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1. Johdatus opetusmateriaaliin 
 

Veden matkassa –retkipäivän jälkeen on mukava palata hetkeksi vesiaiheiden pariin vielä kouluym-

päristössäkin. Taideteoksia tekemällä oppijat palauttavat mieleensä retkipäivän aikana näkemiään 

eliöitä. Myös tiedeosiossa muistellaan miltä planktoneliöt ja kalat näyttävät, ja millaisista osista jär-

ven ravintoketju muodostuu. Ohessa olevat vesiaiheiset liikuntaleikit taas syventävät vesieliöiden 

selviytymisstrategioiden ymmärrystä. Lisäksi liikuntaosiosta löytyy mukavia mielikuvitusta aktivoivia 

harjoituksia sekä Veden matkassa -retkipäivien musiikkiin yhdistettäviä opettavaisia leikkejä. Veden 

matkassa -levy on julkaistu vuonna 2014 ja opettaja on saanut sen mukaansa retkipäivien päätteek-

si. 

Taideosion ja liikuntaosion kaksi ensimmäistä leikkiä on koonnut opettaja/kouluttaja Panu Villanen 

ja liikuntaosion loput harjoitukset on ideoinut tanssija Kati Kotilainen Operaatio Sammaleisesta. 

Tiedeosiosta vastaa ympäristöekologi Heidi Kontio Vanajavesikeskuksesta. Musiikin on säveltänyt 

muusikko Petri Keinonen Operaatio Sammaleisesta ja sanoittanut Kati Kotilainen tai biologi Suvi 

Vehmanen. Myös opetusmateriaalin piiroskuvat ovat kuvittaja Laila Nevakiven käsialaa, kun taas 

tiedeosion harjoitusten kuvituksen on taituroinut Vanajavesikeskuksen vesistöasiantuntija Suvi Mä-

kelä. 

Ohjeet ovat viitteellisiä ja niitä opettaja saa soveltaa haluamallaan tavalla. 

Iloisia ja mielekkäitä opiskeluhetkiä! 
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2. Taideosio 
 

2.1. Vesieliöt taideteoksina 
 

Oppijat palauttavat mieliinsä näkemiään eliöitä: kaloja, vesihyönteisiä ja plankton –eliöitä. Näistä 

he valitsevat haluamansa ja tekevät muovailuvahasta kokemansa näköisiä.  

Vaihtoehtoisesti eliöitä voi rakentaa erilaisesta jäteaineksesta, muovista, rautalangasta, purkin-

kansista (muovi, metalli, WC-paperirullat jne.).  Monet planktoneliöt näyttävät ketjuilta, levynpa-

loilta, palloilta jne. 

Myös paperimassasta saa kätevästi tehtyä hienoja eliöitä, kunhan tukee eliön erilaiset ulokkeet 

massan sisään sujautetulla rautalanganpätkällä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muistinvirkistyskirjallisuutta pikkuötököistä: 

- Vesikirppu ja sudenkorento – makeanveden eläimiä. WSOY 

- Vesiemme pikkueläimiä värikuvina. WSOY 
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3. Tiedeosio 
 

3.1. Planktoneläimet 
 

Liitteenä olevasta tulostettavasta harjoituksesta voi ympyröidä vesikirpun ja hankajalkaisen eli 

tunnistaa ne planktoneläimet, mitä Veden matkassa -retkipäivillä ihasteltiin mikroskoopin avulla. 

Kuvasta voi myös etsiä plankton-ryhmään kuuluvia bakteereita ja kasveja (esim. spiraalimainen si-

nilevä koostuu ketjumaisista syanobakteereista ja pussimainen viherlevä on kasvi). Lopuksi kuvat 

voi värittää. 

Lisää tietoa planktoneläimistä löydät esim. Pyhäjärvi-instituutin net-

tisivuilta (http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/image/pdf-

tiedostot/elainplanktonluennot240811_amv_ilman_kuvia.pdf) tai Vesi-

kirppu ja sudenkorento - makeanveden eläimiä -kirjasta.  

Hankajalkainen Vesikirppu 

3.2. Kalat 
 

Liitteenä olevan kalaristikon avulla voi opetella Suomen järvien yleisimpiä kalalajeja. Kalan voi 

tunnistaa piirroskuvan ja/tai kuvauksen perusteella. Allekkain kerätyistä kalannimistä muodostuu 

retkipäivillä tutuksi käyneet sanat. Kuvat voi lopuksi värittää. 

Lisätietoa ja tunnistusapua voi etsiä internetistä tai tunnistusoppaista. Tässä lisäksi lyhyet kuva-

ukset tehtävän kalalajeista: 

1. Sorva: Huomio kiinnittyy ensin verenpunaisiin vatsa- ja peräeviin, muilla särkikaloilla ne eivät ole yhtä vahvasti pu-

naiset. Silmät eivät ole yhtä punaiset kuin särjellä, vaan pikemminkin oranssiset. Vesikasvit ovat tärkeä osa ravin-

toa. 

2. Ahven: Suomen kansalliskala, sisukas selviytyjä, maukas mutta piikikäs. Yleisin ja tunnetuin kalamme on helppo 

tunnistaa kyljessä näkyvien viirujen avulla. Isoimmat kyrmyniskat ovat petokaloja. 

