
KARHUN TALVIUNI 30-40MIN

Tässä draamaprosessissa lapset pääsevät auttamaan karhua, joka ei saa unta. Tunti sopii soveltaen 3-6-vuotialle. 

Mitä enemmän lapsia, sitä enemmän kannattaa varata tuntiin aikaan. Ohjaajan lisäksi paikalla kannattaa olla 

toinen aikuinen. Ryhmäkoon olisi hyvä olla 6-12 lasta. Tuokion lomassa on hyvä antaa tilaa myös lasten omille 

ideoille, mikäli aikaa löytyy. Ohjaaja ohjaa draamaprosessia sekä leikin sisällä karhuna että leikin ulkopuolella 

omana itsenään. Roolissa toimiessaan opettaja käyttää roolimerkkiä, karhun päähinettä, mikä selkeyttää 

ohjaajan roolia ohjaustilanteessa.

TAVOITTEET

- Tukea lasten uskallusta osallistua ja ilmaista itseään

- Vuorovaikutustilanteiden ja sosiaalisten taitojen harjoittelu

- Toisen huomioiminen ja eläytyminen

- Edistää kollektiivista toimintaa ja ryhmässä toimimista

- Tukea kertovan puheen tuottamista ja sanallista ilmaisua

- Ohjeiden kuuntelu, muiden ryhmäläisten kuuntelu

RAKENNE

1. Tunnin aloitus 

2. Lämmittely ja draamasopimus (5-10min)

3. Johdatus teemaan: draamalelu ja kuva  (5-10min)

4. Draamaleikki: vierailu karhun pesässä (10-15min)

5. Tarinan kertaaminen (2min)

6. Loppurentoutus  (2min)

7. Lopetus ja reflektio

TARVIKKEET

- karhupiirustus ja mahdolliset tukikuvat 
- pehmeä draamalelu 
- karhuhattu/karvalakki/käsinukke  

- peitto ja tyyny 
- kaiutin musiikkia varten
- ryömintätunneli
- penkki, jota pitkin voi kävellä. 
- Kevyt huivi tai liina loppurentoutukseen



VALMISTELUT

- Otetaan kopiot Karhupiirrustuksesta ja väritetään niistä yksi valmiiksi

- Valitaan  etukäteen äänet/musiikit joita halutaan soittaa. Seikkailua varten metsäisiä 

luontoääniä tai muuta taustalle sopivaa ääntä. Loppurentoutukseen valitaan rauhallinen 

kappale.

- Piilotetaan draamalelu ja piirrustus. Hyvä piilo on korkealla ja sellainen, josta lelu vähän 

pilkottaa.  

- Asetetaan penkki ja tunneli siten, että ne saa helposti käyttöön. Penkkiä ja tunnelia ei 

kuitenkaan kannata laittaa liian näkyvästi esille, etteivät lapset innostu niistä jo heti tilaan 

päästyään.  

- Valitse tilasta sopiva paikka karhun pesälle, tilaa voi rajata haluamallaan tavalla. Jätä 

peitto ja tyyny näkyville huoneeseen.

Vinkki: Luontoääniä löydät muun muassa Spotifysta tai Youtubesta, voit etsiä hakusanoilla ”nature sounds”.

Valitse ääniä, jotka eivät ole liian kesäisiä tai trooppisia. Hyvä loppurentoutuskappale on esimerksi Detektivbyrån

– Granmon.

TUNNIN KULKU

ALOITUS RINGISSÄ

Tunnin alussa ohjaaja kutsuu lapset rinkiin ja ohjeistaa ottamaan käsistä kiinni. Tehdään yhdessä oikein iso rinki 

tai voidaan yhdessä päättää, että otetaan tietty määrä askeleita taaksepäin. On hyvä tulla aluksi oikein lähelle 

toisia ja peruuttaa siitä pienin askelin. Kaikki laskevat askeleet yhdessä. Sen jälkeen irrotetaan kädet niin, että 

ohjaaja laskee kolmeen ja lapset nostavat kädet ilmaan korkealle kohti kattoa.

