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Pohjustus projektiin: 
 

Projektin pääteemana on yhteistyö ja projekti oli suunnattu kaikille päiväkodin lapsille. Kuitenkin 

pääpaino oli 3-6-vuotiaissa. Projektissa oli yksitoista eri hahmoa, jotka haaksirikkoutuivat heille 

ennalta tuntemattomalle saarelle. Jokainen hahmo oli nimetty ja jokainen hahmo meni hukkaan 

haaksirikossa. Projektin tuokiot olivat aina jonkin hahmon etsimistä. Aloitus oli ensimmäisellä 

liikuntatuokiolla, jossa tutustuimme kaikkiin hahmoihin ja siellä myös haaksirikko tapahtui. 

Hahmot  katosivat teille tietämättömille ja siitä alkoi meidän projektimme. 

Projekti sisälsi 11 eri käsinukkehahmoa, 7 tarinaan liittyvää kuvaa sekä viidakkopelin. 

Projekti sisältää yhteensä 12 tuokiota: 

- 4 Liikuntatuokiota 

- 1 Eskarin 

- 2 Musiikkituokiota 

- 1 Metsämörrituokion 

- 3 Sinistä huonetta 

- 1 Päiväkodin sisustaminen ja askartelu 

Projektissa pyrittiin ottamaan mahdollisimman hyvin eri orientaatiot huomioon sekä se sisälsi 

kuvataidetta, liikuntaa, draamaa ja musiikkia.  
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Tuokio 1 - Liikunta: (Kesto 50min, ikä: 3-6) 
Tuokio alkaa tarinalla: 

Olemme merimiehiä nooan arkilla ja olemme purjehtimassa Indonesian saaristoissa. Laivassa on 

monen moista sakkia mukana ja tänään me tutustumme heihin. Jokaisella hahmolla on oma 

leikkinsä tai tehtävänsä, joihin me osallistumme.  

Lähdetään katsomaan ketä laivalla on! 

 Tuokion järjestys määräytyy sen mukaan minkä käsinukkehahmon lapsi pussista milloinkin nostaa. 

Tehtävä on piilotettuna käsinuken sisälle ja lapsi saa etsiä tehtävälapun sekä ojentaa sen ohjaajalle 

luettavaksi. Käsinukkeja on yhtä monta kuin lapsiakin 

- Jokaisella käsinukke hahmolla on oma tehtävänsä / leikkinsä 

o Maisa Mau ja Harri Hau (Laulu) 

 Hiivi, hiljaa varpailla, hiivi, kissan tassuilla, hiivi, hiljaa, mau mau mau, kissan 

tassuilla. 

 Hiivi, hiljaa varpailla. Hiivi koiran tassuilla. Hiivi, hiljaa, hau hau hau, koiran 

tassuilla. 

o Pelastaja Pelle 

 Pelastaja Pelle huolehtii veneestä, jottei laiva uppoaisi. Pellen kanssa 

laulamme Pumppulaulun. 

o Niilo Norsu 

 Taikurileikki. Niilo Norsu voi koskettaa ketä tahansa ja taikoa hänestä minkä 

tahansa eläimen. 

o Kari Kroko 

 Kari käskee lasten varoa krokotiilejä. Krokotiilien vuoksi kannattaa olla silmä 

tarkkana, kun menee sellaiselle alueelle missä niitä esiintyy. Jotta lapset 

voisivat olla varuillaan tulee heidän liikkua parettain selät vastakkain. Kari 

yrittää ottaa lapsia kiinni ja jos kari saa lapset kiinni heidän tulee istahtaa 

alas selät vastakkain. Leikki loppuu kun kaikki ovat jääneet kiinni. 

o Aarno Ankka 

 Aarno on taiteilija ankka ja Aarno haluaa teidän toimivan malleina hänelle. 

Kun Aarno sanoo jonkin esineen tai eläimen, teidän pitää jähmettyä siksi. 

 Käärme 

 Pöytä 

 Kolikko 

 Haarukka 

 Ranskalainen peruna 

 Kilpikonna 

o Hullu Hevonen 
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 Hullu Hevonen on kova juoksemaan. Heppa haluaakin toimia hippana ja 

ottaa muita kiinni. Kaikkien tulee liikkua laukkahyppelyin 

 Kiinnijäänyt jää X-asentoon kädet levälleen ja jalat haaralleen. Kiinnijääneen 

voi pelastaa ryömimällä hänen jalkojen välistä. Leikki loppuu kun heppa 

väsähtää. 

o Felicia Flamingo 

 Flamingo pyytää kaikkia seisomaan yhdellä jalalla. 

 Sen jälkeen kaikki voivat kokeilla hyppiä yhdellä jalalla salin viivoja 

pitkin 

o Kalle Kala 

 Koska Kallella ei itsellään ole käsiä, hän haluaisi, että hänelle leikitään Pää-

Olkapää-Peppu –leikki 

o Viisas Veli Pöllö 

 Veli Pöllö haluaa teidän lapsien tekevän yhteistyötä keskenään. Hän haluaa, 

että toimitte ryhmänä ja ryhmässä saa koskettaa vain ne ruumiin osat 

maahan, jotka pöllö määrää. 

 Esim. Joka toinen seisoo yhdellä jalalla ja joka toinen kahdella 

 Esim. Kymmenen jalkaa maassa ja yksi käsi 

o Vartijakarhu 

 Ärjy kuin karhu! 

- Lopetus: 

o Yhtäkkiä kuuluu valtava rysähdys. Kaikki menevät aivan sekaisin, yhtäkkiä kuuluu 

kaukaa pumppulaulun ja ääni vain kovenee. Kaikki ei ole kohdallaan. Laivaan on 

osunut jokin ja se vuotaa. ”Me haaksirikkoudumme” – kuuluu jostakin. Kaikki laivan 

asukkaat lentävät veteen (lapset heittävät käsinuket ympäri salia). Me 

haaksirikkoudumme ja vaivumme uneen. (Lapset laittavat maahan makaamaan ja 

tulee musiikkia) 

 Lapsilta kysytään mitä ääniä he kuulivat 

- Käsinuket kerätään lasten maatessa pois 

Tarina jatkuu… 
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Tuokio 2 – Eskari, Vasen ja Oikea. (Kesto 45min, ikä: 6) 
 

Mitä haaksirikon eläimiä löytyy kuvasta (kuva1)? 

Kuinka monta lintua näet kuvassa? 

