
TERVETULOA OPISTON 
VIRTUAALIFESTAREILLE!

Ohjaajalle
• Tikru johdattaa teitä QR-koodien takaa

avautuvien tehtävien ja videoiden pariin
kohti live (striimattu) 
lastenmusiikkikonserttia! 

• Tästä materiaalista voit valita erilaisia
tehtäviä toteuttavaksi ryhmäsi kanssa. 



OHJEET OSALLISTUJILLE

Voit valita tehtävistä ne, jotka sopivat 
toimintaanne.

Materiaalissa on mukana 
perinneleikkejä, ystävyyteen liittyviä 
puuhia sekä kierrätysaihetta.



MARMORIKUULAPELI

Ups! Toivottavasti 
ei lennä suoraan 

suuhun!

Opistomme yksi tärkeä arvo on kestävä 
kehitys. Olemme saaneetkin siitä 
tunnustusta!

On hienoa pitää huolta perinteistä. Siksi 
tässä seuraavaksi muutama vanha leikki.



MARMORIKUULAPELI



NENÄHIPPA
Leikkijöitä: 5<

Ikä: 5<
Aktiivisuus: 3

Yksi leikkijöistä valitaan hipaksi. 
Päätetään leikkialueen koosta, jotta 
kaikki leikkijät tietävät, mihin asti saa 

juosta. Hippa vaihtuu hipan koskettaessa 
jotain leikkijää. Hippa ei kuitenkaan saa 
koskettaa sellaista, joka seisoo yhdellä 
jalalla ja pitää nenästään kiinni. Tässä 
asennossa ei saa olla kauaa, vaan on 

lähdettävä juoksemaan mahdollisimman 
pian.



TERVAPATA
Leikkijöitä: 5<
Ikä: 5<
Aktiivisuus: 2
Maahan piirretyn ympyrän kehälle piirretään jokaiselle leikkijälle 
oma puoliympyrän muotoinen paikka. Yhdestä leikkijästä tulee 
kiertäjä ja muut asettuvat ympyrän kehälle omiin paikkoihinsa.

Kiertäjä kulkee leikkijöiden takaa kepin/kävyn/tikun kanssa ja 
pudottaa sen mahdollisimman huomaamattomasti jonkun 
leikkijän kohdalle tämän taakse. Kepin tms. taakseen saanut 
leikkijä nappaa sen ja lähtee juoksemaan vastakkaiseen 
suuntaan kuin kiertäjä. Molemmat yrittävät päästä tyhjäksi 
jääneeseen paikkaan.

Se, joka EI ehdi ensimmäisenä perille, jatkaa kiertäjänä. Ympyrän 
keskelle on piirretty myös pienempi ympyrä eli tervapata, sinne 
joutuu, jos ei huomaa keppiä sillä aikaa, kun kiertäjä on tehnyt 

kepin jätön jälkeen kokonaisen kierroksen. Tervapadasta pääsee 
pois, kun seuraava leikkijä joutuu sinne tai miten erikseen 

sovitaan.



PERINNELEIKKEJÄ MAAILMALTA



YSTÄVYYS

Kestävään kehitykseen kuuluu myös 
kaverista huolehtiminen. Miten voisi 
kaverille kertoa, että hän on sinulle tärkeä?



KIERRÄTYS
Huhuu! Osaathan 

sinäkin kierrättää?

Haluamme myös pitää huolta 
ympäristöstämme. Yksi tapa siihen on 
kierrättäminen. 



TULE MUKAAN MUSAKONSERTTIIN TIKRUN
KANSSA!

Toivottavasti viihdyit 
kanssani ja opit lisää 
kestävästä 
kehityksestä!



Toteutus Jyväskylän kristillisen opiston opiskelijat ja 
opettajat
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