yhteiseksi iloksi
Toimintapisteet
• Rytmikone
• Jatkotarina
• Sanatarina
• Tasapaino
• Tarkkuustehtävä

• Huivitanssi
• Kehonosat johdattaa
• Ruutuhyppely
• Pulmatehtävä
• Roolileikki
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Rytmikoneessa rytmitellään taputuksin, tömistyksin,
tauoin ja yllätysliikkein yhdessä samalla luoden
aina uudenlaisia rytmejä. Voit kokeilla, kuinka
monta erilaista rytmiä keksit.Yllätysliike voi olla
hihkaisu, hyppy, vihellys tai mikä tahansa, mitä
päätät itse tehdä! Taukomerkin kohdalla pidetään tauko (ei ääntä tai liikettä). Voit lisätä taputuksen tai tömistyksen määriä haluamallasi tavalla.
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– olipa kerran
Tarinan voit kirjoittaa paperille, tai kertoa kaverin kanssa ääneen niin, että jatkatte lauseita
vuorotellen. Aloita lauseet alla olevan mukaan:
Olipa kerran...
Joka päivä...
Kunnes eräänä päivänä...
Siitä johtuen...
Kunnes viimein...
Sen päivän jälkeen...
Tämän tarinan opetus on se, että...
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Valitse kolme sanaa ja tee
niistä pieni tarina liittyen
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Seiso yhdellä jalalla ja kirjoita toisella jalalla
nimesi ilmaan. Vaihda jalkaa. Jos tuntuu liian
helpolta, laita vielä silmät kiinni.
Voit tehdä tämän myös pareittain peilin omaisesti, eli ensin toinen kirjoittaa ja toinen matkii
liikettä. Sen jälkeen vaihdetaan osia.
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• 5 Sankoa/kulhoa, maahan merkattua aluetta tms.
• erilaisia esineitä joita heitellä kuten palloja/hernepusseja/höyheniä/huiveja/tulitikkuja/käpyjä.
Sangot pisteytetään eri pistemäärillä, lähimpänä
on pienimmät pisteet, kaukana suurimmat pisteet.
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• Seistään vastakkain/piirissä tms
• Kaikilla on huivit/kangaspalat käsissä
• Yksi on johtaja, joka tekee liikkeitä, muut
seuraavat
• Yksin ollessa voit laittaa musiikkia soimaan
ja tanssia huivin kanssa
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Suunnittele rata, jota pitkin pääset kulkemaan.
Rata voi sisältää esteitä, erilaisia maastokohtia tai
kierrettäviä asioita. Rata voi olla joko sisällä tai
ulkona.
Kulje rata niin, että ensin sinua johtaa pikkurilli, sen jälkeen peppu, polvi, korva tai olkapää.
Jos tuntuu liian helpolta, laita pikkurillin päälle
höyhen, ja kulje rata niin, ettei höyhen putoa. Voit
käyttää apuna myös huiveja, hernepusseja jne.
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Piirrä maahan ruudukko esim. katuliiduilla. Jos
olet sisällä, voit teipata ruudukon lattiaan. Voit
myös käyttää apuna paperin paloja tai muita
lattiassa hyvin pysyviä elementtejä.
Kokeile, pääsetkö radan läpi hyppimällä yhdellä jalalla? Entä toisella? Tai niin, että jätät
ruutuja väliin?
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Laske, kuinka
monta kolmiota
näet kuvassa?

Kalevan Nuorten
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Valitse rooli itsellesi ja toimi se mukaan. Voit kokeilla, liikkua, puhua
ja elehtiä kuin tämä hahmo. Jos olet kaverin kanssa, voitte myös tehdä pienen kohtaamisen, jossa nämä hahmot tapaavat toisensa esim kadulla tai juhlissa. Halutessanne voitte käyttää
myös rekvisiittaa apuna.
• 140-vuotias nuorisoseuratoiminnan kehittäjä, esi-isä
• 15-vuotias Tanssija
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• 1-vuotias tempoa tenaviin harrastaja
• 60-vuotias nuorisoseurantalon esittelijä