Mitä on auringon vasemmalla puolella?             _  I  S  T  I 

Mitä on ankan vasemmalla puolen?    _  I  M  P  U   _   K  A 

Minkä pilvet muodostavat vasemmassa yläreunassa? K  _  S   V  _  T 

Mitä löytyy laivan vasemmasta yläkulmasta?   _  I    P   P  _    

 

Kummalla puolen ruoria ankkuri on? VASEMMALLA    /   OIKEALLA 

 

Kummassa laidassa sijaitsevat seuraavat otukset tai esineet? 

- Hevonen    

 

- Krokotiili    

 

- Koira    

 

- Pelle     

 

- Laiva     

 

- Meritähti    

 

 

 

 



  Samuli Ranta 

7 
 

Tuokio 3 - Sininen huone – Sadutus 1 (Kesto 30min, ikä: 3-6-vuotiaat)  
 

Lapset antoivat sanoja, joita tarinaan pitää upottaa. Ohjaaja rakentaa sadun lapsille ja lukee sen 

heille. Lasten antamat sanat: Palmu, nakkeja, laivan jääkaappi, repeytyneet purjeet, 

merirosvolippu, hiekkaa, luuranko, ruori ja rapu. 

Lähdemme rannalta etsimään kadonneita ystäviämme. Katsomme ympärillemme, minne olemme 

oikein joutuneet. Olemme rannalla ja näemme hiekkaa sekä merta silmän kantamattomiin. 

Edessämme on kuitenkin tiheä palmuviidakko, jonka syövereihin me käymme.  

Lähdemme kävelemään kohti saaren viidakkoa. Astumme meille tuntemattomalle maalle. Hieman 

mahan pohjassa tuntuu, koska emme tiedä mitä viidakossa oikein voi tulla vastaan. Kuitenkin 

ajatus löytää ystävämme houkuttavat meitä liikaa, joten jatkamme päättäväisesti matkaamme. 

Tarkkailemme ympärille ja huomaamme tarpovan pitkin märkää tukkia, jotta pääsisimme yli 

puron. Puro halkaisee viidakon selvästi kahteen eri osaan. Katsomme mitä ihmettä oikein purossa 

on? Mitä ihmettä nuo oikein ovat? Nakkeja, ahaa tuolla puron yläpäässä onkin laivan jääkaappi 

sepposen selällään. Sieltä ne nakit ovat varmasti tulleet. 

Jatkamme matkaamme, viidakossa onkin monen moista vilinää, kun katsomme ympärille voimme 

nähdä laivamme osia. Tuollahan onkin laivan ruori ja sitä pitkin vilistelee rapuja. Ruorin vieressä 

näemme suuren rautamöhkäleen, mikähän se oikein voisi olla? Laivan ankkurihan se siellä. 

Kävelemme yhä syvemmälle viidakkoon ja huomaamme luolan vuoren seinässä. Kurkistamme mitä 

siellä voisi olla. Pelkkää pimeyttä vain, joten teemme siis soihdun, jotta näkisimme paremmin. 

Sytytämme soihdun palamaan ja astumme luolaan. Hui, merirosvolippu! No ei se mitään, se on 

varmasti vanha kuin mikä. Jatkamme luolassa vielä hetken, mitä valkoista tuolla oikein on? Lu-lu-

luuranko, äkkiä pois luolasta. Minkä kintuistamme pääsemme, juoksemme ulos luolasta huutojen 

kantelemana. Pysähdymme turvallisen välimatkan päähän, kun tiedämme että varmasti olemme 

turvassa.  

Yhtäkkiä kuuluu muminaa. Katselemme ympärillemme, mistä ihmeestä ääni voisi kuulua. Lankun 

alta pilkistää jotain kangasta, onko joku jäänyt vangiksi. Lankun alta näkyy selvästi laivan purjeet. 

Lapset katsovat lankun alle 

Siellähän on hyvä ystävämme Kari Kroko. Pyydämme Karia lähtemään meidän mukaamme, 

rannalle, jossa leiripaikkamme sijaitsee. Nyt olemme löytäneet ensimmäisen haaksirikkoutuneen 

ja toivottavasti löydämme pian lisää! 
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Tuokio 4 - Liikuntatuokio - Viidakkopeli. (Kesto 50min, ikä: 3-6-vuotiaat) 

 

- Rakensin pelin, joka mittaa lasten motorisia taitoja. Samalla teimme neljälle lapselle MTI-

mittaukset.  

- Pelissä oli 11 Ruutua ja kaikki sisälsivät oman tehtävän. Lapset saivat vuorollaan avata aina 

yhden ruudun ja ruudun määräämän tehtävän. 

o Tehtävissä testattiin mm. seuraavia taitoja 

 Dynaaminen ja staattinen tasapaino 

 Ristikkäismallia 

 Kehontuntemusta (osaa koskettaa sitä osaa kehosta mitä pyydetään, 

samalla kädellä ja ristikkäisellä) 

 Heittäminen 

 Tukkipyörähdys 

 Rytmiä 

 jne. 

- Kun kaikki pienet ruudut oli aukaistu saimme avata ison ruudun, jonka avulla löytyi kaksi 

hahmoa 
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Tuokio 5 - Musiikkituokio (Kesto 30min, ikä: 2-6-vuotiaat) 
 

Organisointi: 

- Tuokio pidetään sinisessä huoneessa 

o Tehdään sinne piiri 

- Ohjaaja jakaa soittimet 

- Kerrotaan milloin kenenkin pitää soittaa 

o Kepit, marakassit, rummut? 

o Sotarummut ja sipsutus 

- Aloitetaan tarina 

o Ohjaaja kertoo tarinaa 

- Lopetetaan tarina 

o Katsotaan kuka löydettiin 

 mahdollisesti keskustelut tarinasta 

- Jokainen vie vuorollaan soittimensa omalle paikalle 

Tavoitteet: 

- Musiikin tuottaminen – kaikki saavat osallistua musiikin tuottamiseen 

- Musiikillinen ilmaisu 

- Oman vuoron odottaminen 

- Oman vuoron tiedostaminen, tarinan seuraaminen 

- Yhteistyö, musiikki tuotetaan yhteiseen tarkoitukseen 

Soittimet: 

- Kavioiden kalketta (kepit) 

- Kari Kroko / Laahustavaa askelta (marakassit) 

- Niilo Norsu / Kovaa töminää (omat jalat / rummut) 

- Koiran askeleet (sormilla naputetaan maahan) 

- Sotarummut (taputetaan lyödään rintaa vasten) 

 

Lähdemme yhdessä tutkimaan saarta, etsimään meidän kadonneita ystäviämme. Olemme jo 

löytäneet kolme hahmoa ja he voivat tulla mukaamme.  

