LUMIUKKOPOLKU

Lumiukkopolku leikkeineen toimii kivana koko perheen talvitapahtumana. Kaikkia leikkejä ja polkutauluja ei
tarvitse käyttää samassa tapahtumassa, jo 4-5 taulua voi riittää. Tauluja ei ole numeroitu, joten voitte sijoittaa
ne haluamaanne järjestykseen maaston huomioiden. Polun voi kiertää esimerkiksi oman aikuisen kanssa tai
ryhmänä. Tapahtuman yhteydessä kannattaa mahdollisuuksien mukaan tarjoilla esimerkiksi kuumaa kaakaota, eli lumiukkosoppaa.

1.

TAUSTATARINA:
Lumiukot rakastavat ulkoilua, liikkumista ja leikkimistä
luonnossa. Kaikki metsän eläimet ja ihmiset ovat heidän
ystäviään, ja yhdessä eläinten kanssa he tutkivat luonnon ilmiöitä. Talvinen luonto tarjoaa paljon ihmeteltävää! Joka vuosi lumiukot odottavat, että he pääsevät
metsään seikkailemaan…
LEIKKEJÄ TAPAHTUMAN ALKUUN
TAI LOPPUUN:

2.

•

LUMIUKON VÄRIKKÄÄT VAATTEET: Määritetään suorakulmion muotoinen leikkialue, jonka
toiseen päähän kaikki leikkijät menevät riviin, paitsi
lumiukko, joka on ohjaaja ja menee vastakkaiselle
puolelle leikkijöitä. Lumiukko-ohjaaja huutaa värin,
askeleet ja liikkumistavan, jolla leikkijät etenevät
kohti häntä, jos heidän vaatteistaan löytyy kyseistä väriä. Esim: ”Jos lumiukolla olisi vaatteissaan
punaista hän ottaisi kolme lumiukon marssiaskelta
eteenpäin…, sinistä yksi iso loikka eteenpäin… voit
keksiä ohjeita itse lisää (kenellä raidallista, kukallista
yms.) Leikki loppuu kun kaikki ovat päässeet lumiukon luokse ”kylään”.

•

LUMIUKKOTERVEHDYS jokainen piirissä olija
sanoo oman nimensä ja näyttää miten lumiukot
tervehtivät toisiaan. Jokainen keksii oman tervehdyksen, jonka kaikki toistavat piirissä yhdessä.

•

LUMIUKKOHIPPA: Yksi tai kaksi leikkijöistä valitaan lumiukoiksi (hippa). Lumiukko kaipaa kavereita
ja muuttaa muita leikkijöitä lumiukoksi kosketuksella. Kiinni jääneet jäävät paikalleen liikkumaan kuin
lumiukot. Muut voivat pelastaa hänet matkimalla
3.
hänen liikkeitään. Leikin alussa on tärkeää määrittää LUMIUKKOPOLKUTAULUT:
sopivat rajat alueelle ja leikin aikana vaihtaa hippaa
Jos toteutatte polun yhteisenä hetkenä, voi metsän
tai hippoja riittävän usein.
reunassa polulle lähtiessä käyttää seuraavaa lorua. Loru
puhutaan samalla itse paikallaan pyörien ja pomppien:
”Lumiukko innoissaan, pyörii, pomppii paikallaan, kohta
metsään mennä saa, sen ihmeitä nyt tutkimaan, jee”.
Kierretään valittu määrä polkutauluja. Viimeiseksi polkutauluksi kannattaa sijoittaa taulu, jossa kehotetaan
rakentamaan lumiukko.

4.

LUMIUKON RAKENTAMINEN,
VAPAATA LEIKKIÄ JA EVÄSTELYÄ

ELÄINTEN JÄLKIEN
HAVAINNOINTI
Lumiukolla on paljon eläinystäviä, jotka käyvät häntä
tervehtimässä ja joiden kanssa lumiukko retkeilee ihmisten
nukkuessa.
Tutki lähiympäristöäsi, näetkö eläinten jälkiä tai muita merkkejä
eläimistä tai linnuista? Voitte myös harjoitella itse, miten jänis tai
orava liikkuvat hangessa.
Halutessanne voitte merkitä havainnot Talviseurantalähettiin
ulkoilun jälkeen
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LUMIUKON
ELÄINYSTÄVIEN EVÄÄT
Talvella lumi peittää kasvit ja eläinten on vaikeampi löytää
syötävää. Lumiukko auttaa niitä etsimään eväitä lumen päältä ja
alta. Myös sinä voit auttaa siinä.
Näetkö jotain syötävää eläimille lähistöllä? Pohdi, mitkä eläimet
niitä syövät.
Mitä syötävää ihmiset voivat kerätä metsästä eri vuodenaikoina?

