
USKALLUKSEN KÄSIKIRJA PELOKKAILLE VANHEMMILLE  

- esitykseen liittyvä yleisötyöpaketti 
 

 

Uskalluksen käsikirja pelokkaille vanhemmille on 3-7 -vuotiaille suunnattu Tampereen 

Ylioppilasteatterin musiikkiteatteriesitys. Yleisötyöpaketti sisältää esitykseen liittyviä 

tehtäviä ja harjoituksia, joita voi tehdä vaikkapa vanhempien johdolla kotona tai ohjaajan 

johdolla päiväkodissa. Vanhemmat ja ohjaajat voivat valita niistä sopivimmat ja halutessaan 

soveltaa niitä omaan käyttötarkoitukseensa sopiviksi. 

 

1. Miten sinun arkipäiväsi rakentuu? - liiku 

Esitysessä katsojat pääsivät mukaan Ellin ensimmäiseen eskaripäivään. Leiki 

ohjaajan/aikuisen kanssa pikakelauksella mitä päivässäsi tapahtuu. Aloita esimerkiksi siitä 

kuinka heräät, puet vaatteet, peset hampaat, syöt aamupalan, puet ulkovaatteet, lähdet 

päiväkotiin ja niin edelleen. Muista, mitä nopeammin saat tehtyä toiminnot, sitä 

hauskempaa se on.  

 

2. Mikä sinua pelottaa? - pohdi 

Esityksessä Sikke-sammakko ja Elli listasivat asioita, jotka saattavat pelottaa aikuisia. 

Keskustele aikuisen/ohjaajan kanssa, mitkä asiat sinua pelottavat? Miten sinä voisit kohdata 

pelkosi? 

 

3. Minkälaisia pelot voi olla? - leiki 

Pyydä aikuista/ohjaajaa lukemaan Böö! -laulun sanat (löytyy monisteen toiselta puolelta). 

Leikkikää samalla yhdessä sanat näkyväksi. Millainen voisi olla pelottava korppikotka tai 

nokosia ottava krokotiili? Entä suunnaton avaruus tai viimeinen niitti?  

 

4. Miltä kiukku tuntuu? - pohdi 

Keskustele aikuisen/ohjaajan kanssa miltä sinusta tuntuu, kun olet kiukkuinen? Missä 

kohtaa kehoa kiukku saattaa tuntua? Mikä saa sinut kiukkuiseksi? Mikä saa kiukun 

laantumaan?  

 

5. Millaista liikettä? - liiku 

Liiku musiikin tahdissa. Mieti miltä sinun kehossa tuntuu kun olet kiukkuinen. Kokeile 

minkälaista kiukkuinen liike voi olla. Minkälaista liike voi olla jos pelottaa tosi paljon? 

Minkälaista iloinen liike? Vaihtele liikkeen laatua kappaleen kuluessa. Kokeile myös millaista 

voisi olla surullinen, häpeilevä, rakastunut tai väsynyt liike. Keksi itse lisää tunteita liikkeiden 

pohjalle.  

 

6. Mikä sinua pelottaa? - piirrä 

Piirrä tai maalaa kuva pelostasi. Piirrä tai maalaa lisäksi toinen kuva, jossa voitat pelkosi.  



 

BÖÖ! 

 

Joitakin lapsia saattaa pelottaa esimerkiksi pimeä sängyn alla  

tai juuri kun on menossa nukkumaan tai ikkunan takana 

Ja automobiilit - ne on pelottavia 

Ja krokotiilit, jotka ottaa nokosia 

Ja vanhemmat, jotka on kana-aivoja 

Ja mummit, joilla on ilmavaivoja 

Ja slummit ja pummit ja ummet ja lammet 

Ja kammet, joilla väännetään suuri laitteita 

Ja pelit, joissa tarvitaan pelkkää tuuria 

 

Pelottaa voi myös korppikotka, tukkasotka, naudan potka,  

ihmiset, jotka hoipertaa ja kertoo tyhmää juttua 

Ja lelut, jotka katoaa juuri silloin, kun äiti flippaa ja iskä huutaa huttua 

 

Pelottaa voi myös suunnaton avaruus 

Kiertoradat ja niiden kaarevuus 

Mustat aukot ja meteoriitit 

Reijittimet ja viimeiset niitit 

 

Joskus voi pelottaa kokonainen elämä 

Mennyt ja tuleva, kuolema ja syntymä 

Aina pelkonsa syytä ei edes tiedä 

Jos kohteena on kyy tai sammakko sievä 

 

Hei kaikki pelkurivanhemmat, nyt kuunnelkaa 

Mul on teille tärkeää kerrottavaa 

Hei kaikki pelkurivanhemmat, nyt kuunnelkaa 

Tää ei voi odottaa 

Böö! 

 

Laulun sanat: Nunu Ahtiainen ja Aino Putaala 



 


