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Liike-tehtävät lähestyvät tanssillisuutta ja kehollista

ilmaisua yksinkertaisten leikillisten harjoitteiden ja

pelien kautta. Tehtävät eivät vaadi erityisiä välineitä ja ne

soveltuvat kaikille liike-ilmaisulliseen osaamiseen tai

taustaan katsomatta. Liike-tehtävien suunnittelusta

vastaa tanssipedagogi ja koreografi Sonja Pakalén.



 

TAIKKERIN LIIKETEHTÄVÄT 
 
PIIRI 
VIESTIN KULJETUS: 
Kehittele omasta nimestäsi joku liike. Liikkeen ja nimen ääneen sanomalla 
siirrä viesti vuorotellen eteenpäin. Kierroksia voi nopeuttaa ja hidastaa tai 
tehdä rytmissä. Nimen tilalla voi olla joku päivän teemaan liittyvä sana.  
Viestiä kierrätettäessä voi tunnetila ja ilmaisun taso nousta ja laskea 
saadun viestin mukaisesti. Esimerkiksi jos edellinen on huutanut KAHVI ja 
tehnyt ison liioitellun liikkeen voit kopioda dynamiikan ja ilmaisun tason 
omaan sanaasi. Toinen vaihtoehto on reagoida toisen lähettämään viestiin. 
Esim huutajan vieruskaveri voi säikähtää omalla liikkeellään Ja sanallaan. 

 
LÄHELLÄ KAUKANA LIIKKUMINEN 
Liikutaan tilassa mahdollisimman kaukana toisista. Ei pysähdytä vaan 
tavoitteena on pysyä koko ajan liikkeessä.  
Merkistä esim pillin vihellyksestä siirrytään keskelle tilaa liikkumaan 
mahdollisimman lähellä toisia. Vaikka liikutaan lähellä ei saa koskea toisiin. 
Pidä liikkeessä tempo yllä vaikka olet lähellä. 
 
Harjoitusta voi varioida esim: 
liikkumisen suunnalla, kävellään taaksepäin 
Nopeuttamalla ja hidastamalla liikettä 
Liikkumalla silmät kiinni 
 

LIIKUTAAN TILASSA 
LIIKE JA TASAPAINO: Liikkuminen musiikin rytmissä eteen ja taa, sivuttain, 
ylhäällä, lattiatasossa. Kun musiikki pysähtyy pysähdytään tasapainoon 
teemoilla: kapea, leveä, kaksi kättä lattiassa, kiemura, kulmikas, pyöreä. 
Tasapainot voivat olla myös eläinteemoilla esim: flamingo, orava yhdellä 
jalalla, norsu kärsän varassa, karhu kahdella tassulla.  
 
KEHONOSA HARJOITUS:  Liikutaan tilassa musiikin rytmiin eri kehonosat 
johtajana. Esim liikutaan pikkuvarvas johtoisesti, kyynärpäät edellä, 
pepullaan tai selkä tanssien. Kun musiikki pysähtyy opettaja huutaa 
numeron. Numeron mukaan muodostetaan ryhmät esim. Kolme, 
muodostetaan kolmen hengen ryhmä. Kaikki ryhmät toteuttavat yhtäaikaa 
tehtävän. Montako kättä, jalkaa ja päätä saa olla kullakin ryhmällä 
maakosketuksessa. Esim kolme jalkaa, kolme kättä ja kolme päätä koko 
ryhmällä käytettävissä.  
Vaihtoehtoinen tehtävä: muodosta ryhmän kanssa Eiffel-torni, ikiliikkuja, 
joulukuusi tms. TAI Kuva teemalla esim. ristiäiset, juhlat, onnettomuus.  
 

MUOTO 

 



 

KUVAT:  Piirin keskelle muodostetaan vuoroin kuvaan asettumalla yhteiskuva. 
Kuvan teemana voi olla esim. Linna, puutarha, liikennesolmu, tehtaan kone, 
autopesula. Kuvaan voi lisätä äänen ja liikkeen kun kuva on valmis. Jokainen 
saa käyttää itsenäisesti ja rauhassa oman vuoronsa kuvaan 
asettumisessa.  
 
