
Paketoi erikokoiset vaatekappaleet sanomalehteen ja piilota paketit
ympäri tilaa. 
Huomio pakettien piilotuksessa lapsille soveltuva vaikeusaste ja
monipuoliset piilot.
Leikissä piirretään - tarvitsevatko lapset piirtoalustat?

Istutaan lattialle rinkiin
Käykää esittelykierros - keitä leikissä on tänään mukana? Kuka leikkiä
vetää?
Päähenkilön esittely - tässä esimerkissä Keko, Kainuun ensimmäinen
krokotiili
Kerrotaan: Talvi tulee ja Keko tarvitsee lämpimiä vaatteita
Kerrotaan: Mummo-krokotiili lähetti Kekolle talvivaatteita Australiasta ja
Keko pyysi postittamaan ne tänne päiväkotiin, mutta postipaketit ovat
kadonneet
Autatteko Kekoa etsimään kadonneet talvivaatteet?

Perustetaan Kekon etsivätoimisto! Noustaan ylös
Keskustellaan: Millainen on salapoliisi, etsivä?
Tehdään salapoliisin aamujumppa!

Venytellään: kädet, jalat, kasvot
Herätellään salapoliisille tärkeitä aisteja: silmät - tähyillään
kaukoputkella, korvat - hipsutetaan sormia etäällä ja lähellä silmät kiinni
ja kuunnellaan sormien hipsutusta, nenä - haistellaan omat ja
vieruskaverin olkapäät
Harjoitellaan hiippailua
Harjoitellaan ankaraa pohtimista keksimällä oma mietiskelyasento

Valmistelut
 

Leikki alkakoon!
 
Esittäytyminen
 

 
Kekon etsivätoimisto
 

 

Tämä leikki soveltuu varhaiskasvatuksen käyttöön. Leikki on ohjattu tuokio, jossa on
draamatarinan piirteitä. Leikin suunnittelusta vastaa teatteri-ilmaisun ohjaaja Saara Karjalainen.
 
Kekon Etsivätoimisto -draamatarina
Kesto noin. 30-45 min
Tarvikkeet: päähenkilö (pehmomaskotti/käsinukke, alkuperäisessä käytetty krokotiili-
käsinukkea), erilaisia ja erikokoisia vaatekappaleita päähenkilölle, sanomalehteä
vaatekappaleiden paketointiin, paperia ja värikyniä, äänentoistolaite.

Kekon etsivätoimisto



Istutaan takaisin lattialle rinkiin
Talvivaatteet? Keko ei muista mitä talvivatteita mummo on edes lähettänyt!
Mitä se voisi olla? Keskustellaan: Mitä talvivaatteita teille tulee mieleen? Millaisia
talvivaatteita on olemassa?
Voisitteko piirtää luonnoksen kadonneista vaatteista?
Tehdään: Lapset piirtävät talvivaatteita
Katsotaan vaatteet läpi ja näytetään Kekolle ja Keko kommentoi vaatteita  
Keko tunnistaa vaatteista jotain tuttua - saadaan johtolanka!

Noustaan ylös ja sovitaan säännöt pakettien etsimiselle (esim. ei saa repiä
kaverisalapoliisin kädestä pakettia, toimitaan salapoliisitiiminä)
Ryhdytään etsimään kadonneita talvivaatepaketteja - ne voivat olla alhaalla
(kala), keskitasossa (jänö) tai ylhäällä (lintu)
Kun paketti löydetään, tuodaan se Kekolle
Jos ryhmä on isompi, tilaa voi jakaa pienryhmille - etsikää te eteisestä, me
etsimme keittiöstä!
Pitäkää tarvittaessa välitsekkaus, kuinka monta pakettia olette löytäneet ja
kuinka monta pakettia teiltä vielä puuttuu

Mitä ollaan etsimässä? Kohteen kartoitus
 

 
Etsintä
 

 

Istutaan jälleen lattialle rinkiin ja asetetaan löydetyt paketit ringin keskelle
Jaetaan paketit avattaviksi lapsille tai avataan ne yhdessä ohjaajan johdolla
Keskustellaan: Mitkä vaatekappaleet ovat Kekolle sopivia? Mitkä eivät?
Kun Kekolle sopivat vaatteet on löydetty, ohjaaja pukee ne Kekon ylle

Keko kertoo: Kiitos kaikille avusta, nyt selviän takuulla talven yli
vilustumatta!
Haluaisitteko tanssia vielä Krokotiili-rokkia? Tai vaihtoehtoisesti:
Haluaisitteko tehdä vielä kanssani krokotiili-rentoutuksen?
Leikin päätteeksi tanssikaa vielä joko krokotiili-rokki tai asettukaa lattialle
pötkölleen krokotiili-rentoutukseen:

Venyttäkää koko kroppa niin pitkäksi kuin voitte lattiaa pitkin
Avatkaa valtavat kitanne niin suuriksi kuin mahdollista ja tehkää niin
suuri haukotus kuin mahdollista
Sulkekaa silmät ja kuvitelkaa mielessänne jokin mukava uintipaikka -
miltä siellä näyttää? Miltä siellä tuoksuu? Millaisia ääniä uintipaikassa
on? Hengittäkää syvään ja pulahtakaa mielikuvissanne veteen
Avatkaa silmät ja palatkaa uintireissulta takaisin päiväkotiin

Paketit
 

 
Päätös
 