3. Made: Pitkulainen, pienisuomuinen ja limaisen liukas kala. Väritykseltään ruskean kirjava, vatsa vaalea. Leuassa 

turskakaloille tyypillinen viiksisäie. Petokala, joka syö pääasiassa kalaa. Ruokakalana herkullinen keittokala. 

4. Ankerias: Kiemurainen ja limainen erikoisuus kalojemme joukossa. Selässä pitkä harjaevä, vatsaevät puuttuvat. 

Tämä väriltään tumma kala pyytää pikkueläimiä pohjan tuntumassa öisin. 

5. Lahna: Latuskainen kala kuuluu tunnetuimpiin kaloihimme ja on Hämeen maakuntakala. Evät ovat tummat. Ne 

tonkivat järvien mutapohjia ja syövät torveksi venyvällä suullaan toukkia, simpukoita, ym. pieneliöitä. 

6. Muikku: Suuresti arvostettu pieni lohikala, jolla on pyrstön vieressä pieni rasvaevä. Herkullista etenkin paistettuna. 

Tämä kala syö planktonia. 

7. Hauki: Yleinen ja hurja petokala. Pitkänomainen kala, jonka pää ja kita ovat suuret verrattuna muuhun ruumiseen. 

Syö muita kaloja ja vesilintujen poikasia, sammakoita sekä vesimyyriäkin. 

8. Taimen: Kutsutaan usein lohiksi, joita ne muistuttavat. Nimessä usein mukana asuinpaikka eli meri, järvi tai puro. 

Puroissa elävää kalaa sanotaan myös tammukaksi ja järvissä elävää kalaa mulloksi. Syövät muikkuja, salakoita ym. 

pikkukaloja. 

9. Kiiski: Tyypillinen ahvenkala: isopäinen ja piikikäs. Tämä pieni kala on tunnettu myös limaisuudestaan ja siksi sen 

nimi kansankielessä alkaa etuliitteellä ”räkä”. Ruokavalioon kuuluvat toukat, pienet simpukat ja äyriäiset sekä mäti. 

10. Kuha: Suurin ahvenkalamme viihtyy sameissa vesissä. Poikasena syö eläinplanktonia, mutta kun vartta kertyy vä-

hän lisää, se muuttuu petokalaksi. Arvostettu ruokakalana. 

Lähde: Laine L.J. 2009: Suomen Luonto-opas 
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3.3. Ravintoketju 
 

Liitteenä on kaksi eritasoista tehtäväsivua, joista voi valita ja tulostaa oppilaiden tietotasoon sopi-

vimman. Tarkoituksena on koota järven ravintoketju vetämällä nuoli auringosta kasviplanktoniin, 

kasviplanktonista eläinplanktoniin, eläinplanktonista särkikalaan, särkikalasta petokalaan ja lopuk-

si petokalasta petolintuun. Haastavammassa tehtävässä oikeita vastausmahdollisuuksia on useita. 

Kuvissa esiintyvät eliöt voi tunnistaa ja lopuksi vaikkapa värittää. 

4. Liikuntaosio 
 

4.1. Vanajaveden kalat 
 

Oppiympäristö: riittävän suuri avoin tila, jossa oppilaat voivat muodostaa ringin 

Henkilömäärä: 10 – 40 

Johdanto opettajalle 

Kaloja on monennäköisiä, ja niillä on mitä erilaisimpia käyttäytymispiirteitä, joita on kehittynyt 

vuosimiljoonien (vanhimmat 400 milj.) aikana. Kyseessä on siis sopeutuminen ympäristöön ja niis-

sä eläviin muihin eliölajeihin ja lajikumppaneihin. Sopeutumisen kautta kaloille on kehittynyt omi-

naispiirteet, joiden avulla ne selviytyvät vesiekosysteemissä. Kalat ovat omalle lajilleen tyypillisen 

näköisiä, ja useimmiten tunnistammekin ne ulkonäön perusteella. Kuitenkin on mielekästä ja tär-

keää luonnon ymmärtämisen kannalta opettaa lapsille sitä, miten kalat toimivat ja käyttäytyvät la-

jityypillisesti elinympäristössään. 

Leikissä on tarkoitus toimia siten, että oppilaat saavat toiminnan kautta kuvan eri kalojen tyypilli-

sistä käyttäytymispiirteistä.  Toimintaan voidaan myös yhdistää kalojen ulkonäkö. Seuraavassa 

esimerkissä kuvataan vain kahden kalan – hauen ja särjen – käyttäytymistä. Yhtä hyvin voidaan 

leikkiä samalla idealla muidenkin eliöluokkien (esim. lintujen, hyönteisten jne.) sekä vesieliöiden 

(esim. vesimittari, vesikirppu jne.) toimintaa. 
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Toiminta 

Harjoitukseen käyvät mitkä tahansa kalat. Parhaiten käyvät tietenkin juuri omin aistein koetut ka-

lat. Leikki tapahtuu ringissä. Keskellä rinkiä on leikin arvuuttelija - henkilö, joka sormellaan osoit-

taen leikittää ringissä olijoita. 

