
   
 

   
 

ETANAN SYKSY 35-45MIN 

Tällä draamatunnilla lapset pääsevät loruilemaan sekä satuilemaan etanasta ja tanssimaan syksyn 

lehtien lailla. Tunti sopii soveltaen 3-6-vuotialle. Mitä enemmän lapsia, sitä enemmän kannattaa 

varata tuntiin aikaa. Ryhmäkoon olisi hyvä olla 6-12 lasta. Tuokion lomassa on hyvä antaa tilaa myös 

lasten omille ideoille, mikäli aikaa löytyy. Osan loruista voi jättää hyvin pois, mikäli materiaalia 

tuntuu olevan paljon. Myös lasten ikä ja kielitaito vaikuttaa siihen, mitä loruja kannattaa ottaa 

mukaan. 

TAVOITTEET 

− Tukea lasten uskallusta osallistua ja ilmaista itseään 

- Vuorovaikutustilanteiden ja sosiaalisten taitojen harjoittelu, ryhmässä toimiminen 

- Toisen huomioiminen ja eläytyminen 

- Rytmitajun kehittäminen (lorut ja musiikki) 

- Havainnoinnin harjoittelu käyttäen eri aisteja (kuulo, näkö, kinesteettinen aistimus) ja 

havaintojen sanoittaminen 

- Tukea kertovan puheen tuottamista ja sanallista ilmaisua 

- Ohjeiden kuuntelu, muiden ryhmäläisten kuuntelu 

RAKENNE 

1. Tunnin aloitus ja lämmittely (5min) 

2. Draamasopimus (5min)  

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

4. Draamaleikki: Etanan päivä ja tanssivat lehdet (10-15min) 

5. Tarinan kertaaminen (2min)  

6. Loppurentoutus  (2min) 

7. Lopetus ja reflektio 

TARVIKKEET 

- pehmeä draamalelu    

- syyspiirrustus ja mahdolliset tukikuvat    

- huiveja, mielellään keltaisia, punaisia, oransseja  

- kaiutin musiikkia varten  

- Kevyt huivi tai liina loppurentoutukseen 

-  

VALMISTELUT 



   
 

   
 

- Valitse etukäteen äänet/musiikit joita halutaan soittaa. Tanssia varten sopivaa 

instrumentaalista musiikkia ja loppurentoutukseen syksyisiä sateen ja tuulen ääniä.  

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

- Aseta huivit valmiiksi siten, että ne saa helposti esiin. 

 

Vinkki: Hyviä instrumentaalisia tanssikappaleita löytyy esimerkiksi yhtyeeltä Detektivbyrån, 

RimCirkuksen lehtitanssissa käytettiin kappaletta Vanerhavet. Luontoääniä löydät muun muassa 

Spotifysta tai Youtubesta, voit etsiä hakusanoilla ”nature sounds”. Valitse syksyisiä sateen, tuulen ja 

ukkosen ääniä. 

 

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 askeeita 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 otetaan vielä pieni suihku niin, että ollaan puhtaita satuhetkeä varten:  

Seisotaan suorana ja avataan näkymättömän (miimisen) suihkun hana. Sitten katsotaan ylös ja 

naputetaan hellästi sormilla kasvoihin, ohjaaja kertoo kuinka vesipisarat koskevat ensin kasvoja ja 

valuvat sitten kehoa pitkin varpaisiin asti. Sitten pestään eri kehonosat ohjaajat luettelemina, 

hierotaan saippuaa ja huuhdellaan. Ohjaaja voi vielä kysyä lapsilta, minkä tuoksuista saippuaa 

kullakin on. Lopuksi suljetaan suihkun ja kuivataan joko ravistelemalla koko keho tai käyttämällä 

näkymätöntä pyyhettä. 

Sitten ohjaaja tiedustelee, 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. 

Kun kaikki istuvat, ohjaaja esittää pienen arvoituksen: Tietääkö joku mikä punainen tai vihreä 

hedelmä kasvaa syksyllä puissa? 



