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Metsäsatutunti-ideakortti
Etukäteisvalmistelut
Etsi valitsemasi satutunnin (satutunti I tai satutunti II) sadut ja varaa ne itsellesi satutuntia
varten. Suunnittele reitti, jota pitkin voitte satutunnin aikana kulkea. Tarkoitus on, että satutunti
pidettäisiin metsäisessä ympäristössä, jossa voi helposti kulkea pienen lenkin lasten kanssa.
Esimerkiksi Joensuussa Kuhasalon sopii hyvin metsäsatutunnille.
Varmista, että kaikki ovat pukeutuneet säänmukaisiin varusteisiin. Halutessanne voitte ottaa
evästauon satutunnin lomaan tai syödä eväät metsäsatutunnin lopuksi. Alta löytyvät
metsäsatutuntien lorut, sadut ja ohjeet.
METSÄSATUTUNTI I
Alkuloru
Koko metsä opettaja
poluillansa kulkijaa:
Tuuli laulaa laulutunnin,
puri tanssii tanssitunnin
sammalpatjat painitunnin,
marjamätäs ruokatunnin.
Opit heinän huiskutuksen,
kaislikkojen kuiskutuksen,
kallioiden kuminaa,
suuren metsän huminaa.
Hannele Huovi
Siirtymäloru/-leikki
Vautsin vautsin variksen siivin,
sipiti säpiti sirkkusen siivin,
kiertäen kaartaen haukan siivin,
korkealle kotkan siivin.
Hannele Huovi (teoksessa: Vauvan vaaka)
 Leikkiohje: liikutellaan käsiä matkien lintujen siipiä ja samalla liikutaan eteenpäin eli ikään
kuin lennetään. Toistetaan lorua siirtymiseen tarvittavan ajan.
Ensimmäinen satu
Metsän vanha honka
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* Tarina miehestä, joka nukkuu erämaassa ja kuulee yöllä äänen.
(kirjoittanut Samuli Paulaharju, teoksessa: Lasten oma metsäkirja, toim. Marja-Liisa Pitkäranta)
Siirtymäloru/-leikki
Taa, taa, isäkarhu tallustaa,
taa, taa, taa, taa, äitikarhu tassuttaa.
Titi, titi, titi, titi, kuuluu metsän polulta,
titi, titi, titi, titi, karhulasten tassuista.
(kansanlaulu?)
 Leikkiohje: marssitaan eteenpäin lorun tahdissa imitoiden karhuja: isäkarhu tömistää, äitikarhu
kävelee tassutellen ja pikkukarhut kipittävät eteenpäin. Toistetaan lorua siirtymiseen tarvittavan
ajan.
Toinen satu
Kultainen kala (Venäläinen kansansatu)
Tarina kalastajasta, joka pyydystää kultaisen kalan ja hänen akastaan,
joka tahtoisi kalan avulla aina enemmän.
(Tarinasta on erilaisia versioita: Suuri Satukirjasto 1/6, s. 122-145)
Loppulorut:
Maalari
Mitä ihmettä, mitä kummaa:
Tuli vaaleaa, kun maalasin tummaa.
Tuli katto, kun maalasin seinää.
Tuli metsä, kun maalasin heinää.
Tuli kissa, kun maalasin kalaa.
Joku näki, vaikka maalasin salaa.
Tuli laakso, kun maalasin vuorta.
Tuli sisus, kun maalasin kuorta.
Tuli raketti, kun maalasin taloa.
Tuli pimeää, kun maalasin valoa.
Tuli pelto, kun maalasin katua.
Taidan maalata satua.
Pia Perkiö
 Leikkiohje: Leikitään maalaria, maalataan ilmaan.
Lipeäkala
Eli Lievestuoreessa lipeäkala,
läpikotaisin kipeä kala.
Kun sen päätä särki
se tahtoi olla särki
ja kun sillä oli nuha
se tahtoi olla kuha
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ja kun sen mieli oli kade
se tahtoi olla made,
ja kun kipeä oli korva
ja kipeä oli suu
se taitoi olla sorva
tai mikä tahansa muu
kuin Lievestuoreessa tuore lipeäkala.
Kirsi Kunnas
Valaskala
Äiti antoi mulle rahaa:
Osta poika kalaa.
Minä poika pyydystinkin
suuren suuren valaan.
Mitä sanoi valas tää,
sen pyrstö heilui tättärää!
Miks? No, siks?
Kun se oli valaskala.
(kansanlaulu?)
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METSÄSATUTUNTI II
Siirtymäloru/-leikki
Tämä poika marssii maantietä pitkin,
kinkkaa konkkaa kivitietä pitkin.
Tämä poika marssii maantietä pitkin,
maantietä pitkin.
Pyörii näin ja pyörii noin,
pyörii näin ja pyörii noin.
Pyörii näin ja pyörii noin,
minä annan suukon aina kun voin.
Hannele Huovi (Vauvan vaaka)
 Leikkiohje: marssitaan eteenpäin 4 ensimmäisen rivin ajan, kun päästään kohtaan ”pyörii näin
ja pyörii noin…” pyöritään paikallaan ja lopuksi annetaan ilmasuukko. Toistetaan lorua
siirtymiseen tarvittavan ajan.
Ensimmäinen satu
Venäläinen kansansatu: Karhu etsii piikaa
(Kauneimmat eläinsadut s. 94-99)
Siirtymäloru/-leikki
Runkopuu
Pyörivä olet kuin runkopuu.
Kaareksi taivut kuin ukko-Kuu.
Hyppää hyppää naurusuu.
Koputa koputa kantaluu.
Poskea pärräytä,
sano: Muu!
Elina Pulli (Sydänrumpu)
 Leikkiohje: ensin pyöritään kuin runkopuut paikallaan, ja sitten taivutaan kaarelle kuin kuun
sirppi. Seuraavaksi hypitään eteenpäin ja koputetaan ilmaa. Lopuksi tehdään pärisevää ääntä.
Toistetaan lorua siirtymiseen tarvittavan ajan.
Toinen satu
Saksalaisen kansansadun mukaan: Kettu ja hanhet
* kertoo, miksi hanhet ääntelevät kaiken aikaa
(Kauneimmat eläinsadut s. 27-29)
Siirtymäloru/-leikki
Hirvi
Hirvi se kävellä honksottelloo.
Hirvi se kävellä honksottelloo.
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Nyt se juosta humputtaa.
Nyt se juosta humputtaa.
Nyt se laukkoo.
Nyt se laukkoo.
Nyt se laukkoo.
(kansanlorumukaelma)
 Leikkiohje: matkitaan hirven kävelyä (nostetaan jalka korkealle ja harpotaan), sitten matkitaan
hirven juoksua (juostaan isoja askeleita nostaen jalkoja korkealle) ja lopuksi laukataan.
Toistetaan lorua siirtymiseen tarvittavan ajan.
Loppuloru
Sade lyö rumpua sienten hattuun
rummuti rummuti rummut.
Etana hiljaa viheltää
surullista virttä.
Sade lyö rumpua haapojen lehtiin
rummuti rummuti rummut.
Hiiri pillillä soittaa
syksyistä ääntä
Sade lyö rumpua sammalen nukkaan
rummuti rummuti rummut.
Toukka verkkaan tanssii
haikean tanssin.
Rummuti rummuti rummut rummut
Rummuti rummuti rummut.
Hannele Huovi (Vauvan vaaka)