Aamulla varhain haaksirikkoutuneet ystävykset, lähtevät etsimään vielä kadoksissa olevia 

kavereitaan. He lähtevät liikkeelle rannalta veden aaltojen lyödessä rantakiveä vasten. Ystävykset 

astuvat viidakon syövereihin tietämättä mitä heitä oikein siellä odottaa. 

Laiska vartijakoira viime kerrasta rohkaistuneena kävelee joukon ensimmäisenä. Takaa hän kuulee 

kahden kaverinsa askeleet (Laahustavaa askelta ja töminää). Pian vartijakoira haistaa jotain 
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tarkalla nenällään ja lähtee juoksemaan, minkä jaloistaan pääsee kohti metsää (koiran sipsutus). 

Kaksi ystävystä huomaavat pian vartijakoiran kadonneen viidakon suojiin. ”Voi ei ja hän oli 

kaikkein rohkein meistä” Kari Kroko valittaa, mutta silti he jatkavat matkaa yhdessä Niilon kanssa. 

(Laahustus ja töminä)  

Pian kuuluu jotain merkillistä ääntä, kuin sotarummut pauhaisivat keskellä viidakkoa. 

(Sotarummut) ”Käydään katsomassa” sanoo Kari. ”No ei varppina käydä” Niilo tokaisee hieman 

kovaan ääneen. Kari kuitenkin päättää lähteä kohti rumpujen ääntä (Laahustavaa askelta, 

rummut)  

Niilo Norsu, katsoo kun Karin selkä lipuu koko ajan kauemmas, hän odottaa vielä hetken, mutta 

juoksee sitten Niilon perään. (Kovaa Töminää) 

Rumpujen ääni voimistuu ja voimistuu (sotarummut) 

”Kohta olemme perillä” Kari kuiskaa Niilolle 

Kaverukset ryömivät puun alle ja katsovat piilosta, mikä on oikein musiikin lähde. ”Täällähän on 

vain jotkin juhlat ja vartijakoirakin on nähtävästi osallistunut juhlintaan” Kari huudahtaa. 

Vartijakoira on tosiaan osallistunut juhlaan, mutta kutsuvieraaksi häntä ei varmasti pysty 

sanomaan. Hänet on sidottu puuhun kiinni. Kari Krokon huudahduksesta sotarummut lakkaavat 

lyömästä ja vieraat huomaavat Karin ja Niilon. Niilo toimii nopeasti ja pyöräyttää Karin kärsänsä 

ympärille. Hän lähtee juoksemaan minkä kintuistaan pääsee (kovaa töminää). 

Pian takaa alkaa kuulua kavioiden kopsetta. (kavioiden kopsetta). Niilo huutaa Kari kärsässään, 

”Dne dlähestyvät! Denkä dinä daksa denää!” Niilo hyppää kiven taakse piiloon. Pian hän kuulee 

takaa tutun kuuloisen äänen ”Et sinä Niilo noin pienen kiven alle mahdu!” Kaksi pelokasta päätä 

nousee kiven takaa ylös, heidän silmänsä kirkastuvat kun he huomaavat Hullun Hevosen juttelevan 

heille. ”Mistäs nyt tuulee?”, Hullu Hevonen kysyy ystävyksiltä.  Niilo ja Kari kertovat mitä he ovat 

nähneet ja kuinka vartijakoira oli jäänyt vangiksi.  

”No nyt ei ole muuta tehtävissä kuin lähteä vapauttamaan heidät!” Hullu Hevonen sanoo 

määrätietoisesti ystävilleen ja he lähtevät pelastamaan ystäväänsä” (Kavioiden kalketta, 

laahaavaa askelta, kovaa töminää) 

Sotarumpujen ääni voimistuu, heidän lähestyessä juhlia (sotarummut). Kun he pääsevät samaan 

paikkaan, josta he aikaisemminkin tähyilivät juhlien tapahtumia Hullu Hevonen purskahtaa 

nauruun.  

”Hahahahaa Hiiriä, hiiret ovat vanginneet vartijakoiran, hahahahaa. Meillä on krokotiili ja norsu ja 

te olette lähteneet pakoon hiiriä, hahahaa!” Heppa hirnui.  

”Mutta kun hiiret ovat pelottavia!” Niilo sanoi kovaan ääneen. 

Kari taas kertoi pelästyneensä enneminkin Niilon säikähdystä viimeksi ja oli siksi niin peloissaan. 

Heppa lähti määrätietoisesti kävelemään kohti hiirilaumaa (kavioiden kalketta)  
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Hiiret pelästyvät suurta heppaa ja kipittävät karkuun. (sipsutusta) 

”Katsokaa nyt, hiiret pelkäävät meitä enemmän kuin me niitä” Ne ovat pieniä ja ne pelkäävät 

helposti. ”Hiiret ovat varmasti olleet iloisia, kun ovat kerrankin saaneet jotain vähänkään heitä 

suurempaa vangituksi, mutta tuskin tämä meidän vartijakoira niin vaikea tapaus on ollut. Tämähän 

nukkuu vieläkin.” 

Niilo ja Kari juoksevat kohti koiraa (laahustavat askeleet sekä töminä). Vartijakoira avaa hieman 

silmiään, päästä haukotuksen ja nukahtaa uudelleen. 

”No, alkaahan tuo olla jo myöhä” Kari naurahtaa ja puraisee hampaillaan narut poikki, joilla 

vartijakoira oli puuhun sidottuna. Niilo nostaa vartijan selkänsä päälle ja sanoo Hepalle  

”Meillä on leiri rannalla, tule meidän mukaan. Me yritämme etsiä kaikki haaksirikkoutuneet ja 

rakentaa meille lautan, jolla voimme matkustaa takaisin kotiin.” 

Hullu Hevonen nyökkää ja viidakon pimetessä he matkustavat leiripaikalle (Töminä, laahustus ja 

kaviot) 

Tarina jatkuu… 
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Tuokio 6 - Metsämörri (Kesto 20min, ikä: 3-6) 
 

- Mukaan lähtevät Hullu Hevonen, Kari Kroko, Laiska Vartiakoira sekä Niilo Norsu 

o Uusi hahmo löytyy. Felicia Flamingo on saarella (mörrimetsässä) 

o Mukaan myös kuva, jossa vene uppoaa 

o Tarinan aikana yksi ohjaajista piilottaa Felician metsään 

 

- Nyt meidän tulisi tehdä lautta, jolla Kari Kroko, Vartijakoira, Hullu Hevonen sekä Niilo Norsu 

voivat matkustaa saarella sijaitsevan joen yli toiselle puolen saarta. Kari Kroko on aivan 

varma, että sieltä löydämme muut hahmomme. 

o Teemme lasten kanssa leikki lautan 

 

- ”Tulipas lautasta hieno”, Hullu Hevonen huudahtaa. Nyt meidän pitää saada se vesille. 