TAITEILIJA JA MUOVAILUVAHA: Tutkikaa yhdessä käsitteitä abstrakti ja 
konkreettinen. Muodostetaan parit. Toinen parista on taiteilija ja toinen 
muovattava materiaali.Taiteilija muovailee käsillään patsaan joka on joko 
konkreettinen tai abstrakti ja keksii patsaalle nimen. Vaihdetaan 
muovailijaa ja muovattavaa. Molemmat muotoilijat voivat toteuttaa sekä 
abstraktin että konkreettisen patsaan. Lopuksi pidetään taidenäyttely.  
 

LIIKEORKESTERI 
Muodostetaan orkesterin ”soitin”ryhmät. Jokainen ryhmä kehittää itselleen 
joko yhden yhteisen liikkeen tai tavan liikkua. Kaikista liikkujista valitaan 
yksi kerrallaan orkesterin johtajaksi. Yksinkertaisella käsien elekielellä  hän 
johtaa orkesteria haluamallaan tavalla. On johtajan päätettävissä liikkuuko 
yksi ryhmä kerrallaan vai kaikki yhtäaikaa. Johtaja voi merkkikielellään 
myös lisätä dynaamista vaihtelua. Orkesterin liikkeeseen voi lisätä myös 
äänen.  
 
 

HAHMOGALLERIA 
Pienille lapuille kirjoitetaan jokaisen itse keksimä hahmo esim teemalla 
supersankari. Laput sekoitetaan pussissa ja jokainen saa vetää sokkona 
itselleen hahmon. Hahmolle keksitään näyttävä sisääntulo ja 
superominaisuus sekä miten sen ilmaiset. Tehtävän voi tehdä pareittain 
jossa molemmat saavat omat hahmot mutta voivat tuottaa toiselle 
hahmolle äänimaiseman sisääntuloon. Myös hahmot voivat itse tuottaa 
ääntä.  
 

LIIKE JA ÄÄNI 
Valitse jokin materiaali josta lähtee ääni. Esimerkkeinä: lehden rapina, 
pyöritettävän putken rapina, keppien kopse, haitaripatterin ääni jos sitä 
vetää jollakin esineellä, kumin räpsähdys, hernepussin sihinä tms. 
Toinen parista ”säestää äänellä”, toinen seuraa ääntä liikkeellisesti. Ääni 
voi seurata myös liikkujaa. Liike ja ääni voivat toimia myös vuoropuheluna. 
Toisen tuottaessa toinen katsoo tai kuuntelee.  
 

AISTIT 
Sokean johdattaminen puhalluksella. Yksi ryhmästä on silmät kiinni. Muut 
antavat impulsseja liikkumista varten puhaltamalla. Näkevät pitävät huolta 
sokeasta. Impulssit voi antaa myös hipaisemalla kevyesti. Ryhmässä 
kolme-neljä jäsentä.  

 



 

 

HILJENTYMINEN 
Mielikuvamatka silmät kiinni.  Tarina hitaasti lukien, viipyillen. Tai oma tarina.  
Tunne jalat allasi. Alat liikkua hitaasti ylöspäin kohti taivasta. Kurotat 
korkealle. Jalkasi irtautuvat maasta ja liidät raketin lailla kohti pilviä ja 
avaruutta. Olosi on keveä ja siipesi kantavat. Olet korkealla. Mitä näet? 
Liidät maiseman halki ja nautit olostasi. Olet vapaa painovoimasta. Lentosi 
johdattaa sinut ihanaan paikkaan, mihin olet päätynyt? Hyvällä mielellä 
alat suunnitella laskeutumista. Levität siipesi ja rauhallisesti pudotat 
korkeutta. Hitaasti liitelwt kohti maan pintaa kuin höyhen tai puusta 
irronnut lehti. Valitset huolellisesti paikan johon laskeutua. Näet maan 
pinnan ja laskeudut kevyesti omille jaloillesi. Olet turvallisesi maan pinnalla. 
Sinulla on hyvä olla matkan jälkeen.  

 


