1. Helppo ja hauska pöytäteatteri
Nukketeatteri inspiroi ja rikastuttaa niin lasten kuin aikuisten mielikuvitusta.
Pöytäteatteri on yksi nukketeatterin muoto. Pöytäteatteria esitetään sananmukaisesti
pöydän päällä hahmoja liikutellen. Toimintakertaan sisältyy lapsille luettu tarina ja
tarinan pohjalta valmistetut pöytäteatterihahmot. Tarina voi olla esim. kertomus siitä,
millaista oli olla lapsi 50 vuotta sitten.
Ennakkovalmistelut ja tarvikkeet: Sopiva satu, askartelutarvikkeet, kartonkia,
liima, sakset, värikyniä, koristelutarpeita, pehmolelu tms.
Kesto: 45–60 minuuttia.
Aloitus: Kokoonnutaan aloituspiiriin. Heitellään pehmolelua satunnaisesti sylistä
syliin. Henkilö, jolla pehmolelu on, kertoo nimensä ja jonkun satuhahmon, josta pitää.
Toiminta: Luetaan satu, jonka pohjalta valmistetaan paperisia pöytäteatterihahmoja.
Hahmoja voi keksiä myös itse. Leikitään ja näytellään hahmoilla.
Lopetus: Kokoonnutaan piiriin. Käydään läpi kierros, jossa voi esitellä tekemänsä
hahmon ja kertoa siitä. Lopuksi lapset voivat viedä hahmot kotiin ja jatkaa leikkiä
siellä.
Vinkki: Pöytäteatterihahmoja on mahdollista valmistaa myös muista materiaaleista
kuin kartongista. Hahmojen lisäksi voi valmistaa myös kolmiulotteista rekvisiittaa,
esimerkiksi taloja, puita jne. Mikäli aika ei yhdellä kerralla riitä kaikkeen,
pöytäteatterinäytelmän voi tehdä seuraavalla kerralla.
Pöytäteatteriesitykselle voi valmistaa pohjan esim. vaatteista ja kankaista. Takki voi
toimia kalliona ja sininen huivi jokena. Näytelmän ääniefekteinä voi olla esim. joki
(puhalletaan pillillä vettä), suhinoita, ropinoita (herneitä, riisiä tms. pullossa),
kopinoita (kynällä pöydänkulmaan, lusikalla muoviastiaan jne.).

Paperisten pöytäteatterihahmojen valmistus:






Piirretään kartongille hahmon muoto.
Leikataan hahmosta 2 kappaletta.
Liimataan kappaleet vastakkain niin, että niiden väliin jää tikku. Tikku tulee
hahmon ”päästä”. Tikku voi alla esim. jäätelötikku tai kaksinkertainen
kartonkisuikale.
Hahmo koristellaan.

2. Sukkahousuotukset
Sukkahousuotusten valmistuksessa vain mielikuvitus on rajana. Tämä on helppo ja
edullinen tapa valmistaa nukkeja vaikkapa nukketeatteriesitykseen. Toimintakerta
koostuu osallistujien yhdessä luomasta tarinasta ja sukkahousuotusten valmistuksesta.
Ennakkovalmistelut ja tarvikkeet: Sopiva tarina, vanhoja sukkahousuja,
pumpulia, vanua tai vessapaperia täytteeksi, narua tai lankaa, helmiä, neula ja lankaa,
aloitukseen erilaisia tarinan aihepiiriin sopivia kuvia.
Kesto: 60 minuuttia.
Aloitus: Kokoonnutaan aloitusrinkiin. Jokainen osallistuja saa kertoa nimensä ja sen,
mikä voisi olla yhteisen tarinan aihe. Arvotaan tarinaehdotuksista voittaja.
Toiminta: Keksitään yhdessä tarina esim. ryhmäsadutusmenetelmällä (ks. ohjeet
ohessa). Tehdään yhteisen tarinan pohjalta oheisten ohjeiden mukaan
sukkahousuhahmoja. Hahmoja voi keksiä myös lisää. Lapset voivat leikkiä
hahmoillaan tai esittää niillä näytelmän.
Sukkahousuhahmot valmistetaan niin, että vanhoista sukkahousuista leikataan sopivan
kokoisia suikuloita. Sukkahousujen pää solmitaan. Sukkahousut täytetään jonkun
hahmon muotoisiksi. Solmuilla voi erottaa hahmolle pyrstön, vartalon, kädet jne.
Hahmoille voi tehdä käsiä, lonkeroita jne. myös naruista (ommelkaa narut vartaloon
pienillä pistoilla tai liimatkaa pitävällä liimalla). Hahmoille voi piirtää tussilla silmät.
Lonkeroita jne. voi koristella helmillä.
Lopetus: Asetutaan loppurinkiin. Esitellään luodut sukkahousuhahmot ja kerrotaan
hahmoista.