Ennen kuin istutaan alas on tärkeää tarkistaa, että kaikki kehon osat ovat tallella. Tarkistus tehdään keholorun 

avulla tai taputtamalla läpi kaikki kehonosat vuorotellen. Ohjaaja tiedustelee vielä että löytyykö kaikilta lapsilta 

peppu, minkä jälkeen taputetaan peppua. Ohjeistetaan, että lasketaan yhdessä kolmeen ja sen jälkeen kaikkien 

peput menevät nopeasti lattiaan, niin että kaikki istuvat alas.



Keholoru

Pää on täällä

Kaulan päällä

Ja sydän sanoo pum-pum-pum

Olkapäistä kädet kasvaa

Ja mahaa taputtaa

Jaloilla seistä ja hyppiä saa

Jalkojen alla tömisee maa

Viedään oikea käsi pään päälle sanalla pää ja vasen sanalla täällä. Sitten silitetään molemmilla käsillä kaulaa.

Molemmat kädet viedään päällekkäin rinnalle sanalla sydän ja lyödään rintaa kolme kertaa sanoilla pum-pum-

pum. Sanalla olka ristitään molemmat kädet rintakehän yli niin että sormet koskevat olkapäitä. Sitten avataan

käsivarret suorana sivuill sanalla kädet ja sanoilla mahaa taputtaa taputetaan vatsaa. Sen jälkeen taputetaan

käsillä kaksi kertaa reisiin ja hypitään rytmissä. Sanalla tömisee”tömistetään molemmilla jaloilla lattiaan ja

sanalla maa pysähdytään paikoilleen ja viedää kädet ilmaan.

DRAAMASOPIMUS

Ennen kuin jatketaan tehdään lasten ja ohjaajan kesken yhteinen draamasopimus suullisesti. Kaikki saavat 

ehdottaa vuorotellen yhden säännön sopimukseen. Voidaan esimerkiksi sopia yhteisesä kuuntelumerkistä. 

Draamasopimuksen hyväksymisen merkiksi voidaan esimerkiksi painaa nenää tai keksiä jokin muu yhteinen 

rituaali.

DRAAMALELUN ETSINTÄ JA PIIRUSTUS

Ohjaaja kertoo, että hänellä on mukana pieni pehmoinen ystävä. RimCirkus-tunneilla se on ollut Nippe-niminen 

nukke. Ystävä on hieman ujo ja siksi mennyt piiloon. Löytävätkö lapset sen jostakin? Lapset saavat ensin etsiä 

draamalelua katsellaan. Jos löytää sen, voi nostaa käden ylös. Kun kaikki ovat nähneet lelun, voidaan yhdessä 

osoittaa sinne mistä lelun löytää. Ohjaaja käy hakemassa lelun ja piirustuksen.

Sitten katsotaan millainen piirustus on: lelu kiertää vuorotellen ringissä ja lelu kädessä saa sanoa yhden asian, 

jonka kuvassa näkee. Ainoastaan ohjaaja ja se, jolla on lelu kädessä saavat puhua, muiden tehtävä on kuunnella. 

Ohjaaja voi auttaa lapsia kertomaan esimerkiksi osoittamalla kuvaa ja kysymällä, mikä tämä on tai minkä värinen 

tämä on. Ketään lasta ei kuitenkaan tarvitse pakottaa puhumaan tai ottamaan lelua käteen. Jokaista lasta tulee 

auttaa parhaansa mukaan.



TEEMAAN SYVENTYMINEN

Äkkiä lelulla on asiaa ja se kuiskaa jotain ohjaajan korvaan. Kysytään, haluavatko lapset kuulla mitä sanottavaa 

sillä on. Sitten ohjaaja kertoo, että yleensä karhut menevät talveksi nukkumaan, mutta tämän kuvan karhulle on 

käynyt niin onnettomasti, että se ei saa nukutuksi. Voisivatko lapset auttaa karhua nukahtamaan?

Mietitään ohjaajan johdolla, mitä kaikkea nukkumaan mennessä yleensä tehdään ja mikä auttaa nukahtamaan. 

Sellaisia asioita voi olla esimerkiksi iltapala, hampaiden pesu, se että asettuu makuulle (voi kysyä että 

nukutaanko yleensä seisaaltaan, istualtaan vai maaten), tyyny, peitto, tuutulaulu ja/tai silittäminen. Tuutulauksi 

kannattaa valita joku tuttu laulu, kuten Tuiki tuiki tähtönen. Jos tyyny ja peitto on asetettu huoneeseen, voidaan 

kysyä näkevätkö lapset näkevät huoneessa jotain nukkumiseen liittyvää. Ohjaaja kertoo, että draamalelu on 

myös unikaveri, joka auttaa nukahtamaan. Lapsilta voi myös kysyä, millaisia unikavereita heillä on. Sitten 

kerrataan vielä kaikki esiin tulleet asiat ja päätetään, että kokeillaan niitä karhun nukuttamiseen.

