
puette päälle (hattu, kengät, haalari ym.)

otatte mukaan (esim. eväitä, miltä omena tai pillimehu

liikkeenä näyttää?)

Pikku Tonttu heräsi joulukuisena aamuna innoissaan:

"Onko tänään meidän Seikkailuretki?", hän kysyi. 

Äiti Tonttu vastasi: "Kyllä on, puetaan päälle niin lähdetään!"

 

MITÄ KAIKKEA RETKELLE TARVITAAN MUKAAN?

Tehkää yhteinen mielikuvitusmatka -  pohtikaa ääneen ja

näyttäkää toisillenne liikkeen muodossa, mitä

 AAMULLA 
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Pikku Tonttu ja Äiti Tonttu lähtivät yhdessä seikkailuretkelle.

Pikku Tonttua jännitti paljon - hän oli kovin innoissaan.  

Näytä sinä, kuinka isoa innostus ja jännitys voi joskus olla!

Kokeile samalla, miten taitava Temppuilija olet. 

Ota aikuista käsistä kiinni ja hyppää ilmaan. Miten korkealle

osaat ponnistaa? 

 RETKELLÄ
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KUINKA 
ISO JÄNNITYS 

VOI OLLA?

WAU, 
MITEN TAITAVA 

TEMPPUILIJA OLET!



Pikku Tonttu ja Äiti Tonttu jatkoivat matkaa. 

"OI WAU!" Pikku Tonttu yhtäkkiä huudahti:

"Maailman suurin keinu, nyt mennään äiti. Tule jo! Nyt

keinutaan!"

 MATKA JATKUU
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KUINKA HURJAT VAUHDIT
AIOTTE OTTAA? KUULUUKO

KEINUSTA ÄÄNIÄ? 



Pikku Tonttu oli onnellinen nähtyään maailman suurimman

keinun, mutta mitä ihmettä? Pikku-Tonttu ei ollut uskoa

silmiään. "Äiti katso, miten korkea vuori! Kiivetään sinne!" 

 MITÄ IHMETTÄ?
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OLETPA TAITAVA,

OSAAT HIENOSTI!



Kiivettyään vuoren huipulle Pikku Tonttu huomasi edessään

tutun hahmon. Pörri-Poro oli tullut ystäviensä kanssa vuoren

huipulle ihailemaan kauniita maisemia. 

"Hei nyt mä keksin, leikitäänkö yhdessä?", Pörri-Poro kysyi.

"Hyppää kyytiin niin seikkaillaan!"

MITÄ KAIKKEA NÄETTE PORO-KYYDIN AIKANA? 

 Antakaa mielikuvituksen viedä ja fiilistelkää yhdessä! 

 

   KUKA KUMMA VUOREN HUIPULLA ODOTTAA?
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"Kiitos paljon Pörri-Poro ja ystävät, oli hurjan hauskaa!",

Pikku tonttu sanoi. "Hei katsos tänne." Äiti-tonttu hihkaisi.

Käännyttyään Pikku-Tonttu huomasi pulkan. Se kimalsi yhtä

kauniisti kuin lumihanget auringonvalossa. "WAU!", Pikku

Tonttu huokaisi. "Tule kyytiin, seikkailu jatkuu!" 

 

         JÄNNITTÄVÄ KOTIMATKA
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"Äiti tämä on ollut

maailman ihanin päivä!

Olen tosi iloinen, että

lähdettiin!", Pikku-Tonttu

sanoi ja halasi äitiään

ennenkuin hyppäsi pulkan

kyytiin.  



Kotiin saavuttuaan Pikku Tonttu mietti, miten kiva päivä

hänellä oli ollut. Yhtäkkiä alkoi kuulua musiikkia ja äiti

ilmestyi olohuoneeseen tanssimaan. Pikku Tonttua ihmetytti

äidin hassut tanssiliikkeet, mutta lempilaulun kuullessaan hän

innostui mukaan tanssimaan.  

 MITÄ LEMPILAULUA TE VOISITTE YHDESSÄ TANSSIA?

         ONNELLISESTI KOTONA 
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Pikku Tonttua alkoi väsyttää. "Äiti, voisitko tehdä

satuhieronnan? Kertoa, vaikka vielä uudestaan

seikkailustamme. Oli tosi kivaa!". Pikku Tonttu laskin pään

tyynylle onnellisena miettien upeaa päiväänsä ja samalla äiti

aloitti tarinan "Eräänä aamuna..." 

         RAUHOITUTAAN YHDESSÄ
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Voitte vielä yhdessä palata tarinan merkityksellisiin hetkiin

alla olevien esimerkkien avulla tai keksiä oman seikkailun:

KÄVELY: Sormet sipsuttaa selkää pitkin

ISO JÄNNITYS:  Piirrä erikokoisia ympyröitä selkään 

KEINU: Tee kämmenelle U:n muotoista liikettä 

VUORI: Piirrä selkään iso vuori 

PÖRRI-PORON KYYTI: Kämmen askelluksia sikin sokin

PULKKAKYYTI: ylhäältä alas sivellen puolelta toiselle

TANSSI: sormet hyppelee 

NUKKUMAAN: Laita molemmat kädet alaselän päälle 

 

         SATUHIERONNAN AIKANA



Kerro vielä lapselle, missä kaikessa hän onnistui ja oli

erityisen taitava. 

Pohtikaa yhdessä, mistä piditte. Mikä oli kivaa?

Missä lapsi onnistui omasta mielestään? 

         ONNISTUMISTEN KIRKASTAMISTA  
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LIIKUNNAN ILOA & ONNISTUMISEN
KOKEMUKSIA 