Hullu Hevonen, Krokotiili ja Laiska Vartijakoira hyppäävät veneeseen. Niilo Norsu pukkaa 

lautan vesille ja hyppää itsekin lautan kyytiin. ”Kuuluuko tuon veden tulla tänne lautan 

sisälle” Laiska Vartijakoira kysyy.  

 

- ”Voi ei, vene uppoaa”, huudahtaa Kari niin että linnut lähtevät vastarannalta lentoon.  

- ”Nyt pidetään kiirettä, soudetaan niin nopeasti kuin vain voimme”, Niilo Norsu sanoo ja 

soutaa kärsällään niin nopeasti kuin pystyy. Lautta ei kestänyt niin paljon painoa, vaan se 

uppoaa.  

- ”Soutakaa niin nopeasti kuin jaksatte”, kuuluu hiljainen huuto Vartijakoiran suusta 

- ”Nyt on tosi kyseessä” Niilo huutaa ja päästää airosta irti ja nostaa Vartijakoiran niskan 

selkäänsä, samassa vene uppoaa. 

- Kaverusten vene on uponnut ja he uivat rantaan. Vaikka lautta upposikin, pääsivät he silti 

vastarannalle, kuten he olivat halunneetkin.  

- ”Onko kaikki varmasti kunnossa” Hullu Hevonen hirnuu, ja Niilo Norsu nostaa peukalon 

pystyyn sen merkiksi, että kaikki voivat hyvin. 

- ”Hei, mutta nyt voimme lähteä etsimään kadonneita ystäviämme, tästä lähtikin juuri parvi 

lintuja liikkeelle. Olisikohan siinä ollut tuttuja?” Kari tuumailee. 

- ”Lähdetäänpä etsimään” Sanoo laiska vartijakoira ja nukahtaa Niilon selkään. 

 

Kun Felicia löytyy, niin hän lähtee mukaamme. 
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Tuokio 7 - Sininen huone – Sadutus 2 (Kesto 45min, ikä: 3-6) 
 

- Tarkoituksena on tehdä lasten kanssa sadutus. Sadutuksen apuna ovat viidakkoaiheiset ja 

tarinan hahmoihin liittyvät kuvat sekä lisäksi yksi piirtämäni kuva, jonka lapset saavat 

myöhemmin väritettäväksi. 

- Sadutus toteutetaan siten, että se aloitetaan tarinalla, josta lapset saavat sitten jatkaa 

kuvien avulla. Tarinan tarkoituksena on selviytyä viidakossa, sekä löytää projektiin uusia 

hahmoja 1-2 kappaletta. 

- Tavoitteet:  

o Itsensä ilmaisu, mielikuvituksen kehittäminen, eläytyminen, sanallisen ilmaisun 

kehittyminen, tarinan yhtenäisyys, muiden kuunteleminen, kompromissit sekä 

yhteistyö 

o Kuvien sitominen tarinaan 

o Hahmojen löytäminen 

Todennäköisesti sadutuksesta jää vielä aikaa, joten loppu ajan askartelemme. Teemme kuviot, 

jotka Samuli on piirtänyt, leikkaamme ja väritämme ne. 

 

On jälleen kerran koittanut uusi aamu viidakossa. Olemme jo löytäneet yhteensä viidakosta, viisi 

asukasta. Kari Krokotiilin löysimme ensimmäisenä purjeiden joukosta, jonne hän oli pelästyneenä 

piiloutunut. Kari Krokon avulla löysimme kaksi seuraavaa hahmoa, mutta niiden löytäminen ei 

ollut helppoa vaan se vaati useiden eri tehtävien suorittamista. Tehtävien suorittaminen toi esille 

kaksi ystävystä Niilo Norsun sekä Vartijakoiran. Yhdessä nämä kolme huimapäätä löysivätkin sitten 

seuraavan hahmon, Hullu Hevosen, vai menikö se toisinpäin. 

Hullu Hevonen taisi itse asiassa löytää Karin ja Niilon piiloutuneina aivan liian pienen kiven taakse, 

jonne he olivat juosseet hiiriä pakoon, jotka olivat vanginneet erään laiskimuksen. Ja eilen 

löysimme Felician, kun rantauduimme joen toiselle puolen. 

Nyt meidän tehtävänä on lähteä liikkeelle ja lähteä etsimään ystäviämme viidakon tältä laidalta. 

Astumme siis viidakon uumeniin… 
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Tuokio 8 - Liikunta (Kesto 45min, ikä: 2-6)  
 

Välineet: 

Rummut, käsinuket, kitara, triangeli, tarinakirja, cd 

Tavoitteet: Liikkuminen eri tasoilla, muiden huomioiminen. Yhteistyö, parista huolehteminen. 

 

Tarina alkaa kun lapset makaavat maassa silmät kiinni. 

On aamu, ja on aika herätä. Ystävykset haluavat jälleen lähteä etsimään kadonneita ystäviä, mutta 

ennen sitä heidän täytyy tehdä aamujumppa. He venyttävät kätensä niin pitkiksi kuin saavat, ja 

sen jälkeen yrittävät saada varpaistaan kiinni. Sen jälkeen he laittavat jalanpohjansa yhteen ja 

koittavat osua otsallaan varpaisiin. Sitten he kääntyvät mahalleen ja nostavat yläkroppansa ylös, 

jolloin he näyttävät aivan hylkeiltä.  

Tietäisikö kukaan lapsista vielä jotain venytystä, mitä voisimme kokeilla? 

Sitten onkin aika lähteä liikkeelle. Lähdemme liikkumaan Karin perässä, samalla tavalla kuin Kari, 

eli krokotiilin lailla. Täällä onkin paljon esteitä, mistä on hyvä mennä alitse näin ryömimällä. Täällä 

viidakossa on näitä puita ja oksia tosi paljon. (Mennään steppilautojen alitse / tuolien alitse). 