Hauki: Opettaja kertoo hauen syöksähtelevästä saalistustyylistä kaislikossa, sen saalistukseen so-

pivista lukuisista hampaista ja voimakkaasta pyrstöstä, joka saa aikaan nopean syöksähdyksen saa-

liin nappaamiseksi. Hauen ruumis on ihanteellinen syöksyvälle kalalle. Se on pitkänomainen ja 

voimakaspyrstöinen.  Oppilaille selvitetään leikin säännöt.  Kun leikittäjä osoittaa yhtä ringissä oli-

jaa ja sanoo: ”Hauki!”, osoitettu henkilö esittää haukea ottamalla askeleen eteenpäin ja tekemällä 

haukkausliikkeen suullaan. Osoitetun oppilaan vieressä seisovat oppilaat taas tekevät kädellään 

pyrstön potkua kuvaavan aaltomaisen liikkeen. 

 
Särki: Särki on saaliseläimenä aivan erilainen ruumiinrakenteeltaan kuin hauki. Oppijoiden kanssa 

keskustellaan siitä, miten saaliskala, kuten särki, voi välttyä hauen iskuilta. Särjen elinehtona ovat 

äkkinäiset väistöliikkeet. Sen vatsa- ja selkäevät sijaitsevat samalla linjalla lähellä kalan keskikoh-

taa ja mahdollistavat nopeat käännökset. Kun leikittäjä osoittaa yhtä ringissä olija ja sanoo: ”Sär-

ki!”, osoitettu henkilö esittää särkeä ja pyörähtää nopeasti itsensä ympäri. Osoitetun oppijan vie-

rekkäiset oppilaat taas panevat kätensä toisiaan vasten levyiksi ja tekevät käsillään puikkelehtivia 

liikkeitä esittäen särjen äkkinäisiä pakoliikkeitä. 

Leikittäjä seisoo keskellä rinkiä ja pyytää oppilaita eri puolilla rinkiä esittämää satunnaisessa järjes-

tyksessä haukea ja särkeä. Kun oppilas tekee väärän liikkeen (esim. särjeksi osoitettu tekee käsi-

liikkeitä, vaikka pitäisi pyörähtää ympäri), hänestä tulee leikittäjä. Myös voidaan sopia, että oppi-

las esim. juoksee ringin ympäri takakautta.  

Jälkityöskentely  

Oppilaat jaetaan pareihin tai pienryhmiin. Seuraavaksi he alkavat miettiä edellä kuvatun kaltaista 

leikkiä muista vesieliöistä, joita on koettu Veden matkan retkipäivänä. Näin oppilaat muistelevat 

oppimaansa, pohtivat eliöiden tunnusmerkkejä ja kehittävä leikkiä edelleen. Yhdessä oppilaiden 

kanssa keskustellaan eliöistä ja opettaja korjaa karkeimmat asiavirheet. Jatkossa oppilaiden kehit-

tämät leikit leikitään. Sekä ennen että leikin jälkeen keskustellaan vesieliöiden ulkonäköön ja käy-

tökseen johtaneista syistä – sopeutumisesta ympäristöön. 

Leikki on mukaelma lähteestä:  Villanen, P. 1998. Multimedia ympäristökasvatuksen ja ekologian opetus-

menetelmistä  

CD-ROM. Mikkeli: WSOY Koulukanava. 
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Keskellä oleva ”hauki” syöksähtää askeleen eteen ja haukkaa suullaan. Vierekkäiset oppilaat hei-

lauttavat kättään voimakkaan pyrstön merkiksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskellä oleva ”särki” pyörähtää nopeasti ympäri ja vierekkäiset taas panevat kädet vastakkain ja 

tekevät puikkelehtivia liikkeitä esittäen särjen äkkinäisiä pakoliikkeitä. 
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4.2. Sattuma ja valinta 
 

Oppiympäristö: mikä vain avoin tila esim. luokka, jossa oppilaat voivat vapaasti kävellä ja kohdata 

satunnaisesti toisiaan  

Henkilömäärä:  10-50 

 

Johdanto opettajalle 

Valinta ja sattuma ovat aina yhteydessä toisiinsa ohjaten eliöiden kehitystä – evoluutiota - ekosys-

teemeissä. Näiden aiheuttamana eliöille on aikojen kuluessa muodostunut erilaisia ominaisuuksia, 

joiden avulla ne pysyvät kilpailukykyisinä muihin eliöihin nähden. Kun ominaisuus on kehittynyt, se 

sulkee pois muita ominaisuuksia. Esimerkiksi simpukan kuori suojaa simpukkaa, mutta heikentää 

liikkumisnopeutta. Kalat taas voivat hengittää kiduksillaan vedessä, mutta eivät maalla. Ihmisinä 

valitsemme joka päivä erilaisia strategioita selviytyäksemme. Kulttuuri tuo myös uudenlaisia ja 

nopeasti muuttuvia valintatilanteita. Tietyt valinnat johtavat pitkäaikaisiin seuraamuksiin, toiset 

vaikuttavat vain lyhyen ajan.  Seuraava harjoitus pohjautuu leikkiin ”kivi-paperi-sakset”.  Leikissä 

oppilaat tekevät valintoja siitä, millä eläimellä eli käsiliikkeillä voisi voittaa toisen eliön. Esimerkki-

leikissä mukana ovat vesiemme suureliöistä piisami, rapu ja simpukka. Muuntelemalla eliölajeja 

leikki sopii mihin vain ekosysteemiin, vaikkapa metsään tai niitylle. 

