
Opintomateriaali



Hyvä yleisö
Olkaa hyvä ja astukaa sisään Liisan ihmeelliseen 
maailmaan. 

Tämä opintomateriaali koostuu moninaisista harjoi-
tuksista jotka toimivat keskustelualustana eri opintoai-
neissa. Esitys, yhdessä opintomateriaalin kanssa, on 
oiva väline opetussuunnitelman tavoitteiden saavut-
tamiseksi taidekasvatuksen keinoin. Materiaali löytyy 
myös kotisivuiltamme mistä sen voi vapaasti kopioida.

www.ungateatern.fi

Kuva: Lew
is Carroll



Kirjailija Lewis Carroll… 
Lewis Carroll on yksi maailman tunnetuimmista kirjailijoista ja hänen tunnetuin teoksensa on Liisa
Ihmemaassa – kirja täynnä mielikuvitusta ruokkivia loogisia kuperkeikkoja. Täällä mikään ei ole sitä miltä se 
näyttää. Ei edes nimi! Lewis Carrollin oikea nimi oli nimittäin Charles Lutwidge Dodgson ja ammatiltaan hän 
oli matematiikan professori. Hänellä oli kymmenen sisarusta ja hän änkytti aivan kuten Liisa Ihmemaassa 
tarinan drontti Dodo. Tervetuloa maailmaan jossa taru ja todellisuus sekoittuvat keskenään. 

Tiesitkö että….
...Liisa Ihmemaassa kertomus sai alkunsa kesäisellä veneretkellä vuonna 1862. Yleisönä oli kymmenen vuoden 
ikäinen Alice ja tämän kaksi sisarta. Lapset ihastuivat Carrollin kertomuksen värikkääseen satumaailmaan siinä 
määrin että pyysivät häntä panemaan sen paperille. Kirja ilmestyi vuonna 1865. 

…Lewis Carroll oli harrastelijavalokuvaaja, matemaatikko ja loogikko. Hän kirjoitti kaikkea päätösprosesseista 
loogisiin arvoituksiin ja runoihin. Liisa Ihmemaassa kirjassa hän yhdistää nämä kaikki. Esimerkillään hän
näyttää että voimme irtautua rooleistamme ja löytää uusia. Jos kuljemme Lewis Carrollin jalanjäljissä,
on mielikuvitus rajaton ja meillä loputon määrä työkaluja erinnäisten ratkaisujen keksimiseen!
Tarpeellisia taitoja ajassa jossa elämme.

…Kaninkolon kautta pääsee 200 m2 suuruiseen, ainutlaatuiseen luolastoon joka sijaitsee Shropshiressa
Englannissa. Ehkäpä juuri se kaninkolo innoitti Lewis Carrollia, kuka tietää? Hyvin erikoiseen
mielikuvitusmaailmaan hän Liisan tiputtaa. Siellä saamme tavata kirjallisuuden rakastetuimmat
satuhahmot valkoisen Kanin, hymyilevän Kissan, Hatuntekijän sekä Herttakuningattaren.
Uskallatko seurata Liisaa tuntemattomille poluille? 

Lewis Carroll on yksi maailman tunnetuimmista kirjailijoista ja hänen tunnetuin teoksensa on Liisa



Ohjaajan sana 
Pienenä rakastin sanoja. Rakastin myös musiikkia 
ja leikkejä. Äitini lauloi ja luki minulle usein ja luin 
paljon myös itse. Leikin ja kuvittelin asioita. Kaikki 
tämä oli varmaan osasyy siihen, että halusin jatkaa 
leikkimistä myös vanhempana, ja siihen että siitä lo-
pulta tuli minulle myös ammatti. 

Liisa Ihmemaassa oli yksi monista kertomuksista, jot-
ka olivat mukana jo lapsuudessani. Minua kiehtoi se 
ihmeellinen, uskomaton ja ihana maailma, joka vyöryi 
esiin maan alla. Ja nyt se on täällä. Työpaikallani. Olen 
todella iloinen siitä että voimme taas leikkiä. Saamme 
jälleen tavata tytön joka vuorotellen kasvaa ja kutistuu, 
eikä oikein koskaan ole sopiva. Tytön, joka koko ajan 
tuntee itsensä ihmeelliseksi eikä sovi mihinkään vallitse-
viin normeihin. Mutta sitten Liisa pääsee maahan, jossa 
kaikki ovat vielä ihmeellisempiä!