Olemme saapuneet tiheään viidakkoon. Viidakko on niin tiheää, että emme meinaa päästä siitä 

lävitse. Kukahan hahmoista mahtaisi pystyä raivata reitin meille viidakon läpi? (Niilo Norsu) 

Otamme rummun ja pareittain muodostamme norsun. (Monta jalkaa norsulla on, millainen nenä, 

millaiset korvat).  

- Liikumme rummun tahtiin norsuna ja laulamme elefanttimarssin, niin monesti kuin 

parejakin on. 

Nyt viidakko on taas helpommin kuljettavissa, mutta täällähän on jälleen esteitä. Vartijakoira 

haluaa mennä ensimmäisenä, mutta koska hän on niin pieni ja peloissaan, niin hänen täytyy kulkea 

takaperin. (Kuljetaan takaperin tilassa) 

Saavumme kallion reunalle, josta näkee lähes koko saaren. Täältä on kyllä hyvät maisemat 

tarkkailla näkyykö tuttuja, Felicia sanoo. Kielekkäältä näkyy paljon puita, saarta halkovan joen, 

myös laivamme osia näkyy rannalla, sekä purjeet joiden joukosta Kari Kroko löytyi. Mutta näkyykö 

siellä muuta?  

”Hei tuolla!” hullu hevonen huutaa. Tuolla näkyy jotain tuttua. Hullu hevonen ampaisee juoksuun 

(formulaleikki) 
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Tulemme pienen lammen rantaan ja ryhmä istahtaa alas. ”Ei täällä mitään ole”, Vartijakarhu 

murahtaa läkähdyksissään, kun on joussut pitkän matkaa Hullu Hevosen perässä. Groughhhh! 

Vartijakarhun maha murahtaa. ”Lisäksi minun on jo nälkä. Minä lähden etsimään ruokaa!”  

Nyt meidän pitäisi toimia nalleina ja lähteä etsimään ruokaa, seuraavan laulun tahtiin (Nallet 

tallustaa) (Kitara) 

Nalle tulee ystävysten luokse ja huudahtaa. Katsokaapa mitäs minä löysin. (Kalle Kala lentää 

lattialle) Ystävykset huudahtavat riemusta! ”KALLE KALA! Sinua olemmekin etsineet jo pitkään.” 

Kalle Kala kertoo kuinka hän oli lentänyt jokeen laivan haaksirikkoutuessa ja lampeen hän oli 

joutunut kun jokin lintu oli tarrannut hänestä kiinni ja hän oli rimpuillessaan tippunut lampeen. 

Nyt Kalle kertoi olevansa niin iloinen, koska tiesi olevansa turvassa. Felicia Flamingo tulee 

läkähdyksissään paikalle ja kertoo hirviön olevan tulossa. 

Nyt Samppa toimii hirviönä ja aina kun hirviö lähestyy, pitää lasten mennä mahdollisimman 

- Isoksi 

- Pieneksi 

- Seisoa yhdellä jalalla 

- Sanoa BÖÖ! 

Ja hirviö säikähtää ja lähtee karkuun. 

Nyt meidän pitää kävellä takaisin leiripaikalle. Ja kun rumpuja soitetaan hitaasti, pitää meidän 

liikkua hitaasti, kun rumpuja soitetaan nopeasti pitää meidän liikkua nopeasti. Silloin kun 

rummuista kuuluu laahaava ääntä, liikumme ryömien. 

Nyt olemme päässeet takaisin leirille, voimme siis ottaa patjat ja laittaa silmät kiinni ja kuunnella 

viidakon ääniä. Lapset kuuntelevat ääniä ja ohjaaja käy yksitellen päästämässä lapset pukemaan. 
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Tuokio 9 Sininen huone (kesto 50min, ikä:3-6) 

 

Tavoitteet: Yhteistyö ja siitä oppiminen, luova toiminta, suunnittelu, kuviksen tehtävän aloitus, 

sanatehtävä, kuunteleminen. 

Aloitus 

Olemme löytäneet jo aika monta hahmoa. Muistatteko te jo kaikkien nimet? Miten hän löytyi? 

 

Tarina: 

Ystävykset nousevat aamulla ylös purjeista ja laivan osista tehdystä teltastaan. Kalle Kala on ollut 

päivän uimassa merellä ja kiertänyt ympäri saarta yrittäen tarkkailla näkyykö vielä hukassa olevista 

ystävistä ketään. Kalle on ihaillut, kuinka rehevä saari oikein onkaan. Puita puiden perään, korkeita 

palmuja ja jylhiä kallioita sekä leveä joki joki menee keskeltä saarea poikki. Kalle Kala uiskentelee 

meressä, kiertää suuren koralliriutan sekä kolme kiveä, jotka nousevat vedestä aina meren 

pinnalle asti. Kalle uiskentelee aina joki suulle asti, siihen paikkaan missä joki ja meri kohtaavat ja 

näkee jonkin ihmeellisen möykyn metsien siimeksessä.  

Keltainen hassun hauskan näköinen hahmo kököttää aivan paikallaan ja se taitaa nukkua. Hänen 

vieressähän on toinenkin otus ja tämän otuksen Kalle tunnistaakin jo helposti.  

”VELI PÖLLÖ!”, Kalle huudahtaa, mutta mitään ei tapahdu 

”VELI PÖLLÖ!” Kalle huutaa uudemman kerran, mutta mitään ei tapahdu vieläkään. Kalle huutaa 

niin lujaa kuin pystyy, mutta se ei auta. Kumpikaan hahmoista ei vastaa Kallen huutoon. Kalle 

laittaa paikan merkille ja lähtee uimaan niin nopeasti kuin mahdollista kohti heidän omaa 

leiripaikkaansa. Hän kiirehtii kertomaan muille, mitä oli juuri nähnyt.  

Kalle huutaa rannalta ystävilleen ja ystävät tulevat kysymään Kallelta mikä on hätänä. Kalle selittää 

tilanteen niin nopeasti kuin pystyy ja sanat menevätkin aivan sekaisin. 

”Keltaisen Alla Sekä Pöllön Hahmon Veli Näin Puun”, Kalle sanoo ja muut ovat aivan ihmeissään 

mitä se kala siinä mongertaa.  Mitähän Kalle yritti juuri sanoa? (Järjestetään sanat järkevään 

järjestykseen) 

 

Kalle yrittää uudelleen ja nyt meneekin jo paljon paremmin. ”Näin puun alla keltaisen hahmon 

sekä Veli pöllön!”  