Toiminta 

Oppilaat seisovat vastakkain ja sanovat: - Piisami, rapu vai simpukka?, minkä jälkeen he esittävät 

välittömästi kädellään pelikaverilleen merkin , joka vastaa heidän valintaansa. 

Valinta tehdään em. oppilaiden sanomista eläimistä: 

1. Simpukka (kivi) voittaa ravun (sakset), koska rapu ei saa saksillaan simpukan kuorta auki. 

2. Rapu taas voittaa piisamin (paperi), sillä se voi nipistää piisamia, ja raadonsyöjänä se käyt-

tää kuollutta piisamia ravinnokseen. 

3. Piisami taas voittaa simpukan, sillä se voi avata taidollaan järvisimpukan kuoren. (Huom! 

Piisamit syövät etupäässä vesikasvien meheviä osia, mutta varsinkin talvella maittaa eläin-

ravinto kuten simpukat). 

Pelaajat voivat laskea itse pisteensä tai ottaa mukaan tuomarin. Riitatilanteet ovat kuitenkin har-

vinaisia, sillä käsimerkit ovat niin selvästi erilaiset. Yksi peli voi käsittää esim. 3 voittoa, minkä jäl-

keen vaihdetaan pareja ja mahdollisia tuomareita. 

 

Jälkityöskentely 

Oppilaiden kanssa keskustellaan siitä, millaisia strategioita he käyttivät selviytyäkseen pelissä, entä 

mitä eroja on muiden eläinten ja ihmisten tekemillä valinnoilla, esimerkiksi simpukan ja ihmisen 

(simpukka on sidottu luonnonvalinnan muovaamaan kuoreen, mutta ihminen voi valita kulttuu-

rimme avulla erilaista suojaa itselleen) tai ravun ja ihmisen välillä (ihminen voi valita erilaisia työ-

kaluja ruoan saamiseksi ja valmistamiseksi).  

Oppilaat voivat pohdintojen jälkeen miettiä muita eliövaihtoehtoja peliin. Tärkeää kuitenkin on, 

että eliöiden saalistus- ja ravinnonhankintasuhteet menevät oikein. Pelin innoittamana asiaa voi 

jatkaa tekemällä kirjoituksia, sarjakuvia, näytelmiä jne.  Hauskaa on myös miettiä tavanomaisten 

käsimerkkien sijaan paremmin eliötä kuvaavia käsimerkkejä. 

Leikki on mukaelma lähteestä:  Villanen, P. 1998. Multimedia ympäristökasvatuksen ja ekologian opetus-

menetelmistä  

CD-ROM. Mikkeli: WSOY Koulukanava. 
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Vasemmalla oleva rapu (sakset) voittaa piisamin (paperi). 

 

 

Oikealla oleva piisami (paperi) voittaa simpukan (kivi). 
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4.3. Mielikuvarentoutus 

 

Opettaja ohjaa oppilaat joko lattialle tai muuten vaan mukavaan asentoon, jossa voi hetken ren-

toutua. Silmät suljetaan. Otetaan muutama syvä henkäys ja annetaan rentouden ja painon tun-

teen asettua jäseniin (aivan kuin kävisi nukkumaan). Seuraavaksi pyydetään kuvittelemaan itsensä 

jonnekin rauhaisaan paikkaan veden äärelle esim. laiturille, hitaasti lipuvaan veneeseen, ranta-

hiekalle tmv. Pyydetään omassa mielessä piirtämään kaikki ympäröivän luonnon yksityiskohdat 

niin tarkasti kuin mahdollista; miltä aurinko tuntuu iholla, tuuleeko, näkyykö taivaalla pilviä ja 

minkä muotoisia, kuuluuko puiden suhinaa tai laineiden liplatusta, näkyykö ympärillä puita tai 

kuuluuko lintujen laulua, tuntuuko ilmassa koivujen tai nurmen tuoksua jne. Vihdoin pyydetään 

kuvittelemaan järven pinta. Se on peilityyni. Ympärillä oleva luonto piirtää kuvajaisensa sen pin-

taan kirkkaana ja puhtaana. Pyydetään pysähdyttämään ajatukset kaikesta muusta ja keskitty-

mään vain oman veden tyyneyteen ja annetaan ajatusten ja koko kehon olla yhtä rauhallinen ja 

tyyni kuin veden pinta. Hengitys kulkee rauhallisesti ja vaivattomasti. Annetaan muutama hetki jo-

kaisen vain olla hiljaa tässä paikassa. Sitten annetaan mielikuvien hiljaa haihtua, mutta annetaan 

rauhallisuuden ja tyyneyden jäädä läsnä olevaksi. Liikutellaan hitaasti varpaita ja sormia. Otetaan 

muutama syvä henkäys. Avataan silmät. Jokainen voi nousta hitaasti istumaan ja tehdä haluaman-

sa venytyksen. Kesto n. 15 min. 
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4.4. Lumihiutaleet 