LUMIUKON
PUUKIIKARIT
Lumiukolle metsä on tärkeä paikka, hän tykkää tutkia ja havainnoida ympäristöään. Lumiukon lempipuuhaa on katsella talvisia,
lumen peittämiä puita.
Tee käsistäsi kiikarit ja tutki ympärilläsi olevia puita. Mitä puita
näet? Voit myös käsilläsi matkia, miten puut huojuvat tuulessa.

LUMIUKON
VIIKONPÄIVÄT
Lumiukolla ei ole niin paljon viikonpäivistä väliä, mutta hän
haluaisi tietää, milloin on sunnuntai, eli lumiukkosoppapäivä.
Siksi hän on päättänyt opetella viikonpäivät.
Sinä voit auttaa lumiukkoa leikkimällä seuraavan lorun:
Maanantai
Tiistai		
Keskiviikko
Torstai		
Perjantai		
Lauantai		
Sun-nun-tai
			

Taputellaan käsillä päälakea
Taputellaan käsillä olkapäitä
Taputetaan käsillä vatsaa
Taputetaan käsillä peppua
Taputetaan käsillä polvia
Taputetaan käsillä varpaita
Viedään kädet hitaasti kylkiä pitkin alhaalta ylös.
Hypähdetään ja taputetaan käsiä pään yläpuolella.

LUMIUKON ILMEET
”On lumiukolla pyöreä pää,
mustat hiilisilmät,
oranssi porkkananenä
hiilistä hymyssä on sillä suu,
se on iloinen lumiukko se, kukas muu”
Miltä lumiukko näyttää iloisena?
Hymyile tai irvistä nyt kuin lumiukko :)
Pohdi mistä materiaaleista voit tehdä lumiukolle silmät, nenän ja
suun… (entä napit, hatun ja luudan)? Kerää matkalta näitä
materiaaleja mukaasi. HUOM! Muistathan jokamiehenoikeudet.

LUMIUKON TARINAT
Lumiukko on kova kertomaan tarinoita häntä tervehtimään
tuleville metsän eläimille. Lumiukko tarinoi mielellään luonnosta,
vuodenajoista ja siitä, millaisia seikkailuja hän on kokenut
ystäviensä kanssa.
Pohtikaa yhdessä, millaisia tarinoita lumiukko voisi kertoa:
• luonnosta?
• vuodenajoista?
• mitä jos ei olekaan enää lunta….

NÄIN LIIKKUU
LUMIUKKO!
Silloin kun me emme näe, lumiukko lähtee usein retkelle eläinystäviensä kanssa. Matkalla hän matkii ystäviään liikkeissään.
Kun lumiukko on viettänyt kivan päivän ja tapaa paljon ystäviään,
pistää hän joskus ihan tanssiksi!
Miten lumiukko liikkuu? Miltä näyttäisi lumiukkotanssi?
Näytä liikkeet muille ja toistakaa toistenne liikkeet!

LUMIUKON
RAKENNUSPUUHAT
Mikään muu ei ilahduta lumiukkoa niin paljon kuin ystävät. Erityisesti lumiukko kaipaa kaveriksi toista lumiukkoa, jonka kanssa
voi seikkailla yhdessä. Onneksi me voimme auttaa häntä rakentamalla oikein monta lumiukkoa!
Tee nyt lumiukko, käytä mielikuvitustasi. Käyttääkö lumiukkosi
vaatteita, kaulahuivia, hattua…? Mistä luonnonmateriaaleista
voisit näitä hänelle valmistaa/rakentaa? Pohdi myös, mistä
materiaaleista voit tehdä lumiukon, jos ei olekaan lunta?