Muut kaverukset ovat aivan tohkeissaan. ”Todellako!” He kysyvät yhteen ääneen, ”Missä?” Kalle 

kertoo, että on nähnyt kaverukset Joensuussa koralliriutan vieressä 
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”Jaakkohan (yksi päiväkodin lapsista) on Joensuussa, ehkä hän voi tuoda sen?” Pieni ääni tuumaa, 

vartijakoiran avatessa suunsa.  

”Ei siellä Joensuussa vaan tuolla missä Meri ja joki yhdistyvät” Kalle sanoo ja osoittaa kohti jokea. 

”Siellä he ovat puun alla nukkumassa”. 

”Minä voin hakea heidät” Hullu Hevonen tuumaa ja se sopii kaikille. Menee tunteja, muttei 

Heppaa ja ystävyksiä näy. ”No minä lähden etsimään” Kari Krokon ääni kuuluu, ja hän lähtee 

etsimään Heppaa ja ystävyksiä. Taas menee tunteja, mutta Karia, Heppaa, eikä uusiakaan 

kavereita näy missään. ”No minä lähden etsimään”, Niilo Norsu sanoo ja hän kävelee viidakon 

syövereihin. Jälleen aika kuluu, mutta ketään ei tule takaisin. ”No minä lähden etsimään”, kuuluu 

jälleen ääni ja Vartijakarhu tallustaa kohti viidakkoa. Ketään ei tule taaskaan takaisin. Rannalla on 

enää kolme ystävystä, Kalle Kala, Vartijakoira sekä Felicia Flamingo. He, miettivät mitä pitäisi 

tehdä, pitäisikö jonkun heistä lähteä etsimään kaveruksia? ”Sitten he päättävät yhdessä tuumin, 

että yhdessä he ovat vahvempia. Lähdemme kaikki kolme etsimään kadonneita ystäviämme. 

Vartijakoira, Kalle ja Felicia kävelet läpi viidakon aina joen rannalle asti. ”Mikäs ihme möykky tuolla 

kivellä keskellä jokea on?” Felicia ihmettelee. ”Siellähän on kaikki ystävämme!” Kalle huudahtaa. 

Mites he kaikki ovat tuonne joutuneet. Ystävykset huutavat ystävilleen, mitä he siellä oikein 

tekevät. He saavat kiven päältä vastaukseksi, että kaikki heistä olivat vuorollaan yrittäneet uida 

joen poikki, mutta virta oli käynyt liian kovaksi ja he olivat jääneet ansaan kiven päälle keskelle 

jokea. Hullu Hevonen oli joutunut kivelle ensimmäisenä, Kari oli joutunut sinne toisena, kun hän oli 

uinut auttamaan Heppaa, mutta oli joutunut virran vietäväksi. Sitten Niilo Norsu oli tullut 

auttamaan Karia ja Heppaa ja joutunut samalla itse kivelle ansaan ja viimeiseksi vartijakarhu oli 

tehnyt saman tempun. 

”Meidän pitää auttaa heitä!” Vartijakoira tuumaa, hän kysyy ensin Felicialta, että voisiko hän 

lentää kivelle ja yrittää viedä sinne narun. Mutta Felicia sanoo kiven olevan liian pieni, jotta voisi 

siihen laskeutua. Sitten vartijakoira miettii hetken ja tuumaa ”Felicia, haetko narun leiriltä”. Felicia 

nyökkää ja lentää leirille kiireen vilkkaan, muutamassa minuutissa hän on jo tullut takaisin narun 

kanssa. ”Kierrä se naru tuohon puun runkoon kiinni ja anna toinen pää minulle.” ”Kalle, jaksaisitko 

sinä kannatella minua tuonne kivelle asti” Kalle vahvana kalana sanoo ”TOTTAKAI MINÄ JAKSAN” 

ja ponkaisee jokeen ja osoittaa selkäänsä merkiksi, että kyytiin voi tulla. Vartijakoira hyppää Kallen 

selkään ja pitää narusta hampaillaan kiinni. Kalle ui kovassa virrassa kohti kiveä ja taitavana 

uimarina pääseekin kivelle asti. Kalle kiertää kiven kolmeen kertaan ympäri ja sanoo ”No niin, 

teeppäs nyt solmu siihen, niin saadaan köysisilta valmiiksi”. Mutta mitään ei tapahdu. 

Vartijakoiralle tyypilliseen tapaan hän oli jälleen nukahtanut. ”Ei TAAS!” huudahtaa Kalle ja 

sukeltaa niin, että vartijakoira kastuu täysin, kuuluu voimakas kiljahdus! ”No niin, heräsithän sinä, 

teeppäs se solmu niin ystävämme pääsevät pois kiveltä.” Vartijakoira tekee hyvän solmun naruun 

ja silta on valmis. Sen jälkeen he palaavat rantaan. He katsovat taakseen, ja huomaavat 

vuorotellen heidän ystävien tasapainoilevan narua pitkin kohti rantaa. ”Sieltä he tulevat!” Felicia 

huutaa innokkaasti, ensin rantaan tulee Heppa, sitten Krokotiili, sitten Norsu ja lopuksi Karhu.  
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”Olipas se tyhmää lähteä yksin tälle reissulle” Vartijakarhu murahtaa hiljaa. ”Yhdessä olisimme jo 

löytäneet ystävämme.”  

”Niin, kaksi pientäkin on usein parempi kuin yksi iso” vartijakoira saa sanottua suustaan, ennen 

kuin hänen luomensa painuvat kiinni.  

”Mutta, nyt kun olemme taas yhdessä, niin voimme tehdä yhteistyötä ja käyttää narua apuna ja 

tehdä sillan joen yli” Niilo Norsu pukahtaa suustaan ja kaikki käyvät heti toimeen. Vahvimmat 

Norsu, Karhu ja Heppa alkavat kaatamaan puita ja pienemmät ystävistä alkavat punomaan puita 

naruilla yhteen. Kari Krokon hampaat toimivat saksina, kun hän pilkkoo narua pienimmiksi 

palasiksi. Eikä aikaakaan kun silta on valmis ja ystävykset työntävät sen paikoilleen. ”Tiimityöllä 

tämä onnistuu” Kari Kroko pukahtaa  

He käyttävät joen kivea apuna tukeakseen siltaa, ja nyt silta on valmis kulkeakseen. He kävelevät 

joen yli ja ottavat suunnan kohti puuta, jonka alla Kalle oli nähnyt keltaisen otuksen Pöllön 

seurassa. Mutta ketään ei puun alla enää näy. ”Mitäs tuolla on?” Felicia kysyy ja osoittaa rannalle, 

”Siellähän on jonkin näköinen lautan alku.”  