 

Tähän harjoituksen tarvitaan vapaa tila liikkumiseen ja musiikkia (tai ope voi esim. laulella...). Pe-

rusajatuksena on musiikin soidessa liikkuminen ja tauolla pysähtyminen. Liikkumista voidaan elä-

vöittää seuraavalla tavalla: 

A. Musiikin soidessa jokainen lähtee liikkeelle yksittäisenä lumihiutaleena leijaillen hitaasti sinne 

tänne. Musiikin pysähtyessä jokainen lumihiutale jähmettyy ja keksii itselleen omanlaisensa 

lumihiutaleen muodon ja pysyy jähmettyneenä kunnes musiikki alkaa. 

B. Musiikin soidessa taas liikutaan. Tällä kertaa tuulee hiukan ja hiutaleet keksivät uusia reittejä 

ylös ja alas, lattiatasosta korkealle ylös pilviin ja pyörivät tuulessa edes takaisin. Musiikin lop-

puessa kukin yksittäinen lumihiutale joutuu nopeasti etsimään itselleen parin, jonka kanssa 

yhdistytään yhdeksi suureksi hiutaleeksi. Pysytään yhteisessä muodostelmassa kunnes musiik-

ki alkaa. 

C. Musiikin soidessa tuuli taas yltyy ja tällä kertaa yksittäiset hiutaleet pomppivat, kierivät ja su-

keltelevat yltyvässä tuulessa ja viimassa. Musiikin loppuessa 4 hiutaletta muodostaa jättimäi-

sen lumihiutalemuodostelman. Taas pidetään muoto kunnes musiikki taas alkaa. 

D. Viimein alkaa tuiskuttaa ja lumihiutaleet sinkoilevat villisti pyryssä. Kun musiikki loppuu, kaikki 

hiutaleet yhdessä muodostavat valtavan lumikinoksen. Tässä voidaan tehdä joko monen hiu-

taleen patsas tai kaikki lapset tekevät vain "ihmisklöntin" tai voivat itse keksiä, miten haluavat 

kinoksensa tehdä. 

 

Opettaja voi mielensä mukaan tauon lopulla huudella mitä oppilaiden pitää milloinkin tehdä ja 

säädellä liikkumista muuttamalla tuulen voimakkuutta, määrätä esim. liikkumaan vain lattiatasos-

sa, yhdellä jalalla, ryömien tmv. mitä sattuu keksimään. Myös parien kanssa voidaan ehdottaa, et-

tä vain esim. kädet saavat koskettaa toisiaan tai että lumihiutaleiden pitää yhdistyä niin että päät 

tai vaikka peppu on yhdessä. Mielikuvitus on rajaton. 

 

4.5. Veden olomuodot 
 

Aluksi voidaan todeta, että vettä voi löytää monessa eri olomuodossa ja että se pystyy muutta-
maan muotoaan ja koska ihminenkin on suureksi osaksi vettä, voimme mekin muuntua moneksi 
tämän olomuodonmuutosleikin mukana. 
 
Aluksi kaikki kootaan tiiviiksi ryhmäksi seisomaan kasvot ohjaajaan päin. Heitä pyydetään muista-
maan neljä olomuotoa. Kunkin osallistujan tulee koko kehollaan pyrkiä tekemään se muoto, joka 
kulloinkin huudetaan. Ohjaaja huutaa olomuodot aina samassa järjestyksessä. Muodot ovat: 1. 
lumipallo ( kyykyssä pää polvissa ) 2. jääpuikko ( seisotaan suorana kädet ojennettuina 
pään yläpuolella kämmenet vastakkain ), 3. lumihiutale ( vapaa muoto, jokainen keksii oman ), 4. 
järven jää ( maataan selällään lattialla ). 
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Leikki aloitetaan paikalla ilman musiikkia ikään kuin testaten, että asennot muistetaan. Ohjaaja 
huutaa asennot ja asennossa pysytään patsaana, kunnes seuraava asento huudetaan. Kun tämä 
sujuu, voidaan leikki aloittaa tilassa. Kaikki asettuvat ensin alkuasentoon (olomuotoon) järven 
jääksi selin lattialle. Ajatuksena on, että äskeisestä 4 asentoa tehdään samassa järjestyksessä, 
mutta nyt niin, että lasketaan musiikin (Veden olomuodot, osio 5.4.) mukana aina kahdeksaan 
vuoroin liikkuen vuoroin pysähtyen. Ensimmäisen 8:n laskun aikana liikutaan tilassa törmäämättä 
muihin, etsien samalla omalle asennolle uusi paikka. Seuraavan 8:n laskun aikana, niin nopeasti 
kuin mahdollista, otetaan kulloinkin vuorossa oleva asento ( 1. lumipallo, 2. jääpuikko, 3. lumi-
hiutale, 4. järven jää) ja odotetaan loput 8:sta laskusta paikalleen jähmettyneenä kuin patsas. Jat-
ketaan vaihtaen asentoa ja paikkaa samaan tapaan aina vuoroin 8:lla tilassa liikkuen (musiikissa ne 
kohdat, joissa ei ole laulua) ja aina 8:aan laskien asennossa odottaen (musiikissa lauletut kohdat) 
musiikin loppuun saakka, jolloin viimeiseksi asennoksi jääkin "järven jää". Tähän voidaankin het-
keksi jäädä levähtämään, hengittämään ja rentoutumaan. Mielikuvina voi käyttää talvisia maise-
mia, talviunta tai vaikkapa katsella hiljalleen putoilevien lumihiutaleiden tanssia, olla levossa liik-
kumattomana järven jäänä. 
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4.6. Ihmeellinen muodonmuutos 
 