   
 

   
 

Kun lapset ovat arvanneet kyseessä olevan omena, ohjaaja voi vielä tiedustella että kuinka moni on 

maistanut joskus omenaa. Sen jälkeen ohjeistetaan laittamaan kädet pieneksi omenaksi, jotta 

päästään tekemään omenaloru: 

PIENI OMENA 

Pienen pieni omena, roikkui oksassa 

Ja se kasvoi ja kasvoi auringossa 

Sitten kuului PAM 

Se maahan putosi 

Nostin sen, söin sen 

Niin omppu katosi 

 

Muodostetaan käsillä pieni omena, vedetään käsiä kauemmas toisistaan, lyödään kädet yhteen ja 

sitten lattiaan, poimitaan näkymätön omena ja syödään se 

 

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 PIIRRUSTUS 

Ohjaaja kertoo, että hänellä on mukana pieni pehmoinen ystävä joka myös pitää kovasti omenoista. 

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 piirrustuksen. 



   
 

   
 

Sitten katsotaan millainen piirrustus 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 

Lapsilta kysytään ovatko he kuulleet laulua etana-Ellistä? Tehdään muutaman kerran yhdessä etana-

Elli laulu: 

ETANA-ELLI 

Etana Elli, kannolla kelli 

Katseli kuuta 

Mut aatteli kaikkea muuta 

Istutaan polvilla, laitetaan etusormet antenneiksi otsalle ja keinutaan samalla laulaen. Sanalla 

“muuta” kaadutaan jommalle kummalle kyljelle lattialle. 

 

Sitten ohjaaja lähtee tarinallistamaan kuvaa kuvailemalla mitä kaikkea siinä tapahtuu ja esittämällä 

lapsille kysymyksiä: Voisiko etanalle keksiä nimen? Minkä alla etana on? Miksi? Kuuleeko etana 

jotain ääntä? Lähteekö vesipisaroista tai tuulesta joku ääni? Kukakohan on haukannut sienestä 

palasen? Etana on varmaan syönyt aamupalaksi palan sientä. 

SEIKKAILUN ALOITUS 

Ohjaaja kertoo että nyt tehdään yhdessä tarina etanasta. Lapset saavat olla mukana auttamassa. 

Sitten kaikki laittavat kätensä yhteen ja avaavat ne kuten kirjan sivut, käyttäen apuna lorua: 

SATUKIRJA 

NIKS-NAKS-NIKS-NAKS 

Satukirja aukeaa 



   
 

   
 

Tuodaan kämmenet yhteen ja sormet suoraksi, peukalot vierekkäin (suljettu kirja). Sanoilla NIKS-

NAKS-NIKS-NAKS ristitään peukalot neljä kertaa ja avataan sitten kämmenet niin, että käsien 

ulkosyrjät pysyvät yhdessä (kirja aukeaa). 

Ohjaaja aloittaa: 

Olipa kerran pienen pieni etana. Mikä sen nimi olikaan? Entä missä se asui? Eräänä päivänä, heti 

maukkaan sieniaamupalan jälkeen etana päätti lähteä päiväkävelylle, tai oikeastaan päivämatelulle, 

sillä etanalla ei ollut lainkaan jalkoja. Se kulki maahan pudonneiden lehtien seassa ja siitä kuului 

suhinaa. Mitä etanalla on päässä? Aivan tuntosarvet/antennit. 

Ohjaaja pyytää lapsia näyttämään etanan antennit, laitetaan siis etusormet pään päälle. Ohjaaja 

kertoo, että pelästyessään etana piiloutuu selässä olevan kotilon/kuoren sisään. Ohjaaja voi myös 

kysyä lapsilta mitä etana tekee kun se pelästyy. Kokeillaan kaikki piiloutua kuin etana ja mennään 

kippuraan. Tämä onnistuu parhaiten niin, että istuu polvillaan. Noustaan yhdessä takaisin kippurasta 

ja ohjaaja kertoo: etana kuunteli tarkasti ja katseli ympärilleen, kunnes äkkiä kuului pelottava ääni. 

Lapset saavat keksiä, mistä lähtee pelottava ääni ja kaikki piiloutuvat jälleen. Tämä toistetaan 

muutaman kerran, lapset saavat päättää mikä on pelottavaa. Ohjaaja jatkaa: Sitten etana odotti 

hetken aikaa ja kun pelottavia ääniä ei enää kuulunut, se päätti lähteä liikkeelle. 