Olen myös iloinen siitä että ympärilläni työpaikallani on 
niin monta vanhaa ja uutta ystävää. Iloitsen siitä että 
vanhat ystäväni Anna ja Sam ovat tästä maailmasta 
leikkineet esiin oikean musikaalin! 

Joten, tervetuloa leikkimään kanssamme Lewis Car-
rollin ihmeellisten sanojen maailmaan, nyt fantastisen 
musiikin kera. Maalisjäniksen sanoin, kun Liisa kysyy 
häneltä jos hän tietää olevansa ihmeellinen.”Kyllä. Ei 
siinä mitään kun sen tietää.” 

Paul Olin, hieman ihmeellinen ohjaaja 
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Yleisötyöntekijän sana 
On ilo kutsua teidät sisään Liisa nimisen tytön 
maailmaan ja todellisuuteen. Tytöllä on  kasvukipuja 
ja näytelmässä hän etsii paikkaansa perheessään. 

Ihmemaassa tämä etsintä saa aina vaan mahdotto-
mampia piirteitä ja loppuu huudahdukseen ”Täällä kaikki 
ovat ihmeellisiä”! Ihmemaa on kummallinen. Ehkä yhtä 
kummallinen kuin miltä aikuisten maailma lapsista ja 
nuorista vaikuttaa? Sillä eikö meidän aikuisten luoma 
logiikka, normien ja järjestelmien maailma, olekin san-
gen hullu - ja Ihmemaa sen allegoria?   
   Ehkä me kaikki voisimme paremmin jos antaisimme 
rauhassa mielikuvitukselle enemmän tilaa emmekä ryn-
täisi ympäriinsä kuin kelloa tuijottavat stressaantuneet 
kanit?
    Toivottavasti löydätte oppimateriaalista juuri teille sopi-
via harjoituksia. Voitte myös tilata työpajan jossa yhdessä 
voimme tarkastella Liisan maailmaa. Tätä mahdollisuut-
ta kannattaa hyödyntää, sillä mielellämme vahvistam-
me koulun ja teatterin välistä pedagogista yhteistyötä. 
Työpajat ovat maksuttomia lapsiryhmille jotka katsovat 
näytelmän. Saatte ohjattuja luku- ja kirjoitustehtäviä tai 
mahdollisuuden tehdä draamaharjoituksia jotka kehit-
tävät mielikuvitusta ja kykyä kuunnella ja leikkiä. 

Jos teillä on kysymyksiä tai jos haluatte tilata Ihmemaan 
tanssityöpajan, ottakaa yhteyttä yleisötyöntekijään:

Harriet Abrahamsson, puh. 0451034844 tai
harriet.abrahamsson@ungateatern.fi
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Esityö
Unga Teaternin yleisötyö koostuu esi- ja jälkityöstä.  

Ennakkoon käytettävä materiaali antaa opettajille ja muille mahdollisuuden valmistautua teatterielämystä varten. 
Sen tarkoituksena on herättää kiinnostusta ja tutustuttaa osanottajat keskustelujen kautta näytelmän sisältöön 
ja tematiikkaan. Aiheen tunnistettavuus vuorostaan syventää oppimista ja taidekasvatus tukee oppilaan sisäistä 
kehitystä leikkimielisten menetelmien kautta. 

Voit ladata ennakkotehtävät keskustelualustoineen tai tilata työpajan esikouluun,
kouluun tai iltapäiväkerhoon osoitteesta www.ungateatern.fi/fi/.

Ennakkoon käytettävä materiaali antaa opettajille ja muille mahdollisuuden valmistautua teatterielämystä varten. 
Sen tarkoituksena on herättää kiinnostusta ja tutustuttaa osanottajat keskustelujen kautta näytelmän sisältöön 
ja tematiikkaan. Aiheen tunnistettavuus vuorostaan syventää oppimista ja taidekasvatus tukee oppilaan sisäistä 

Voit ladata ennakkotehtävät keskustelualustoineen tai tilata työpajan esikouluun,



Tiivistelmä
Perheeseen on syntynyt uusi vauva eikä isällä ja äi-
dillä ole enää aikaa olla Liisan kanssa samalla ta-
valla kuin ennen. Isällä on kiire töihin, isoäiti pelaa 
korttia ja muu suku juo teetä. Liisa haluaisi mennä 
uimaan. Kaikkien mielestä Liisa on joko liian pieni 
tai liian iso. Isästä tulee yhtäkkiä kani, jota Liisa seu-
raa alas kaninkoloon. 

