
Valmistelut

• Tarvikkeet: 
 - kompassi suuntien varmistamista varten
 - merkintänauhat ilmansuuntaleikkiin

Retken runko

• Alkuleikki: Ilmansuuntaleikki 
 Piirretään maahan viivat kuvaamaan neljää ilmansuuntaa: pohjoinen-  
 etelä, itä-länsi tai merkitään ne muulla tavoin esim. erivärisin nauhoin.  
 Lisämaustetta leikkiin saadaan, jos yhdessä pohditaan missä suunnassa  
 ilmansuunnat todellisuudessa ovat. Kaikki leikkijät asettuvat esim.   
 pohjoiseen ja aina ohjaajan huutaessa ilmansuunnan juoksevat (tai liik- 
 kuvat muulla tavoin) mainitun ilmansuunnan merkille.

  
• Tähtitaivaan tarkkailu
 - kuka löytää kirkkaimman tähden
 - löydätkö satelliitin (etenee hitaasti)
 - löydätkö jonkin tähtikuvion, esim. Otavan (kauhan mallinen tähtikuvio)
 - näetkö tähtiä kaupungissa? tai maaseudulla? Miksi näin?
 - ota kompassi ja tarkista ilmansuunnat 
 
• Tähdenlento -satuhieronta (aikuiset hierovat lapsia tarinan edetessä    

ohjeiden ja mallin mukaan, kts. seuraava sivu)

• Eväät

• Paluu lähtöpaikalle

 
 

TÄHTIRETKI



Illalla aurinko piiloutui metsän suurien puiden taakse. 
(Laita kädet harteille ja pyöritä käsiä kolme kertaa yläselässä tehden suuren auringon ja pyörivin 
liikkein vie kädet alaselälle) 

Kaikkialle metsään laskeutui suloinen harmaa hämärä. 
(Vedä rauhallisesti molemmat kädet yhtä aikaa yläselästä alaselkään x 3)

Siniselle yötaivaalle syttyi tähtiä, ne loistivat valoaan alas maahan. 
(Painele rauhallisesti sormenpäillä ympäri selkää) 

Yksi tähti, pienempi kaikkia muita, loisti erityisen kirkkaasti. 
(Aukaise kättä ojentaen sormia supusta auki selkää myöten, ikäänkuin tehden tähden sakaroita 
sormilla selkään)

Pieni tähti oli utelias, se tutki mielellään ympäristöään, ihmetteli ja hämmästeli. 
(Painellaan sormenpäillä selkää) 

Sinä iltana tähti näki alapuolellaan sinisen planeetan, hohtavan ja välkkyvän. ”Mikä on tuo 
planeetta?”, tähti ihmetteli. 
(Vedä molemmat kädet hartioista alas selkään ja tee 3 x molemmilla käsillä pyörivää liikettä, 
planeetta)

Innoissaan ja ihmetyksissään tähti kurkotti alas. 
(Sormenpäillä selkään nopeita näpyttelyjä) 

Se kurkotti ja kurkotti ja kurkotti, kunnes se irtosi taivaasta ja putosi alas siniselle planee-
talle. 
(Toinen käsi hartialla taivaankantena ja toisella kädellä aaltoilevaa käden sivelyä ylhäältä alas x 3)
 
Pieni tähti tippui alas ja laskeutui pehmeälle sammaleelle. Mustikanvarvut kutittivat sen 
jokaista sakaraa, ja edelliskesän mustikat värjäsivät tähden pintaa mehullaan, himmentäen 
sen kimmeltävää loistetta. 
(Pehmeästi painellen koko kädellä ympäri selkää) 

 ”Voi minua, en loista enää kirkkaasti.” Tähti oli onneton menettäessään loisteensa. 
(Käsiä vedetään kyljistä ja ala- ja yläselästä hitaasti keskelle selkään)
 
Läheisen puun takaa kettu näki, kuinka tähti tipahti sammaleelle. Kettu käveli tähden luo 
ja kumartui katsomaan sitä lähempää. 
(Painele selkään askelia alhaalta ylöspäin) 

Kettu puhdisti sakarat sammaleesta, mustikkamehusta ja liasta. 
(Silittää/pyyhkii selkää ja käsivarsia)
 
Lopuksi kettu vielä puhalsi viimeiset mullat pois tähden pinnalta, ja sai sen loistamaan 
kirkkaasti. 
(Puhalla alaselästä yläselkään ja päähän saakka, samalla kuljettaen molempia käsiä alhaalta 
selästä yläselkään ja käsivarsiin x 3)
 
Ketun silmät alkoivat loistaa, kun hän näki tähden loisteen palaavan. ”Sinä olet nyt minun 
aarteeni,” kettu kuiskasi tähdelle. 
(Kuiskaa korvaan samalla halaten/pitäen käsiä selällä)
 
Tuona iltana, suuressa metsässä, kuusten varjossa loisti kaksi kirkasta tähteä.
 