SEIKKAILUN ALOITUS

Kaikki nousevat seisomaan ja ohjaaja kertoo, että nyt mennään metsään, jossa karhu on. Sitä varten voidaan 

pukea päälle näkymättömät ulkovatteet. Kerrotaan että metsään päästään talvilorua ja liikkeitä käyttämällä. 

Tehdään yhdessä talviloru, sen voi toistaan muutaman kerran, jonka jälkeen pyörähdetään ympäri ja 

pysähdytään kuuntelemaan. Talviloru toimii siirtymärituaalina fiktioon. Tämä auttaa lapsia lähtemään mukaan 

tarinaan ja sen maailmaan. 

Talviloru

Sataa lunta, sataa lunta

Ja karhu näkee unta

Viedään kädet sisäkautta yhdessä ylös sanalla sataa ja tuodaan ulkokautta kevyesti kädet alas sanalla lunta niin

että sormenpäät voivat vähän heilua. Kädet pyörivät siis kaksi kertaa ympäri. Sanalla karhu viedään kädet

yhdessä posken alle ikään kuin nojattaisiin poskella tyynyyn.

SEIKKAILU

Ohjaaja himmentää valoja ja laittaa päälle metsän ääniä. Kuunnellaan niitä. Sitten hiivitään hiljaa, etteivät 

talviunille menneet eläimet herää. Metsässä on jo aika kylmä ja voidaan vähän hytistä ja hieroa käsivarsia. 

Edessä on näkymätön oksa, jonka ali pitää ryömiä ohjaajan johdolla. Seisomaan noustessa putsataan lumet 

haalarista. Metsän läpi virtaa myös soliseva puro, joka ei ole vielä jäätynyt. Ohjaaja kerää lapset yhdelle puolelle 



huonetta ja osoittaa huoneen keskellä olevaa puroa. Sitten hypitään puron yli kiviä pitkin tasajalkaa eli huoneen 

toiselle puolelle. Pyydetään lapsia asettumaan yhteen paikkaan odottamaan, kun esiin otetaan penkki ja tunneli,

jotka asetetaan peräkkäin.

Ohjaaja kertoo, että puron yli menee silta ja sen jälkeen näkyykin tunneli karhun pesään. Näkevätkö lapsen sen? 

Kerrotaan että kohta kaikki saavat ylittää sillan vuorotellen, mutta ennen sitä täytyy kerrata mitä kaikkea 

nukkumaan mennessä pitikään tehdä. Jaetaan lapsille omat tehtävät; yksi kantaa unikaveria, toinen peittoa ja 

kolmas tyynyä, jonkun tehtävä on tarjoilla karhulle iltapaa ja joku saa ojentaa hammasharjan. Voidaan vielä 

valita lapsi joka kertoo karhulle että nukkuessa pitää maata. Sitten ylitetään varovasti siltä ja pysähdytään vielä 

ennen tunnelia. Ohjaaja kertoo että karhua ei tarvitse pelätä, se on kiltti. Lapset saavat ryömiä vuorotellen 

tunnelista läpi, kun ohjaaja antaa merkin. Sillä aikaa ohjaaja laittaa karvahatun päähän (tai asettaa käsinuken) ja 

menee istumaan ”Karhun pesään”.

Seuraa lasten kanssa improvisoitu hetki karhun pesässä. Alla on esimerkki, josta voi halutessaan 

poimia sopivia asioita:

KARHU SANOO Käykää vain peremmälle, ei minua tarvitse pelätä. Mukavaa, kun tulee välillä vieraita, voitte 

asettua tuohon istumaan. Keitäs te oikein olette? (jos lapset eivät vastaa mitään, karhu voi jatkaa ensin vähän 

nuuhkien) Te haisette lapsilta, oletteko te lapsia? Oi miten mukavaa, minä olen Kalle/Kaisa-Karhu hauska 

tutustua! (karhu kättelee jokaista lasta, jotka sanovat oman nimensä)