Siellä hän tapaa, kiireisen kanin lisäksi, monia muita 
ihmeellisiä otuksia. Hän löytää avaimen liian pieneen 
oveen. Hän juo pullosta juomaa, joka saa hänet kutistu-
maan. Sitten hän syö kakkua joka saa hänet kasvama-
an. Liisa alkaa itkeä. 
  Hän tapaa useita eläimiä jotka kastuvat hänen kyynel-
tulvastaan. Kuivuakseen ne järjestävät juoksukilpailun.
Liisa saapuu kanin talolle ja kasvaa jälleen valtavan ko-
koiseksi. Kani ja marsu pelästyvät. Liisa kutistuu ja pa-
kenee.  
  Liisa tapaa kaalimadon joka pyytää häntä rauhoittuma-
an. Kaalimato kertoo että syömällä sientä, jonka päällä 
se istuu, Liisa voi joko kasvaa tai kutistua. 
 Liisan syötyä sientä hänen kaulansa alkaa kasvaa ja 
hän pelästyttää linnun joka luulee häntä käärmeeksi. Lii-
sa saapuu herttuattaren talolle.

Sammakkolakeijan kanssa keskusteltuaan hän menee 
sisälle. 
  Herttuattaren keittäjä on raivopäinen ja Liisan mielestä 
herttuatar kohtelee vauvaansa liian villisti. Liisa pelastaa 
vauvan, joka muuttuu porsaaksi ja häipyy. 
  Hymyilevä kissa ilmaantuu, mutta juuri kun Liisa on 
alkanut tutustua siihen, se häipyy. 
   Liisa osallistuu hatuntekijän ja maalisjäniksen järjestä-
mille hämmentäville teekutsuille.

Liisa saapuu kuningattaren puutarhaan, jossa kaikki 
vieraat pelkäävät kuningatarta. Elävät pelikortit yritt-
ävät korjata luonnon virheitä. Seuraa hullu krokettipeli. 
Kissa putkahtaa jälleen esiin mutta häipyy yhtä nope-
asti. 
Liisa tapaa laiskan griipin ja valekilpikonnan ja saa 
osallistua hummerikatrilliin. 
Liisa on mukana epäoikeudenmukaisessa oikeuden-
käynnissä jonka aiheena on kadonnut lautasellinen 
mantelilastuja. Liisa kutsutaan todistajaksi. Kuningatar 
tuomitsee mielivaltaisesti ja haluaisi mestata kaikki. 
Liisa nousee ylös ja sanoo että kaikki on hölynpölyä, 
hän kasvaa isoksi ja kaikki muut kutistuvat pieniksi pe-
likorteiksi.
Liisa palaa todellisuuteen ja äitinsä luokse. Äidin sylis-
sä on ihanaa olla! Vihdoin on aika mennä uimaan. 
 



Ihmeellinen Liisa 
Mitä näyttelijän on hyvä ajatella roolia tehdessä?
Miten Stella Laine joka esittää Liisaa lähti rooli-
työssään liikkeelle? 

-Näyttämöllä on turvallista, siellä voi päättää asioista. 

Päätin että Liisalla on tietyt piirteet jotka johtavat: 
Hän on utelias, hän haluaa kokeilla kaikkea, eikä hän 
pelkää.

Kun olin päättänyt tämän voin reagoida siihen mitä 
näyttämöllä tapahtuu näistä lähtökohdista. Se on av-
ain kaikkeen muuhun.



Pieni - pienempi - pienin 
Katso ympärillesi. Minkä kokoisessa maailmassa liik-
ut? Miten suhtaudut esineisiin? Kuvittele että kutistut. 
Nyt oletkin 30 senttimetriä korkea.

Miltä maailma näyttäisi jos voisit istuutua kahvikuppi-
in? Mitä voisitkaan tehdä jos olisit niin pieni? Mikä voisi 
olla vaarallista? Sulje silmäsi ja kuvittele.

Kuvittele sitten että kasvat. Miltä kuulostaa kun rymi-
nällä kasvat niin isoksi että puiden latvat ovat reitesi 
korkeudella? Miltä maailma nyt näyttää? Yritä keskit-
tyä yksityiskohtiin. Tuliko ahdasta?