Siellä tosiaan oli veneen runko. Ja sen runkon päällä oli kaksi tummaa hahmoa. Kun ystävykset 

menivät lähemmäs venettä he huomasivat siellä olevan Aarno Ankan ja Veli Pöllön. Innosta 

täyttyneenä ystävykset kiipesivät veneen kannelle halaamaan juuri löytyneitä kaveruksiaan. He 

kertoivat mitä kaikkia heille oli tapahtunut näiden viikkojen aikana ja he olivat alkaneet tekemään 

venettä, jolla he pääsisivät saarelta pois. Mutta he sanoivat, ettei se oikein ole enää edistynyt, 

koska he ovat tarvinneet kipeästi apua. 

Nyt kaikki yhdeksän ystävystä päättävätkin yhdessä tuumin käydä lautan kimppuun. 

 

Päiväkodin sisustuksen suunnittelu. Lapset piirtävät mitä päiväkotiin pitäisi tulla, miltä päiväkodin 

sisustuksen tulisi näyttää. 

  



  Samuli Ranta 

19 
 

Tuokio 10 – Päiväkodin sisustaminen – (Kesto 1,5 päivää) 
 

Päiväkodin sisustaminen. Lapset maalaavat paperia, joilla päiväkotia sisustetaan. 

Lisäksi lapset saavat värittää erinäisiä osia laivaan (ankkuri, ruori, kompassi, 

kaukoputki.).  

Lapset tekevät myös oman laivan ikkunan, joka sijoitetaan päiväkodin ikkunaan. 

Päiväkodin kattoon ripustetaan muikkuverkko lisäämään tunnelmaa. 
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Tuokio 11 – Liikunta (Kesto 50min, ikä: 3-6) 
 

Tavoitteet: 

Yhteistyö, yhdessä toimiminen, liikkuminen eri tasoilla, sääntöleikit, eri tasoilla liikkuminen, 

eläytyminen tarinaan. Reagointi, hyppiminen, välineen käsittelytaidot (pallo), toisiin luottaminen. 

Pellen löytäminen, kissan löytäminen 

Välineet: 

Huivit (kaikille), pallot, kitara, triangeli, taikalaatikko, käsinuket 

Tarina: 

Lähdemme matkaan, jälleen kerran, ehkä jopa viimeisen kerran. Tällä kertaa etsimään lähti 

ainoastaan laiska vartijakoira, tarkalla vainullaan. Tänään siis olemme kaikki laiskoja vartijakoiria. 

Laiskan vartijakoiran erikoisuus on se, että aina kun hän kuulee kitaran soittoa hän nukahtaa ja 

nukkuu niin kauan kuin kitara soi. Eli kaikkien tulee laittaa nukkumaan kitaran soidessa. 

Vartijakoira astuu viidakon syövereihin. Hän ryömii viidakossa ja yrittää saada vainun vielä hukassa 

olevista ystävistään. Hän tulee joen varteen ja ylittää joen siltaa pitkin, jonka he yhteistyöllä 

ystävien kanssa tekivät. Vartijakoira kävelee joen rantaa pitkin nuuhkien maata. Vartijakoira on 

tarkasti merkannut reviirinsa, jotta muistaa miten löytää takaisin leirille, josta juuri lähti liikkeelle. 

Nyt hän kurvaa tiukasti keskelle saarta, keskelle viidakkoa. 

Tulemme keskelle saarta ja tapaamme siellä hiiret, jotka aikaisemmin vangitsivat Vartijakoiran. 

Hiiret pyytävät käytöstään anteeksi ja esittävät, että voisiko Laiska Vartijakoira leikkiä hiirien 

kanssa sovun merkiksi. Vartijakoira ei kehtaa kieltäytyä vaan nyökkää myöntymisen merkiksi. 

Hiiret ehdottavat leikiksi heidän suosikkiaan, Porkkanahippaa. 

- Porkkanahippa. Yksi toimii hippana ja yrittää ottaa muita kiinni. Mikäli hippa saa toisen 

kiinni tulee kiinnijääneen mennä kyykkyyn ja nostaa kädet suoraksi ylöspäin vartalon 

jatkoksi. Kiinnijääneen voi pelastaa siten, kiinnijääneen molemmista käsistä nostetaan 

hänet ylös. Pelastamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. 

- Ohjaaja soittaa välillä kitaraa, jolloin kaikki lapset nukahtavat. 

Vartijakoira kiittää hiiriä leikeistä ja jatkaa matkaansa. Hän astelee pitkin viidakkoa, puista ja 

palmuista viidakkoa. Nyt hän huomaa korkean vuoren, jonka päältä hän ajattelee olevan loistavat 

mahdollisuudet katsoa näkyykö hänen ystäviään. Vartijakoira kiipeää pitkin vuoren rinnettä, hänen 

pienet tassunsa tuntuvat raskailta ja hän päättää levähtää hieman. Laiska vartijakoira menee 

nojaamaan suurta vihreää kiveä vasten, mutta samassa kivi liikahtaa. Vartijakoira säikähtää 

valtavasti, se on dinosaurus, joka aikaisemmin ajoi häntä ja hänen ystäviään takaa. Dinosaurus 

sanoo ”Älä pelkää pieni koira. Minulla oli vain silloin niin kurja päivä, anna anteeksi. Haluaisitko 

sovun merkiksi leikkiä jotain kanssani?” Vartijakoira ei kehtää kieltäytyä, vaan nyökkää 
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myöntymisen merkiksi. Dinosaurus sanoo hänelle, että voisiko vartijakoira leikkiä hänen kanssaan 

Hirviöhippaa. 

- Hirviöhippaa leikitään siten, että yksi toimii hirviönä ja yrittää ottaa muita kiinni. Kun joku 

jää kiinni tulee hänen keikahtaa selälleen keinumaan. Kiinnijääneen voi pelastaa siten, että 

kaksi kaverusta vetää hänet käsistä ylös. 

- Ohjaaja soittaa välillä kitaraa, jolloin kaikki lapset nukahtavat. 

Vartijakoira kiittää Dinosaurusta leikistä ja jatkaa matkaansa. Hän nousee vuoren huipulle ja siellä 

hän näkee korkean puun. Vartijakoira tuumaa, että jos jostain niin tuolta minä näen koko saaren. 