KARHU JATKAA Olen niin iloinen että sain tavata teidät. Minulla on nimittäin ollut aivan kauhea ongelma ja 

mietin osaisittekohan auttaa minua? Juuri niin, minun pitäisi mennä talviunille mutta en vain saa unta, voisitteko

neuvoa minua tässä ongelmassa? (lapset saavat vuorotellen kertoa ja auttaa, karhu saa johdatella lapsia ja 

muuttuu koko ajan väsyneemmäksi)

TUUTULAULU/SILITYS JÄTETÄÄN VIIMEISEKSI. ENNEN SITÄ, KARHU SANOO VIELÄ Minusta tuntuu että ihan pian 

nukahdan. Kun niin käy, saatte rauhassa poistua pesästäni tuon tunnelin läpi yksi kerrallaan(sitten 

lauletaan/silitetään yhdessä karhua ja karhu alkaa kuorsaamaan)

Lapset poistuvat vuorotellen tunnelin läpi ja ohjaaja ottaa hatun pois. Ohjaajan johdolla mennään vielä sillan yli, 

hypitään kivillä ja ryömitään oksan ali. Sitten tullaan takaisin rinkiin ja lausutaan uudestaan talviloru ja 

pyörähdetään ympäri. Ohjaaja sammuttaa äänet ja laittaa vaoja kirkkaammaksi. Riisutaan mahdolliset 

ulkovaatteet ja istahdetaan alas.



Vinkki 1: Jos karhu pelottaa lapsia, voi aikuinen hyvin selittää, että hatun ollessa päässä hän leikki karhua ja

lapset voivat leikkiä mukana. Mikäli lapsia pitää ohjeistaa improvisaation aikana, voi hatun myös ottaa välillä

pois.

Vinkki 2: Karhuna voi olla myös käsinukke, jolloin aikuisen on helpompi ohjeistaa lapsia improvisaation lomassa.

KERTAUS JA LOPPURENTOUTUS

Ohjaajan johdolla käydään yhdessä läpi mitä kaikkea metsässä tehtiin ja mietitään millaista karhun luona oli. 

Muistaako joku mikä karhun nimi oli ja miten se saatiin nukahtamaan? Sitten pyydetään lapsia asettumaan 

lattialle (tai mahdollisille alustoille) makaamaan. Ohjaaja kertoo, että seuraavaksi lapset saavat kokeilla maata 

paikoillaan kuten karhu talviunilla ja kuunnella millaista musiikkia kuuluu. Laitetaan valot pois päältä ja laitetaan 

rauhallinen musiikki soimaan. Musiikin aikana ohjaaja kiertää huivi/liina kädessä ja silittää sillä kevyesti makaavia

lapsia. Rentoutus kannattaa olla maksimissaan noin 2 minuuttia pitkä.

TUNNIN LOPETUS JA REFLEKTIO

Loppurentoutuksen jälkeen venytetään käsivarsia ja haukotellaan. Sitten palataan takaisin rinkiin istumaan. 

Ohjaaja voi tiedustella, mitä rentoutuksen aikana kuului ja vielä tarkentavina kysymyksinä tiedustella oliko 

musiikki kaunista ja mikäköhän soitin mahtoi olla kyseessä (jos huoneessa on piano, voidaan kertoa esim. että 

sama soitin löytyy myös täältä). Sitten otetaan draamalelu mukaan, lelu kiertää ringissä ja jokainen lapsi saa taas 

kertoa yhden kivan asian draamatunnilta. Tässä voi käyttää apuna kuvaa karhusta ja mahdollisia tukikuvia. Kun 

kierros on tehty, draamalelu haluaa vielä kätellä ja kiittää kaikkia lapsia. Ihan lopuksi taputetaan käsiä yhteen ja 

annetaan yhteiset aplodit. Lapset saavat vielä mukaansa oman karhu-värityskuvan, jonka tarkoituksena on 

auttaa lasta jäsentämään ja muistamaan tunnin sisältöä sekä mahdollisesti innosta kertomaan karhusta muille. 

Näin värityskuva voi tukea kerronnallista puhetta ja sanallista ilmaisua.

Vinkki: Loppurentoutuksen jälkeen kannattaa jatkaa rauhallisella ja hiljaisella äänellä jotta lapset pysyvät vielä

rauhallisina.