Aluksi ryhmä kuuntelee laulun ihmeellinen muodonmuutos (osio 5.6.) kokonaisuudessaan samalla 
seuraten tarkkaavaisesti mitä laulussa kerrotaan sammakosta. 
 
Laulun jälkeen kokeillaan miltä tuntuisi itse olla sammakko kaikkine muodonmuutoksineen. Tätä 
varten ryhmä muodostaa piirin (tai lammen rannat) kasvot piiriin sisäänpäin ja käsistä irti toisis-
taan, kukin pitäen huolta omasta paikastaan. 
 
Pyrstö- tanssi: 
Ryhmältä kysytään muistaako kukaan mitä sammakolle tapahtui aivan ensiksi - vastaus: pyrstö! 
Lapsia pyydetään mielikuvituksen voimalla kasvattamaan 3:n laskien pitkä pyrstö. Tällä pyrstöllä 
on tarkoitus läiskäistä ensin oikealla olevaa kaveria takapuoleen, sitten vasemmalla puolella ole-
vaa kaveria. Kun tämä sujuu, voidaan jatkaa "läiskimistä" vuoroin oikealle ja vasemmalle aluksi 
läiskäys 8:aan laskien, sitten 4:ään, 2:en ja lopuksi 1:en, jolloin ikään kuin twistataan. Voidaan 
twistata ylös- ja alaspäin, ympäri tai miten musiikin mukaan tuntuu mukavalta. 
 
Räpylä-tanssi: 
Seuraavaksi ryhmältä kysytään, mitä sammakolle kasvoi pyrstön jälkeen vastaus: jalat! Lapsia pyy-
detään etsimään vasen jalka ja kuvittelemaan se sammakon räpyläksi. Tämä räpylä lätsäytetään 
lammen (piirin keskustan suutaan) veteen, niin, että vesi roiskuu. Sitten hypyllä vuoroa vaihdetaan 
toinen jalka lammen vettä taas lätsäyttäen. Kun tämä sujuu, vaihdetaan aina vuoroin vasenta ja 
oikeaa jalkaa ensin 8:aan laskien, sitten 4:ään, 2:een, 1:een ja sitten niin nopeasti kuin vain pystyy 
niin pitkään kuin vain porukka jaksaa. 
 
Hengitys: 
Viimeiseksi kysytään mitä sammakolle kehittyi ihan viimeiseksi - vastaus: keuhkot! Hyppimisen jäl-
keen hengitetään syvään ja saman aikaisesti noustaan kyykystä ylös seisomaan varpaille saakka, 
käsien venyessä ylös kohti kattoa. Kun yhtään enempää happea ei enää mahdu keuhkoihin, anne-
taan ilman ikään kuin valua kehosta pois ja uloshengitetään kaikki ilma keuhkoista ulos. Samalla 
annetaan kehon luhistua kokoon, jolloin palataan hitaasti takaisin kyykkyyn. Hengitetään täysiä 
hengityksiä 4 kertaa tai niin kauan kuin tuntuu hyvältä ja keho sekä hengityksen rytmi kerkiää rau-
hoittua. 
 
Sammakoille kehittyi raajat ja keuhkot niin kuin meille ihmisillekin, joten olemme oikeastaan mo-
nella tapaa sammakon kaltaisia. 
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4.7.  Sammakonkuturäjähdys 
 

Aluksi lapset pyydetään huoneen keskelle alkuasentoon. Alkuasento on polvinistunta, pää painet-
tuna polviin, selkä pyöreänä, kadet vartalossa kiinni ja kämmenet tiukasti polvien ympärillä. Näin 
lapsista muodostuu ikään kuin sammakonmunia ja yhdessä heistä kaikista muodostuu huoneen 
(lammen) keskelle sammakonkuturypäs. 
 
Ohjaaja kertoo sammankuturäjähdyksen säännöt. Laulun (ensimmäinen säkeistö - sä ootko näh-
nyt sammakon. Osio 5.7. ) aikana ohjaaja laskee hitaasti kolmeen. Kolmosen kuullessaan kaikki 
sammakon munat lähtevät kierimään ja vierimään kohti huoneen reunoja eli lammen rantoja kun-
nes ohjaaja huutaa stop ja kaikki pysähtyvät niille paikoilleen. Taas laulun alkaessa ( toinen säkeis-
tö - sammakkolapsi keinuu ja kierii...) ohjaaja laskee hitaasti laulun lomassa kolmeen ja taas kol-
mosen kuullessaan kaikki sammakon munat kierivät kohti huoneen keskustaa turvaan omaan 
sammakonkuturyppääseensä samaan alkuasentoon ja pysähtyvät siihen. 
 