Minkälaisia tunteita ja ajatuksia harjoitus herättää? 
Annatko sen vaikuttaa sinuun?

VINKKI!
Tiesitkö että kun eläydyt johonkin niin koko keho akti-
voituu? Hengitys, kasvojen ilmeet, mielen liikkeet. Aja-
tukset luovat jälkiä aivoihin. Tätä hyödynnetään muun 
muassa mielen harjoituksissa. Harjoittelemalla voit 
vahvistua.



Erikokoinen - erinäköinen  
Piirrä valitsemasi objekti normaalikokoisena, voimakkaasti pienennettynä sekä äärimmäisen suuren-
nettuna. Ole tarkkana kuin porkkana. 



Hullu maailma 
 
Liisan mielestä Ihmemaa on omituinen. Millä tavalla 
maailma jossa elämme, on mielestäsi hullu tai omitui-
nen? Mikä yhteiskunnassamme on käsittämätöntä ja 
epäloogista? Keskustelkaa ja keksikää esimerkkejä.  
Kerätkää ranskalaisin viivoin ajatuksia ja ideoita. Lue 
katkelma kohtauksesta 8 ja tee harjoitukset.  

Kohtaus 8:
LIISA: Onko sinulla tietoa mihin suuntaan minun pitäisi 
mennä?
KISSA: Riippuu siitä, mihin olet menossa.
LIISA: No sillä ei ole oikeastaan enää mitään väliä. 
KISSA: Siinä tapauksessa ei ole mitään väliä, mihin 
suuntaan menet. 
LIISA: Kunhan pääsen jonnekin. 
KISSA: Varmasti pääset. 
LIISA: Minkälaista porukkaa täälläpäin asustaa?
KISSA: Tuollapäin asuu hatuntekijä ja tuolla maalisjänis.
Ei mitään väliä kumpaan suuntaan menet, molemmat 
ovat yhtä ihmeellisiä. 
LIISA: En halua tavata enempää ihmeellisiä tyyppejä. 

KISSA: Sitten en voi auttaa, koska kaikki täällä ovat 
ihmeellisiä. Sinäkin olet ihmeellinen.
LIISA: Miksi sanot että olen ihmeellinen?
KISSA: Pakkohan sinun on olla. Tuskin sinä muuten 
tänne Ihmemaahan olisit tullut. Oletko tänään me-
nossa kuningattaren luokse pelaamaan krokettia?
LIISA: Menisin kyllä erittäin mielelläni, mutta minua 
ei ole kutsuttu.
KISSA: Nähdään sitten siellä. (Kissa häipyy)

Millä tavalla itse olet outo tai ihmeellinen? 
Luokaa turvallinen keskusteluympäristö. Keskustelkaa 
erilaisuuksista luokassa. Jakautukaa sen jälkeen pa-
reihin ja kertokaa vuorotellen toisillenne erikoisuuksis-
tanne. 
Rohkaiskaa lapsia hyväksymään omat ja muiden eri-
koisuudet. Erilaisuus on rikkautta. 
Totta vai tarua?
Tehkää pariharjoitus uudestaan mutta sopikaa että 
vastaus voi olla keksitty. Antakaa lasten arvata onko 
vastaus totta.
Tämä harjoittaa luottamusta, kekseliäisyyttä ja kehon-
kielen lukemista. 



Ihmemaan parhaat
ruokareseptit
Tee oma fantasiareseptisi! 
Keksi Maalisjäniksen ilotulituskiusaus, Kuningattaren 
Kukku-kakku tai Kanin rauhoittava tee. 
Mitä haluat valmistaa? Haluatko leipoa, paistaa, keittää 
vai pakastaa? Etsi oikea ruokaohje ja lainaa sanoja, jär-
jestystä ja ilmaisuja. Keksi nimi ja sopivat ainesosat. Va-
litse määrät ja välineet. Määrää missä järjestyksessä ja 
miten ainesosat lisätään. 
Kirjoita muistiin mitä työn eri vaiheissa pitää tehdä. Nyt 
reseptisi on valmis!
Lisätehtävä
Arvioi kuinka paljon aikaa työn eri vaiheet vaativat. 
Kirjaa sen jälkeen ajat reseptiin.  
Laske päätteeksi kuinka paljon mestariluomuksesi 
valmistukseen kuluu aikaa. 