Vartijakoira kiipeää puuta pitkin ja huomaa, että täällähän on suuren linnun pesä ja täällähän on 

jokin suuri lintu. ”Anteeksi” Vartijakoira sanoo, ”mikäs lintu sinä oikein olet?” laiskimus kysyy ja 

saa vastauksen linnulta. ”Minä olen suuri ja jylhä maakotka”. Vartijakoira kertoo miksi on oikein 

puuhun kiivennyt ja kuinka he joutuivat saarelle. Vartijakoira kertoo mitä kaikkia seikkailuja he 

ovat kokeneet ja miten kaikki ystävykset ovat oikein löytyneet. Silloin maakotka avaa nokkansa ja 

sanoo ”Voi ei, minä olin se suuri ilkeä lintu joka yritti napata Kalle Kalan, anteeksi olen todella 

pahoillani. Voisitko leikkiä kanssani sovun merkiksi?” Vartijakoira nyökkää, koska ei kehtaa 

kieltäytyä. Vartijakoira kysyy kotkalta mikä on hänen suosikkileikkinsä ja saa vastaukseksi 

pesänryöstö. 

- Pesänryöstö, tehdään kaksi porukkaa ja kolme pesää. Yksi pesä on keskellä ja siinä on 

palloja sekä yhdet pesät salin molemmissa päissä. Lapset yrittävät viedä munan (pallon) 

omaan pesäänsä. Munan voi ottaa yhteisestä tai toisen /vastustajan pesästä. Yksi lapsi voi 

kuljettaa vain yhtä munaa kerrallaan ja munaa pitää kuljettaa jalkojen välissä. 

- Ohjaaja soittaa välillä kitaraa, jolloin kaikki lapset nukahtavat. 

Vartijakoira kiittää ja jatkaa matkaansa. Hän on näkevinään saaren toisella laidalla luolan, johon 

hän päättää lähteä matkustamaan. Vartijakoira kapuaa alas puusta ja lähtee laskemaan vuoren 

rinnetä alas. Vartijakoira tulee viidakkoon, mutta tarkan suuntavaiston omaavana hän osaa lähteä 

juuri oikeaan suuntaan. Hän kulkee läpi tiheä viidakon, niin tiheän ettei siellä oikeastaan näe 

mitään. Vartijakoira suunnistaa pimeässä ja pian alkaa jo valoa häämöttää. Hän saapuu viidakon 

laidalle, kalliovuoren juurelle, jonka kyljessä luola sijaitsee. Vartijakoira kävelee sisälle luolaan ja 

näkee siellä vanhan merirosvolipun. Vartijakoira ei ole lipusta moksiskaan vaan jatkaa matkaansa. 

Seuraavaksi vastaan tulee luuranko. Vartijakoira ei hevillä säikähdä. Hän kävelee suoraan kohti 

luurankoa ja kysyy häneltä onko luuranko kenties nähnyt hänen ystäviään. Luuranko kertoo 

säikäyttäneensä muutama viikko sitten krokotiilin ja pyytää sitä anteeksi. Luuranko olisi vain 

halunnut leikkiä Karin kanssa haarahippaa, koska Krokotiilin kanssa se olisi ollut tosi kätevää. ”Aina 

olisi joku tullut ryömimään ja pelastamaan”. Luuranko kysyykin vartijakoiralta ”Voisitko sinä 

kentien leikkiä kanssani haarahippaa?” Vartijakoiralla ei olisi kyllä aikaa, mutta ei kehtaa kieltäytyä 

ja nyökkää myöntymisen merkiksi. 
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- Haarahippa. Yksi toimii hippana ja yrittää ottaa muita kiinni. Mikäli joku jää kiinni tulee 

hänen mennä X-asentoon. Kiinnijääneen voi pelastaa siten, että kaksi lasta ryömii hänen 

jalkojensa alitse peräkkäin. 

- Ohjaaja soittaa välillä kitaraa, jolloin kaikki lapset nukahtavat. 

Vartijakoira kiittää leikistä ja lähtee pois luolasta. ”Odota!” Kuuluu luurangon ääni takaa. ”Nyt 

kuule kun aloin miettimään, niin tänne luolaan taisi talsia kaksi hahmoa, jotka eivät minusta 

välittäneet. Uskoisin, että he ovat vielä luolassa. Vartijakoira kiittää luurankoa ja kävelee luolan 

perälle. Luolassa on pimeää, tosi pimeää (Huivit silmille, pidetään kädestä kiinni toisia, ohjaaja 

kuljettaa. Hiivitään tilassa.). Vartijakoira luottaa vainuunsa ja kävelee. Vartijakoira löytää jotakin ja 

ottaa siitä kiinni, jotain painavaa on löytynyt. Hän raahaa sitä pois luolasta. Hän saapuu luolan 

suulle ja nyt on tarpeeksi valoisaa, että näemme taas jotain. Vartijakoira on löytänyt taikalaatikon 

ja kurkataampa mitä siellä on sisällä. 

Sieltä löytyvät Pelle ja Kissa. 

Pelastaja Pelle ja Maisa Mau löytyvät. Vartijakoira kertoo heille kaikista heidän seikkailuistaan, 

mitä hän oli kokenut tänään ja mitä he ovat rakentaneet toisella puolen saarta. Hän kertoo, että 

pian kaikki olisi valmista, jotta voitaisiin lähteä pois saarelta. Pelasta Pellen suu kääntyy niin 

iloiseksi, että suu ei näytä loppuvan koskaan ja Maisa Mau alkaa kehräämään, niin että häntä voisi 

luulla traktoriksi. Vartijakoira sanoo seuratkaa minua, mennään pukemaan vaatteet päälle ja 

lähdetään kohti laivaamme! 
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Tuokio 12 – Projektin päätös (Kesto 30min, ikä 2-6) 

 

Tavoitteet: 

Musiikin tuottaminen. Äänten yhdistäminen, mielikuvituksen ja itseilmaisun kehittäminen. Muiden 

kuunteleminen.Projektin päätös. 

 

Käydään läpi projektin kuvat (3-5 kuvaa).   

Näytetään lapsille kuva. Kysytään mitä ääniä kuvassa voisi tapahtua. Tehdään se ääni suulla ja 

kaikki saavat matkia ääntä. 

Lapset saavat hakea itselleen yhden soittimen ja valita yhden äänen kuvasta, saman tai uuden. Ja 

kertoa mikä ääni se tässä kuvassa on ja soittaa se ääni.  

Lapset vievät soittimet pois ja otetaan uusi kuva. 

Viimeinen kuva on, jossa projektin hahmot lähtevät saarelta pois Sampan (minun) kanssani. 

Kerrotaan kuvasta ja laitetaan kuva yhteiseen paikkaan. Muistoksi seikkailusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


