi paloiksi. Koristele halutessasi hillonokareella.

Tarjoiltavat voidaan kattaa valmiiksi lautasille avajaisia varten!



Valitaan roolit
Käydään läpi kaikki näytelmässä esiintyneet eläimet ja mietitään minkä värisiä ne olivat.  Leikitään 
uudelleen virittäytymistehtävistä tuttua ”Tulkaa lapset kotiin” niin että kutsujana toimii vuorotellen 
jokainen lapsi. Tällä tavalla jokainen saa oman eläinhahmon, joka osallistuu sitten avajaisiin taiteilijana. 

Ripustetaan näyttely ja esitellään teokset
Nyt kun vanulapputeokset ovat jo kuivanneet niin ne voidaan käydä ripustamassa vaikkapa 
pyykkipojilla seinälle/narulle. Jokainen taiteilija saa vuorollaan käydä ripustamssa omansa ja kun 
teokset ovat hyvin abstrakteja niin taiteilijat saavat kertoa mitä teokset esittävät. Rohkaistaan lapsia 
keksimään mitä tauluissa tapahtuu ja sehän voi olla vaikka mitä, vähän kuten virittäytymistehtävien 
taikamuseossa. Tässä jokainen saa mielikuvituksen lisäksi harjoitella ”esiintymistä” ryhmän edessä, se 
onnistuu helposti kun ottaa taiteiilijaeläimen roolin. Ohjaajan tehtävänä on auttaa ripustamisvuorossa 
olevaa taitelijaeläintä kysymyksillä ja pitää yllä hauskaa ja rentoa tunnelmaa.

Avajaisjuhlat
Kun teokset on ripustettu ja esitelty on aika aloittaa juhlat ja hakea jokaiselle napostelulautanen. 
Taustalla voidaan soittaa avajaistunnelmaan sopivaa musiikkia!

7. Koira nukkuu
Yksi lapsista saa olla Taulukoira Tessu joka on huoneen keskella. Loput osallistujat jaetaan esim 
köydellä/teipillä merkittyihi rosvopesiin, jotka sijaisevat salin nurkissa. Yhdessä nurkassa on esimerkiksi
ninjarosvot jotka liikkuvat tekemällä ninjaliikkeitä, yhdessä nurkassa lentävät rosvot, yhdessä nurkassa 
loikkivat rosvat ja yhdessä nurkassa hiippailevat rosvot. Taulukoira Tessu nukkuu levottomasti ja 
huutaa unissaan ”Ninjarosvot liikkuvat”, jolloin ninjat lähtevät pesästään. Tessu jatkaa unissaan 
huutelemista kunnes kaikki rosvot ovat liikkeellä, sitten yhtäkkiä Tessu herää ja huutaa ”Hui! Heräsin” 
ja lähtee juoksemaan rosvoja kiinni. Rosvot ovat turvassa päästessään omaan pesään ja matkalla kiinni 
jääneet muuttuvat koiriksi ja leikki jatkuu niin kauan kunnes kaikki rosvot ovat jääneet kiinni.

8. Mikä esineistä on kadonnut
Tätä hauskaa leikkiä voi leikkiä sekä sisällä että ulkona. Kerätään kokoelma jossa on noin 
kymmenkunta esinettä tai piirrustusta ja laitetaan ne esille lattialle tai maahan. Annetaan aikaa niin 
että kaikki ehtivät painaa mieleen esillä olevat esineet. Jaetaan lapset kahteen jokkueeseen. Toinen 
joukkueista pistää silmät kiinni jolloin toiset hiljaisuudessa valitsee yhden esineen kokoelmasta ja 
piilottaa sen. Sitten toiset saavat avata silmänsä ja tehtävänä on mahdollisimman nopeasti huomata 
mikä esineistä on kadonnut.

9. Vahamuseon sulavat patsaat
Tehdään ryhmästä vahamuseo! Yksi osallistujista saa olla museon vahtimestari ja muut ovat 
vahapatsaita. Museon ilmastointi on mennyt rikki ja on kuuma kesä. Valitaan yksi vahtimestariksi, joka 
yrittää pitää vahapatsaita kunnossa, jotka pikkuhiljaa meinaavat sulaa. Sovitaan niin että vahapatsaat 
poseeraavat kädet ylhäällä (rinnan päällä, olkapäillä, pään päällä tai ilmassa). Kun kaikki ovat 
asettautuneet paikalleen, ohjaaja ilmoittaa että ”ilmastointikone menee rikki nyt”, jolloin patsaat 
alkavat sulaa raaja kerrallaan: ensin lasketaan kädet vuorotellen ja sen jälkeen pää, jonka jälkeen ensin 
yksi polvi maahan, sen jälkeen toinen (jolloin ollaan polviseisonnassa) tämän jälkeen lasketaan peppu 
maahan ja viimeinen sulamisvaihe on kun patsas makaa lätäkkönä lattialla. Jokaisen sulamisvaiheen 
välillä pitää laskea viiteen. Sulamista on hyvä harjoitella etukäteen. Kun patsaat alkavat sulaa, ryhtyy 
vahtimestari kiertämään museossa ja korjaa patsaan koskemalla patsaan olkapäähän (jolloin patsas 
itse palautuu alkuperäiseen asentoonsa). Kun joku patsaista ehtii sulaa lätäköksi saakka, tulee hänestä 
seuraava vahtimestari. 

10. Onko kilttiä ottaa jotain ilman lupaa?
Keskitään tilanteita joissa joku on ottanut jotain ilman lupaa . Esitetään kohtuksia joissa ”varas” pyytää
anteeksi tavaran omistajalta.



NÄYTELMÄN HAHMOT

Amalia Ankka ja Petula Pöllö 

Soiva Sammakko ja Taulukoira Tessu
etsivähommissa 

Soiva Samakko ja Keijo Kettu 
keskustelevat näyttelynavajaisista 


	Virittäytyminen
	Viimeistely