VINKKI! Kuvaa valmistus kännykälläsi. Lähetä ruokareseptisi ja kuvat osoitteeseen
harriet.abrahamsson@ungateatern.fi niin laitamme sen Ihmemaan keittokirjaan.  
Mutta onko sinulla vanhempien lupa? Lupalomakkeen löydät Unga Teaternin kotisivuilta, josta myös löydät
keittokirjan ja Lasten omat ruokareseptit.





Mestarikokki
Ota esille ruokareseptisi, ainesosat ja työvälineet.
Miten haluat esitellä tämän?
Mitä ruoanlaiton aikana tapahtuu?
Onnistutko vai tuleeko siitä pannukakku?
 

Millainen on kokkisi?
Valitse jokin ominaisuuspiirre tai tunnetila jolla suggestoit itsesi.
Onko kokkisi rakastunut, tyly, helposti ärsyyntyvä tai intohimoinen?
Valitse milloin tunnetilasi näkyy enemmän ja milloin vähemmän. 

Harjoittele eri työvaiheita, aineksien, työvälineiden ja tunnetilojen kera. 

...sisääntulo!
Esittele ruoanvalmistus muille.
Muistakaa taputtaa ja kilpailkaa muiden kehumisessa!
 

VINKKI!
Säätele äänenvoimakkuutta. Anna ystävällesi keksitty
volyyminappula jolla hän voi säätää kuinka kovalla äänellä puhut. 



LIISA: Voisitko hetken aikaa jutella kanssani?
Mihin kaikilla on niin kiire?
HERRA KANI: Kuningattaren krokettipeliin tietenkin,
mitä sinä sitten luulit?

Stressikanin leikit
Kokeile Herra Kanin lempikorttipelejä STRESSI ja 
LÄNNEN NOPEIN 
Googlaa korttipelien säännöt. 

STRESSIKANIN TUOLILEIKKI
Tässä leikissä kani on työnhaussa. Päättäkää mitä työtä 
kani hakee. Tunnetussa Jerusalemin suutari nimisessä 
tuolileikissä, tuolit asetetaan ympyrän muotoon. Kaikki 
ovat stressaantuneita citykaneja jotka juoksevat tuolien 
ympäri. Kun kello soi, yrittää jokainen löytää itselleen 
tuolin jolla istua työhaastattelua varten.  Yksi jää aina 
ilman tuolia. 
Heti kun istumapaikat ovat löytyneet saa muutamat sa-
tunnaisesti valitut lapset kertoa miksi juuri he soveltuvat 
parhaiten työhön. Lasten tulee keksiä vastaukset ja pe-
rustelut siltä istumalta. Harjoittelu kehittää mielikuvitus-
ta sekä kekseliäisyyttä. Painota että tarkoitus on vastata 
mahdollisimman pian.

VINKKI!
Kun vain kaksi kania on jäljellä, syntyy kilpailuasetel-
ma. Anna kanien juosta ja vuoron perään vastata ty-
öhönotto kysymyksiin, ennen kuin viimeinen tuoli ot-
etaan pois.  

Keskustelkaa jälkeenpäin leikistä.  
Miltä tuntui keksiä käskystä vastauksia stressaavassa 
tilanteessa?



RENTOUTUSHARJOITUS
Istukaa vastapäätä toisianne pareittain. Katsokaa 
toisianne silmiin. Anna itsellesi aikaa rentoutua 
stressikanin tuolileikin jälkeen.   
Vedä syvään henkeä ja kuuntele kun aikuinen 
lukee katkelman näytelmän yhdeksännestä koht-
auksesta. 

Katkelma näytelmästä
HATUNTEKIJÄ:  Jos paremmin tuntisit ajan, et puhuisi 
sen tuhlaamisesta. 
LIISA:  En tiedä mistä puhut. 
HATUNTEKIJÄ:  Sitä juuri tarkoitin. Et ole varmaan kos-
kaan puhunut ajan kanssa.
LIISA: Aivan, niin yksinäinen en ole vielä ollut. Mutta 
olen yrittänyt tappaa aikaa kun on ollut tylsää.
HATUNTEKIJÄ:  Se selittää kaiken. Aika ei halua tulla 
tapetuksi. Jos pysyt hyvissä väleissä ajan kanssa niin 
voit saada melkein mitä vaan. Jossakin päin se kuluu 
nopeasti, täällä se taas voi kestää vaikka kuinka kauan. 