 

SEIKKAILU 

Ohjaaja pyytää lapsia näyttämään miten etanat matelevat lehtien seassa ja lapset saavat lähteä 

matelemaan ympäri huonetta. Lapsia voidaan myös pyytää liikkumaan oikein hitaasti, kuten etanat. 

Sitten lapsilta kysytään mitä kaikkea etana syö? Kaikki ehdotukset otetaan vastaan ja etana syö 

kaikkea mitä lapset vain keksivät. Taas voi koettaa syödä niin hitaasti kuin pystyy ja ohjaaja saa 

näyttää mallia. Etanaruokailun jälkeen lapsia pyydetään tulemaan jonoon ohjaajan taakse. Ohjaaja 

näyttää miten käsillä tehdään suhinaääntä. Sitten lähdetään ohjaajan johdolla marssimaan jonossa 

yhteisessä tempossa ja aloitetaan Etana syksysäässä ensimmäinen osan, jota toistetaan muutaman 

kerran. 

Suhinaa suhinaa kuuluu etanasta 

Kun lehtikasassa se kulkee näin 

Sahataan rytmissä käsiä vastakkain (vedetään edestakaisin niin että kämmenet koskevat vuorotellen 

tosiaan). Sormet pysyvät suorina ja yhdessä, kämmen on “avoin”.  



   
 

   
 

Kaikki pysähtyvät, kun ohjaaja sanoo seis tai stop: Äkkiä taivaalta tippui jotakin märkää. Mitä se oli? 

Aivan, suuria sadepisaroita putosi suoraan etanan päälle. Minne etana voisi mennä sateensuojaan? 

Lapset saavat keksiä mihin etana menee ja kaikki kiiruhtavat sinne. Sitten ohjaaja tiedustelee miltä 

kuulostaa kun sadepisarat osuvat maahan ja lapset saavat kertoa ja tehdä sadeääniä. Tehdään Etana 

syksysäässä -lorun toinen osa, jota voidaan taas toistaa muutaman kerran kunnes tulee rankkasade-

osio ja aurinko paistaa: 

Tip-tip-tip-tip sadepisaroita 

Maahan putoaa 

Taitaa tulla rankkasade 

Aurinko paistaa 

Naputetaan sormilla lattiaan vesipisaroita (pidetään sama rytmi kuin aiemmin). Rankkasateella 

tömistetään koko kämmen lattiaan (nopeammin kuin vesipisarat. Sitten lopetetaan tömistys äkisti 

nostetaan kädet lattiasta ja piiretään niillä hymyillen ympyrä kasvojen eteen sanoen aurinko paistaa 

Ohjaaja jatkaa: Kun sade oli loppunut ja aurinko tuli taas esiin, etana katsoi ylös taivaalle (kaikki 

laittavat sormet sarviksi pään päälle ja katsovat ylös). Katsokaa! Mitä keltaista ja punaista tanssii 

tuulen mukana? Ne irtoavat puiden oksista ja lähtevät lentoon. Ohjaaja kertoo, että nyt kaikki lapset 

saavat muuttua syksyn tanssiviksi lehdiksi. Sitä varten tarvitaan värikkäitä huiveja. Kerrotaan minkä 

värisiä on tarjolla ja kysytään vuorotellen lapsilta minkä värisen huivin he haluavat. 

TANSSIVAT LEHDET 

Pyydetään lapsia ottamaan joku hieno asento ja pysyä siinä liikkumatta kuten patsas. Ohjeistetaan, 

että kun kuulee musiikin, saa alkaa tanssia kuten syksyn lehdet. Tehdään yhdessä erilaisia liikkeitä, 

joiden välillä ohjaaja huutaa aina SEIS tai STOP, jolloin kaikkien pitää jähmettyä paikoilleen. Liikkeitä 

voi olla muun muassa: 

- Pitää huivia molemmista kulmista kiinni, nostaa se korkealle kasvojen eteen, 
puhaltaa huivia ja kokeilla saako sen heilumaan ilmavirran mukana 
  

- Huivin  nostaminen molemmilla käsillä ylös ja alas musiikin tahdissa 
  

- Ympäri  pyöriminen huivin kanssa (molempiin suuntiin) 
   

- Huivin  pyörittäminen (pystytasossa) ympäri kehon edessä tai sivulla 
 

- Huivin heittäminen ilmaan sanalla HOP ja kiinni ottaminen molemmilla  käsillä 
sanalla NAPS 
   



   
 

   
 

- Huivin  heittäminen ilmaan ja pyydystäminen pään päälle 
 

Lisäksi voidaan: 

- Kokoontua riviin yhdelle puolelle huonetta, josta juostaan toiselle puolelle 
 tuulen mukana pitäen huivia oikein korkealla ilmassa (sama voidaan tehdä 
myös niin, että huivia pidetään niin lähellä lattiaa kuin pystyy). Sama voidaan myös 
tehdä niin että ensin juostaan ja sitten kieritään toiselle puolelle huonetta. 
   

