
Yhtäkkiä jossain rasahti 5.(oksa katkeaa) ja lapset kääntyivät
katsomaan äänen suuntaan. Aivan heidän lähelleen oli
hiipinyt pieni kettu, jonka 6. turkkia se saattoivat varovasti
silittää. Kettu tuli selvästi vain tarkastamaan millä asioilla
lapset metsässä olivat ja poistui paikalta juosten 7.oksien
katkeillessa sen jalkojen alla.

Eräänä kauniina päivänä, pieni tyttö ja pieni poika lähtivät
metsäpolulle. He olivat aikeissa mennä tapaamaan
mummoaan, joka asui metsän toisella puolella. Mummo oli
kertonut, että kaikki metsät ovat Tapion, metsän kuninkaan
maita ja he ovat aina tervetulleita sinne, jos osaavat liikkua
metsässä niin, etteivät aiheuta siellä mitään vahinkoa. 

A I K U I N E N
T E K E E
L A P S E L L E :  

1.tehdään suhisevia ääniä  
2.pudotetaan kuivia lehtiä
lapsen päälle

Lapset jatkoivat matkaansa turvallisin mielin, sillä he kokivat
olevansa tervetulleita metsään.
Jostain kauempaa kuului variksen 3.raakuntaa (KRAAK) ja
ihan läheltä satakielen suloista sirkutusta 4.(äänet)
https://www.lintujen-äänet.net/satakieli/

3. Huudetaan ”Kraak”
4. soitetaan puhelimelta ääntä
(tai omalla äänellä)

AISTISEIKKAILU
TAPION MAILLA  

Tuuli 1. suhisi rauhoittavasti puissa ja 2.lennätteli lehtiä
heidän päälleen.
 

5. katkaistaan kuiva oksa
6. lapset saavat silittää turkkia

7. oksat katkeilevat jälleen
(voit antaa myös lapsen
katkaista)

Tarvikkeet: kuivat lehdet, puhelin,
kuivia oksia, koputuspalikat
(kaksi keppiä), muutama käpy,
pehmolelu, viltti, mukit ja kuuma
kaakao

https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/satakieli/


Pian lapset huomasivat päänsä nuokkuvan ja havahtuivat
mummon hellään ravisteluun. Mummo oli tehnyt heille kupin
kuumaa kaakaota, mitä he saivat juoda lämmetäkseen
kokonaan.
Lapsen jäivät miettimään, oliko koko retki unta vai totta.

Pian metsän takaa pilkistikin mummon mökki, jonka
ikkunasta pilkotti valo. Koska mummo ei tiennyt heidän
saapumisestaan, lapset 10. kopauttivat ovelle. Ensin kerran,
mutta koska vastausta ei kuulunut, koputtivat he uudestaan,
tällä kertaa kovempaa 11.(kolme kovaa koputusta).

Mummo tuli avaamaan oven, ja huomasi lasten olevan
viluissaan. Mummo kietoi lapset heti 12. lämpimän viltin
sisään. Mummo sytytti takkaan tulen ja 13. hieroi heidän
kylmiä sormiaan ja silitteli pehmeästi heidän käsivarsiaan
lämmittääkseen heitä.

A I K U I N E N
T E K E E
L A P S E L L E :  

AISTISEIKKAILU
TAPION MAILLA
JATKUU... 

12. Lapsi viltin sisään.
13. hierotaan lapsen sormia ja
silitellään käsivarsia pitkin
vedoin ylhäältä alas

14. hellä ravistelu
15. kuuma kaakao

10. yksi kopautus kepeillä
11. kolme kovaa kopautusta
kepeillä (voit antaa myös lapsen
koputtaa)

Lapset jatkoivat myös matkaansa. Hetken kuluttua jotain 8.
tömähti kevyesti heidän selkäänsä ylhäältä. He katsoivat ylös
ja huomasivat, että orava se siellä pudotteli nakertamiaan
käpyjä. Lapset 9. ottivat käteensä käpyjä ja tutkiskelivat niitä.
Miksiköhän oravat pitävät niin kävyistä?
 

8. kädellä painalluksia lapsen
selkään

9. annetaan lapselle käpy käteen
 



Lapset päättivät pitää pienen tauon ja istuivat mättäälle.
Auringon valo lämmitti heitä hetken, mutta nopeasti jostain
saapui 8. tuulenpuuskia, jotka heiluttivat lasten hiuksia,
vaikka he istuivat maassa. Ihan kuin taivaalta olisi myös
tippunut pieniä 9.vesipisaroita heidän käsilleen. 

