
Draamatilkku 
____________________________________________

TEATTERI LEIKKI 
Teatterileikki Sinikorvainen jänis. Taidepajan aikana leikitään ja näytellään satua 
Sinikorvainen jänis. Pyritään hahmottamaan erilaisuutta käyttäen hyväksi sadun teemaa 
erilaisuudesta ja erilaisuuden hyväksymisestä. 
Kesto: 2 x 45 minuuttia 
Ryhmän koko: sopimuksen mukaan 
Ikä: 5 – 8-vuotiaille 
Tila: tilaa liikkumiseen 
Tarvikkeet: Cd-soitin 
Toiminta-alue: Lappeenranta 
Ohjaaja: Maria Fomin 
Yhteystiedot: maria.fomin@gmail.com , puh. 040 547 8046 
 

TANSSI - DANCE 

Dance- tanssipajassa lähestytään tanssia pelien ja leikkien keinoin ja madalletaan näin 
kynnystä tanssimiseen. 
Taidepajan aikana toteutetaan myös ryhmän oma koreografia. 
Ikä: sopii yli 10-vuotiaille (myös erityisluokille) 
Ryhmän koko: enintään 20 henkilöä 
Kesto: 2 x 45 minuuttia 
Toiminta-alue: Lappeenranta ja lähikunnat 
Ohjaaja: TeM Maria Fomin 
Yhteystiedot:  maria.fomin@gmail.com , puh. 040 547 8046 

 

TUUNAA TEATTERIA -TYÖPAJA 
Pajassa lapset ja nuoret pääsevät kurkistamaan teatteri-ilmaisun maailmaan. 
Ilmaisuleikkien, improvisaation, draaman keinoin johdatetaan osallistujat kohti  itsensä 
ilmaisemista, näyttämöä, teatterin tekemistä. Ideat harjoituksiin poimitaan lasten ja nuorten 
omasta maailmasta. 
Ikä: päiväkodit sekä ala- ja yläkoululaiset 
Ryhmän koko:  n. 20 henkilöä 
Kesto: 1 x 45 min 
Tila: päiväkodin Sali tai vastaava  
Tarvikkeet: vetäjä tuo 
Toiminta- alue: Etelä- Karjala  
Ohjaaja: Saimaan Nuorisoseurojen teatteri-ohjaajat 
Yhteystiedot: minna.pasi@nuorisoseurat.fi, puh. 040 5660288 
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NUKKETEATTERITYÖPAJA 1.  
Kolmiulotteinen nukke, uusi tarina 
Valmistetaan nopea hahmo sanomalehtipaperista. Sovitaan tarina, jota kehitellään 
samaan aikaan valmistuvien nukkien kanssa. Sovitaan roolijako ja kehitellään tarina 
loppuun asti. Harjoitellaan ja lisätään tehosteääniä. Kutsutaan yleisöksi koulun väkeä ja 
esitetään näytelmä. 
Kohderyhmä: ala-aste ikäisille 
Materiaalit Sanomalehtipaperi, maalarinteippiä. lankaa, matonkuteita, tilkkuja 
Kesto: 2 x 45 minuuttia 
Yhteystiedot marjaana.tykkylainen@pp.inet.fi  
 

NUKKETEATTERITYÖPAJA 2. 
Varjoteatteria, ennalta luotu tarina 
Ryhmä on kehittänyt ennakkoon valmiin tarinan opettajansa kanssa. 
Valmistetaan varjoteatterinuket puolivalmisteista esim. kaava hevosnukkeen, jolle oppilas 
valmistaa omanlaisensa pään muut osat voi kopioida valmiista eläimestä. Sovitaan roolitus 
ja harjoitellaan vuorosanoja samalla, kun nuket valmistuvat.  
Kohderyhmä: ala-aste ikäisille 
Kesto mieluiten 2 x 45 minuuttia mahdollinen myös 1 x 45 minuuttia. 
Tarvikkeet lakana, kohdevalo. kartonkia, haaraniittejä, puutikkuja, maalarinteippiä 
Ohjaaja Marjaana Tykkyläinen,  marjaana.tykkylainen@pp.inet.fi 
 

PAPERINUKKETEATTERIESITYS JAAKKO - KULTA JA KUKKERI 
Tarina aamu-unisesta kellosoittajan pojasta, joka perii isänsä viran. Jaakko jää yksin kotiin 
vanhempien lähdettyä rotinareissulle. Miten Jaakon käy, herääkö hän sunnuntaiaamuna 
soittamaan aamukelloja? Mikä on Kukkeri - lehmän osuus asiassa? Tarinan sisällä kulkee 
Jaakko-kulta laulun synty. Kertomus sijoittuu maalaismaisemaan 1900-luvulle.  
Kohdeyleisö Lapsille 4-vuodesta ylöspäin, päiväkodeille, kouluille, kehitysvammaisille, 
vanhuksille. 
Kesto n. 35 minuuttia. 
Esitys Marjaana Tykkyläinen 
Yhteystiedot marjaana.tykkylainen@pp.inet.fi  
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