 

4.8. Sammakon uni 
 
Sammakon uni ( ja herääminen) -leikkiin sopii Sammakon tuutulaulu (osio 5.8.). 
 
Aluksi voidaan kysyä mitä sammakko tekee talvisin - vastaus: nukkuu talviunta eli horrosta. 
 
Ryhmää pyydetään etsimään itselleen tilasta ikioma "talvihorrospesä". Mielikuvissa se voi olla vaik-
kapa pehmeässä mudassa lammen pohjassa, sammalen alla tai jossakin, missä sammakon on tur-
vallista ja mukavaa nukkua talviuntaan. Lasketaan 3:een, jonka aikana kukin sammakko lopulta löy-
tää oman rauhaisan paikkansa. 
 
Sammakko asettaa räpylänsä mukavaan asentoon, antaa sammakkovatsansa köllöttää lattiaa vas-
ten ja nojaa päänsä johonkin, jota vasten voi levätä. Silmätkin painuvat umpeen. Se tuntee kuinka 
ilman viiletessä myös maa sen ympärillä viilenee ja se huomaa, kuinka sen jäsenet hitaasti kohmet-
tuvat ja jäykistyvät. Sammakkoa ei kuitenkaan palele, vaan se antaa ympäröivän viileyden sukeltaa 
sen kehoon, antaen periksi levolle. Se huomaa, kuinka sen hengitys rauhoittuu ja sydän lyö vain 
harvakseltaan. Se ajattelee mielessään jotakin oikein mukavaa, jotakin minkä viedä sen sammakon 
uniin ja vaipuu rauhaisaan horrokseen, kuunnellen kaikkea sen ympärillä....( kuunnellaan Samma-
kon tuutulaulu kokonaisuudessaan). 
 
Sitten jostain kaukaa saapuu auringon säde ja luikertaa sammakon koloon kutittaen sen varpaita. 
Hiljalleen lämpö sulattelee koko sammakon ja se ottaa mukavan venytyksen omalla paikallaan. Se 
ryömii kyykkykävelyllä hitaasti ulos kolostaan tarkistamaan, joko on aika herätä ja onko kevät saa-
punut. Aurinko lämmittää niin mukavasti, että se päättää juhlistaa aurinkoa mahtavalla " kevät-
pompalla". Se tehdään yhdessä 3:n laskien niin, että 1:llä hieman harjoitellaan joustoilla hyppyä, 
2:lla jo melkein pompitaan ja 3:lla kaikki sammakot pomppaavat kohti aurinkoa niin ylös kuin mah-
dollista. On kevät! 
 
 
 
 
 



16 
 

5. Musiikkiosio 
 

5.1. Veden matka 
 

Mistä alkaa veden matka? 
Pitkä tie on pisaralla, 
polveileva polku 
vähäisellä vedellä. 
 
Puroista syntyy kuohuva joki, 
tipoista valuu valtavirta. 
Kaikki joet johtavat mereen, 
alati vyöryvät uomat 
aaltojen alle. 
 
Säv. Petri Keinonen 
San. Suvi Vehmanen 
 
 

5.2. Kalle ja Kaisla 
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Kalle ja Kaisla 
 
Kaisla ja Kalle; parhaita kaloista 
Uivat he tänne menneistä ajoista 
Löytää heidät voi pohjamudista, 
monnimaisista unista 
 

Kalle ja Kaisla parhaita kaloista, Kalle ja Kaisla. 
 
Kaislalla päässään on rusetti veikeä, 
Suojavärissään vivahdus beigeä. 
Olemuksensa kovin on kalainen 
Elämäntapansa kuitenkin salainen 
 

Kalle ja Kaisla parhaita kaloista, Kalle ja Kaisla. 
 
Kallella tapana päivät on nukkua, 
Kaislan seurassa yöt läpi kukkua; 
Vaanien saalista viikset väristen, 
evät jännityksestä täristen. 
 

Kalle ja Kaisla parhaita kaloista, Kalle ja Kaisla. 
 
Monneja etsin nyt aallokosta, 
levien keskeltä, kaislikosta. 
Löytääkö heidät pohjamudista, 
vaiko monnimaisista unista? 
 

Kalle ja Kaisla parhaita kaloista, Kalle ja Kaisla. 
 
 
Säv. Petri Keinonen 
San. Kati Kotilainen ja Petri Keinonen 
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5.3. Pisarat tanssii 

 

Pisarat tanssii 
 
Tanssii, tanssii, pisarat tanssii 
sateessa pisarat tanssii. 
Lätäkkö saarissa, sateenkaarissa, 
saappaitten varsissa tanssii. 
 
Tanssii, tanssii, pisarat tanssii 
pisarat puroissa tanssii. 
Pomppivat, polskivat, räiskivät, roiskivat, 
purojen polvissa tanssii. 
 