3. Tuunaa kirjaan kannet
Huonokuntoisille kirjojen kansille voi antaa uuden elämän tuunaamalla niihin uudet
kannet. Samalla mielikuvitus pääsee valloilleen.
Ennakkovalmistelut ja tarvikkeet: Huonokuntoisia kirjoja (esim. kirjastosta voi
kysyä poistokirjoja), voidaan myös etukäteisilmoittelussa kehottaa osallistujia
ottamaan oma tuunattava kirja mukaan, vanhoja aikakausilehtiä, valkoista paperia,
värikyniä, tusseja tms., sakset, liima, kontaktimuovia
Kesto: 45–60 min.
Aloitus: Kokoonnutaan aloituspiirin. Käydään läpi nimikierros ja tutustutaan yhdessä
kirjoihin, joita on tuotu mukaan.
Toiminta: Tuunataan kirjoihin uudet kannet. Kannen voi tehdä kokonaan uudestaan
piirtämällä ja leikkaamalla kuvia tai vain osin, esim. lisäämällä muutaman lehdestä
leikatun perhosen alkuperäisen kannen päälle. Tuunatut kannet päällystetään
kontaktimuovilla.
Lopetus: Järjestetään loppupiirissä ”kirjanäyttely”, jossa jokainen osallistuja voi
esitellä tuunaamansa kirjan.

4. Peikkopukuja ja prinsessoja – tuunaa oma
roolivaate!
Vanhat vaatteet saadaan kätevästi hyötykäyttöön, kun tuunaa niistä roolivaatteita.
Tapoja roolivaatteiden tuunaukseen on useita.
Ennakkovalmistelut ja tarvikkeet: Vanhoja vaatteita (voidaan
etukäteisilmoittelussa kehottaa myös osallistujia ottamaan oma tuunattava vaate
mukaan), sakset, kangaspaloja (voi olla myös pieniä vanhoja vaatteita), pitävä liima tai
neula ja lankaa, tekstiilitussi
Kesto: 60 min.
Aloitus: Kokoonnutaan alkurinkiin ja käydään läpi nimikierros. Samalla kukin voi
kertoa, kuka tai mikä haluaisi olla, jos saisi päiväksi muuttua joksikin ihan toiseksi
ihmiseksi/olennoksi. Voidaan miettiä yhdessä, minkälaisia vaatteita näillä ”toive voisi
olla.
Toiminta: Tuunataan jokaiselle oma roolivaate. Tuunaus voidaan tehdä vaatteiden
hihoja, helmoja, lahkeita jne. leikaten (esim. hapsutus, vinoleikkaus, pyöristetty jne.),
vaatteisiin voidaan piirtää kuvioita tekstiilitussilla ja niihin voidaan leikata
kangaspaloista koristeita, jotka liimataan tai ommellaan kiinni.
- Haluttaessa voitte tehdä paperista/kartongista myös kruunuja, miekkoja, siipiä jne.
Lopetus: Jokainen saa pukea roolivaatteensa päälleen ja eläytyä hahmoonsa. Yhdessä
katsellaan, mitä hahmoja osallistujista löytyy. Eri hahmoille voi antaa jonkin äänen ja
ääneen yhdistää jonkin tekemisen, esim. kun vapaaehtoinen sanoo ”piip”, kaikki peikot
alkavat taputtaa käsiään. Äänet voi yhdistää hahmojen esittelyyn.