Sulje silmäsi. Hengitä. Miltä kehossa tuntuu? 
Yritä olla ajattelematta ja keskity aisteihisi.
Mitä tunnet kehossasi? Hengitä ja tunnustele. 
Mitä kuulet huoneessa? Rauhoitu ja kuuntele.
Miltä suussa maistuu? Rentouta leuat.
Mitä tuoksuja tunnet?
Anna itsellesi aikaa hengittää ja tunnustella. 
Avaa lopuksi silmät ja katsele rauhassa pariasi.
Sano kiitos. 

VINKKI!
Teatterityössä läsnäolo on A ja O. 
Läsnäolo syntyy kun annamme aikaa kohtaamiselle. 



Jälkityö
Jälkityö antaa aikaa ja tilaa keskustella teatterielämyksestä ja Liisa Ihmemaassa näytelmän aiheesta. Tarkas-
tele myös miten ne liittyvät henkilökohtaisiin elämyksiin sekä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. 

Jälkityö syventää esityksen ymmärtämistä. Dialogin kautta tulkinta ja omat ajatukset kehittyvät. Työn voi yhdistää 
toisiin, meneillään oleviin opintoihin ja se mahdollistaa esimerkiksi kokonaisuuksien hahmottamista tai syy-yhteyk-
sien ymmärtämistä. 

Jälkityön voi suunnitella ja toteuttaa monella eri tavalla. 

Jälkityö antaa aikaa ja tilaa keskustella teatterielämyksestä ja Liisa Ihmemaassa näytelmän aiheesta. Tarkas-
tele myös miten ne liittyvät henkilökohtaisiin elämyksiin sekä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. 

Jälkityö syventää esityksen ymmärtämistä. Dialogin kautta tulkinta ja omat ajatukset kehittyvät. Työn voi yhdistää 
toisiin, meneillään oleviin opintoihin ja se mahdollistaa esimerkiksi kokonaisuuksien hahmottamista tai syy-yhteyk-



Liisan päiväkirja
Kirjoita päiväkirjamerkintä ikään kuin olisit Liisa, 
joko ennen kuin tipahdat Ihmemaahan tai kun olet 
siellä. Kuvittele miltä Liisasta tuntuu. Mitä hän ajat-
telee? Mitä hän haluaa sanoa?

Aloita päiväkirjamerkintäsi lauseella: 
Minä olen Liisa…
 

VINKKI!
Keskustele lasten kanssa teatterielämyksestä ja tee 
harjoitus mahdollisimman pian esityksen jälkeen. 
Lähetä päiväkirjamerkintäsi osoitteeseen:  
harriet.abrahamsson@ungateatern.fi
niin se tulee mukaan Minä olen Liisa
päiväkirjaan. 

Kotisivuilta löytyy myös Ihmemaan Vieraskirja.
Siihen voit lähettää terveisiä, kommentteja ja ajatuksia 
esityksestä! Liisa kiittää.



Minkä hahmon muistat näytelmästä?
Tehkää yhteinen lista luokassa. 
Mihin Liisa Ihmemaassa hahmoon samaistut?

Mieti mitä hahmoa haluaisit näytellä ja miksi juuri sinä olisit 
sopiva siihen rooliin?
 
Meillä kaikilla on eri puolia. Joinakin päivinä olemme kuin 
Stressikani, toisina taas kuin Kaalimato.

STELLA LAINE:
ÅSA NYBO:

KRISTIAN THULESIUS:
NIKLAS HÄGGBLOM:

FRANK SKOG:

ALEXANDER HOLMLUND:

VILLE HUKKINEN:

Liisa
Äiti, Hiiri, Lintu,
Herttuatar, Griippi                     
Isä, Kani                        
Isoäiti, Ankka,
Kaalimato, Pähkinähiiri,
Kuningatar                    
Eno, Drontti,
Sammakkolakeija,
Maalisjänis, Kuningas             
Eno, Marsu, Kalalakeija,
Kissa, Hatuntekijä,
Pata 5, Valekilpikonna
Täti, Papukaija,
Keittäjä, Pata 7                             

Näytelmän hahmot – Kuka sinä olet?



Lehdistön Liisa  
Katsele alla olevia kuvia ja analysoi niitä. Kuvat on otettu harjoittelujakson aikana. 