Jostain kauempaa kuului 3. pikkulintujen iloista viserrystä
https://www.lintujen-äänet.net/sinirinta/ ja ihan läheltä
satakielen suloista sirkutusta 4.(äänet) https://www.lintujen-
äänet.net/satakieli/

Tuuli 1. suhisi rauhoittavasti puissa ja 2. ilma tuoksui
kesäiseltä. 
Lapset jatkoivat matkaansa turvallisin mielin, sillä he kokivat
olevansa tervetulleita metsään.

A I K U I N E N
T E K E E
L A P S E L L E :  

AISTISEIKKAILU
TAPION MAILLA 

5. katkaistaan kuiva oksa

6. lapset saavat silittää turkkia
7. katkaistaan kuivia oksia
(voit myös antaa lapsen
katkaista oksia)

Eräänä aurinkoisena päivänä, pieni tyttö ja pieni poika lähtivät
metsäpolulle. He olivat aikeissa mennä tapaamaan
mummoaan, joka asui metsän toisella puolella. Mummo oli
kertonut, että kaikki metsät ovat Tapion, metsän kuninkaan
maita ja he ovat aina tervetulleita sinne, jos osaavat liikkua
metsässä niin, etteivät aiheuta siellä mitään vahinkoa. 

1.tehdään suhisevia ääniä
2. haistellaan tuoksupurkkia,
jossa tuoretta ruohoa, lehtiä,
kukkia tms

Yhtäkkiä jossain rasahti 5.(oksa katkeaa) ja lapset kääntyivät
katsomaan äänen suuntaan. Aivan heidän lähelleen oli
hiipinyt pieni pupunpoikanen, jonka 6. turkkia he saattoivat
varovasti silittää. Pupu tuli selvästi vain tarkastamaan millä
asioilla lapset metsässä olivat ja poistui paikalta loikkien
7.oksien katkeillessa sen hyppyjen alla.

3. soitetaan puhelimelta ääntä
4. soitetaan puhelimella ääntä

8. tuulenpuuska pahvin/istuma-
alustan avulla
9. pudotetaan vesipisaroita
esim.juomapullosta lapsen
käsille

Tarvikkeet: 
tuoksupurkki, puhelin, kuivia
oksia, keppejä, pehmolelu (turkki),
istuma-alusta tai pahvinpala,
vesipullo, höyhen, pillimehu

https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/satakieli/


Mummo tuli avaamaan oven, ja huomasi lasten olevan kovin
väsyneitä. Mummo kietoi lapset heti syliinsä 14.isoon
halaukseen. Mummo rupatteli heille hetken niitä näitä kunnes
lapset huomasivat päänsä nuokkuvan ja he havahtuivat
mummon 15.silittelyyn. Mummo oli hakenut heille ihanan
raikkaat pillimehut, joita 16.he saivat juoda. 

Lapsen jäivät miettimään, oliko koko retki unta vai totta.

Pian metsän takaa pilkisti mummon mökki, jonka ikkunasta
näkyi valoa. Koska mummo ei tiennyt heidän
saapumisestaan, lapset 12. kolkuttivat (yksi koputus) ovelle.
Ensin kerran, mutta koska vastausta ei kuulunut, koputtivat
he uudestaan, tällä kertaa kovempaa 13.(kolme kovaa
koputusta).

A I K U I N E N
T E K E E
L A P S E L L E :  

AISTISEIKKAILU
TAPION MAILLA
JATKUU.... 

14. Lapsi halaukseen.

15. silitetään lapsen käsiä pitkin
painokkain vedoin olkapäistä
ranteisiin

16. pillimehut

Tuuli kuitenkin tyyntyi, eikä sadekaan yltynyt. Molempien
lasten silmät painuivat kiinni, ja he tunsivat pienen
10.höyhenen keveän kosketuksen poskellaan. Mikähän siinä
käväisi? Oliko pieni metsän haltija käynyt sipaisemassa
lapsen poskea. Nyt lapset myös tunsivat, miten heidän
kättään pitkin 11. kulki jokin. He katsahtivat käsiään
tarkemmin ja huomasivat kulkijan olevan pieni menninkäinen.
Voi kuinka pieni se olikaan! Menninkäinen tervehti lapsia ja
jatkoi takaisin omiin puuhiinsa. Myös lapset jatkoivat
matkaansa lepotauosta virkistyneinä.

10. Höyhenellä poskelle sipaisu

11. painellaan sormilla lapsen
käsivarrelle "askelia"

12. yksi kopautus kepeillä

13. kolme kovaa kopautusta
voit antaa myös lapsen
kopauttaa)