- Vaihtaa  parin kanssa huiveja heittämällä huivit ilmaan ja nappaamalla toisen 
huivi 
   

- Tehdä huivijonoja ja aaltoliikeitä (eli nostaa ketjussa huvia vuorotellen ilmaan) 
   

- Pyytää lapsia näyttämään vuorotellen joku omakeksimä liike jonka kaikki toistavat 
 

Kannattaa valita ylläolevista noin 4-8 liikettä tai keksiä omia liikkeitä huivin kanssa. Jos haluaa 

lisähaastetta, voidaan pyytää lapsia liikkumaan oikein hitaasti tai nopeasti. Lapset voivat myös 

keksiä minne lehdet lentävät seuraavaksi ja millä tavalla matka sinne liikutaan. 

Lopuksi ohjaaja huutaa SEIS tai STOP: kaikki jähmettyvät, minkä jälkeen leijaillaan hitaasti maahan. 

Sitten kootaan kaikki syksyn lehdet yhteen kasaan. Ohjeistetaan lapsia laittamaan sormet tiukasti 

yhteen niin että käsistä tulee ihan litteät ja kaikki laittavat littanakädet lehtikasan alle kämmenet 

ylöspäin. Kun ohjaaja laskee kolmeen, kaikki heittävät syksyn lehdet ilmaan. 

Ohjaaja kerää huivit itselleen roikkumaan yhdestä käsistä. Kaikki lapset saavat vuorotellen syksyisen 

lehtisuihkun. Lasten pitää seistä paikallaan ja laittaa kädet kehoon kiinni. Ohjaaja tulee heiluttamaan 

huiveja lasten pään päällä ja koko kehon ympäri. Samalla voi sanoa jotakin suihkutteluun sopivaa 

kuten HU-TU-TU-TU-TUU. Tämän jälkeen kaikki syksyn lehdet entävät pois eli ohjaaja laittaa huivit 

syrjään. 

SEIKKAILUN LOPETUS 

Ohjaaja pyytää kaikkia takaisin rinkiin. Muistaako joku, kuka näitä tanssivia lehtiä katseli? Mitäköhän 

etanalle tapahtui tanssivien lehtien katselun jälkeen? Ohjaaja vie tarinaa siihen suuntaan, että 

etanan päivä on jo loppumaisillaan ja nukkumaanmenoaika lähestyy. Avataan kämmenet kirjaksi, 

keksitään yhdessä lopetus tarinalle ja sanotaan yhdessä ”sen pituinen se”. Sen jälkeen suljetaan 

satukirja käyttäen sanoja: 

NIKS-NAKS-NIKS-NAKS SATUKIRJA SULJETAAN 



   
 

   
 

 

KERTAUS JA LOPPURENTOUTUS 

Ohjaajan johdolla käydään yhdessä läpi millainen tarinan etana oli ja mitä kaikkea se teki. Sitten 

pyydetään lapsia asettumaan lattialle (tai mahdollisille alustoille) makaamaan. Ohjaaja kertoo, että 

seuraavaksi lapset saavat kokeilla maata paikoillaan kuten etana sienen alla ja kuunnella millaisia 

ääniä kuuluu. Laitetaan valot pois päältä ja luontoäänet soimaan. Äänien 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 kuuluiko esimerkiksi pelottavia 

ääniä. Sitten otetaan draamalelu mukaan, lelu kiertää ringissä ja jokainen lapsi saa taas kertoa yhden 

kivan asian draamatunnilta. Tässä voi käyttää apuna etanakuvaa 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 etanan syksy-värityskuvan. 

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

pysyvät vielä rauhallisina. 

 

 