Valitse yksi kuva jota työstät. 
Mikä tekee kuvasta mielenkiintoisen?
Mitä kuvassa tapahtuu? Mitä tapahtui juuri ennen kuvan ottamista, ja heti sen jälkeen?
Miten kuvaan saadaan syvyysvaikutelma?
Keskustelkaa ja antakaa mielikuvituksen lentää. 

VINKKI! Vertaa kuvaa kotisivuillamme oleviin lehdistökuviin. Löydät ne kohdasta Ohjelmisto. Huomaatko eron?



Lehtikuvaaja tulee käymään 
Lehtikuvaaja vangitsee tapahtuman juuri oikealla hetkellä. 
Juuri ne hetket jolloin jotain jännittävää tapahtuu, tai kun hartain toiveemme toteutuu.
Mitkä näytelmän maagiset hetket sinä haluaisit luoda uudelleen?

Valitse tilanne. 
Mitkä hahmot olivat mukana?
Minkä hetken haluaisitte nostaa esiin?
Mitä sillä hetkellä, ja heti sen jälkeen tapahtuu?
Miten voitte parhaiten yhdessä kertoa haluamanne asian?
Keskustelkaa. 

Jaa lapset pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä luo tarkkoja tilannekuvia esityksestä. 
Valitkaa jokaiselle ryhmälle oma lehtikuvaaja.
Luokaa tilanteen vaatima roolitus. 
Harjoitelkaa kuvattavaa hetkeä, kelatkaa sitä edestakaisin ja sopikaa hetki jolloin
kaikki jähmettyvät paikalleen. Se on tarkkaa työtä, joka vaatii keskittymistä. 

Harjoitus kehittää yhteistyötä ja sitä että uskaltaa muiden edessä näyttää ja sanoa
mikä on tärkeää. Uskallatko sinä laittaa itsesi likoon?

VINKKI!
Hakekaa inspiraatiota katselemalla kotisivuilla olevia lehdistökuvia. 

Juuri ne hetket jolloin jotain jännittävää tapahtuu, tai kun hartain toiveemme toteutuu.

Jaa lapset pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä luo tarkkoja tilannekuvia esityksestä. 

Harjoitelkaa kuvattavaa hetkeä, kelatkaa sitä edestakaisin ja sopikaa hetki jolloin
kaikki jähmettyvät paikalleen. Se on tarkkaa työtä, joka vaatii keskittymistä. 

Harjoitus kehittää yhteistyötä ja sitä että uskaltaa muiden edessä näyttää ja sanoa



Kohtaus 4: Kaalimato 
Kohtauksessa 4 Liisa tapaa Kaalimadon joka istuu 
sienellä. 

Lue kohtaus kotisivuilta. 
 
Miksi luulet että Kaalimato loukkaantuu kun Liisa 
sanoa haluavansa olla isompi?
 
Miksi Kaalimato pyytää Liisaa rauhoittumaan?
 
Keskustelkaa siitä millä tavalla kohtaus käsittelee 
kasvamista ja kehittymistä. 

VINKKI!
Kotisivulla voit myös kuunnella Kaalimadon laulua ja 
nähdä Liisa Ihmemaassa trailerin.



Kaalimadon kasvu  
Kaalimadon metamorfoosi eli muodonmuutos toukasta koteloksi ja perhoseksi.
Väritä kuvat.  

LIISA: Nyt tämä koon vaihtelu ei enää ole hauskaa.
Enhän minä näin pieni voi olla… pieni kuin kaalimato.
Nyt kyllä ottaa kaaliin... 
KAALIMATO: Mikä ottaa kaaliin?



Kaalimadon mitali 
Itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on, ei aina ole helppoa. Mutta Kaalimadon mielestä se on tärkeää. On 
vain levättävä ja odotettava. Jotkut asiat vievät aikaa. Me täällä Unga Teaternissa olemme sitä mieltä että 
Kaalimato ansaitsee mitalin! Sinäkin voit käyttää sitä leikkimielisenä työkaluna jotta muistat Kaalimadon viisaan 
sanoman: 

RAUHOITU
 
Väritä, monista ja leikkaa Kaalimadon mitali viimeisellä sivulla. Voit myös muovittaa sen ja kiinnittää hakaneulalla 
lankaan ja ripustaa kaulaan. 

VINKKI!
Voit lähettää kuvia mitalistasi aihetunnisteella #päivänkaalimatomitali



Onnea matkaan opintomateriaalin kanssa. 



Kaalimadon mitali 