Tanssii, tanssii, pisarat tanssii 
merien aalloissa tanssii. 
Rantoja huuhdellen, pauhua kuunnellen 
merien myrskyissä tanssii. 
 
Tanssii, tanssii, pisarat tanssii 
virraten eteenpäin tanssii. 
Joen uomissa, virtojen luomissa 
aina vain eteenpäin tanssii. 
 
Tanssii, tanssii, pisarat tanssii, 
virraten eteenpäin tanssii. 
 
 
Säv. Petri Keinonen 
San. Kati Kotilainen 
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5.4. Ihana vesi 
 

 

Ihana vesi 
 
Riitettä halla voi nurmelle kylvää, 
valkoista huurretta, kohmeista, kylmää, kirkkaita kiteitä rakentaa jää 
se luonnon hetkeksi pysähdyttää. 
 
Auringon säteet, miltei kuin salaa 
jäiseen luontoon lämpöään valaa. 
Vedet virtaavat kohti ojaa, 
sen penkereellä pajuvanhuskin nojaa. 
 
Kasvien juuret veden itseensä imevät, 
mullasta maan nousee versot vehreät. 
Marjat ja hedelmät, kasvikset sienet, 
kaikkea ruokkii nuo pisarat pienet. 
 
Marjat ja hedelmät, kasvikset, sienet, 
kaikkea ruokkii nuo pisarat pienet. 
 
 
Säv. Petri Keinonen 
San. Kati Kotilainen 
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5.5. Veden olomuodot 
 

1. Pallo, pallo, luminen pallo 
Valkea niin kuin on ihmisen kallo 

 
2. Jääpuikko on kidetikkari paras 

Kuinka nyt saisin sen räystäältä alas 
 
3. Pakkasten tullessa kielelle kerään 

Juoksen sen kauneimman hiutaleen perään 
 
4. Rauhassa hiihtelen järven jäällä 

Järvellä talvinen nuttu on päällä 
 
5. Tumppujen välissä valkoista lunta 

syntyikin lumipallovaltakunta 
 
6. Aurinko kimaltaa puikon sen kärjessä 

Alle jos jään on kai vikaa mun järjessä 
 
7. Valkeita lastuja hiljalleen putoaa 

Talviseen taikaansa katsojan lumoaa 
 
8. Auringon lämpö sen sulattaa pian 

Virtaavan veden voin nähdä sen sijaan 
 
9. Pallo, pallo, luminen pallo 

Valkea niin kuin on ihmisen kallo 
 

10. Puikko puikko, jääpuikko terävä 
Piilossa siinäkin vesi on elävä 

 
11. Pakkasten tullessa kielelle kerään 

Juoksen sen kauneimman hiutaleen perään 
 

12. Rauhassa hiihtelen järven jäällä 
Järvellä talvinen nuttu on päällä 
 
 

Säv. Petri Keinonen 
San. Kati Kotilainen 
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5.6. Ihmeellinen muodonmuutos 
 

Ihmeellinen muodonmuutos 

 
Kidukset veivaa happea kehiin, 
vie sammakkotytön uusiin vesiin. 
Pyrstö on metka, keitä vaikka huttu, 
se on sammakon pojalle tosi iso juttu. 
 
Enää ei saa pieni piiperoinen olla, 
täytyy suureks kasvaa ja tiedolla täyttää polla. 
Kun sammakko saa jalat, 
tulee kateelliseks kaikki kalat. 
 
Nyt keuhkot veivaa happea kehiin, 
vie pojat, tytöt, sammakot, uusiin vesiin. 
Leikkeihin ja töihin, landelle ja lätäköihin. 
Sammakotkin pääsevät näihin, 
juhliin parhaisiin, häihin. 
 
 
Säv. Petri Keinonen 
San. Suvi Vehmanen 
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5.7. Sä ootko nähnyt sammakon 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sä ootko nähnyt sammakon 
 
Sä ootko nähnyt sammakon, 
se vedestä syntynyt on. 
Kuin ihmisvauva äidin vatsassa, 
köllii sammakon muna lammessa. 
Lausu kutuloitsu, 
syntyy sammakko, tyttö ja poitsu! 
 
Sammakkolapsi keinuu ja kierii, 
veden mukana vierii. 
Uimassa on myös tyttö ja poika. 
He sammakon kanssa samoissa aalloissa, 
puhtaissa ihanissa 
ei haise lika ei pissa! 
 
 
Säv. Petri Keinonen 
San. Suvi Vehmanen 
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5.8. Sammakon tuutulaulu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammakon tuutulaulu 
 
Tämä sammakko tykkää hämärästä, 
pikkuisen pimeästä. 
Hyssynmyssystä himmeästä, 
hämärässä hyppäämisestä. 
 
Tämä sammakko tykkää vedestä ja loiskeesta, 
sateesta ja molskeesta. 
Kosteasta sammalesta, 
märkääkin märemmästä ruohosta. 
 
Tämä sammakko tykkää ystävistä, 
räpylöiden räiskeestä. 
Hyssynmyssystä himmeästä, 
hämärässä lepäämisestä. 
 
 
Säv. Petri Keinonen 
San. Suvi Vehmanen 
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Harjoitustehtävät  
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