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Tänään lähdemme seikkailulle, jossa tar-
vitsemme niin mielikuvitustamme kuin 
kehoammekin. Niin kuin sanat, myös liike 
on mielikuvituksen puhetta ääneen. Toinen 
tarvitsee toista!

Me emme lähde nyt aivan minne hyvänsä, 
vaan suuntamme on hieman kauemmak-
si — avaruuteen. Me tulemme nimittäin 
pelaamaan mörlökkien planeetan joukkuet-
ta vastaan. Tulemme tarvitsemaan kaiken 
mielikuvituksemme ja voimamme, tahtom-
me ja taitomme. Katsotaanpa!

Vetäjä näyttää kirjaa "Taneli ja  
FC Mörlökit" ja lukee ääneen:

"Taneli ja Mökö-Messi seisovat kuperalla jal-
kapallokentällä. Arat superpallot pomppivat 
kentälle. Taneli heittää heille jalkapallon. — 
Näyttäkääs vähän kikkoja." (Sivu 22)

Kikkoja! Meidän on nyt ryhdyttävä harjoit-
telemaan kikkoja, että voimme pärjätä mör-
lökeille. Voisiko joku ensin näyttää, miltä 
hän uskoo mörlökkien näyttävän?

Lapset näyttävät.

Voisiko joku näyttää mörlökin ilmeitä?

Lapset näyttävät.

Voisiko joku näyttää, miten mörlökit liikku-
vat?

Lapset näyttävät.

Mörlökit ovat siis noin monenlaisia! Mei-
dänkin on siis hyvä opetella erilaisia tapoja 
liikkua, etteivät mörlökit pääse yllättämään 
meitä!

Lähtö 0

Näyttäkääpä, miten esimerkiksi koira liik-
kuisi ja pelaisi jalkapalloa? Käärme? Rapu? 
Ampiainen? Pingviini? Kissa? Kala? Simpuk-
ka? Dinosaurus? Karhu? Hevonen? Laiskiai-
nen? Jänis?

Lapset näyttävät eri eläinten tapoja 
liikkua ja pelata jalkapalloa.

Noin monenlaisia! Tähän eivät edes mörlökit 
pysty! Nyt jokainen teistä valitsee äskei-
sistä eläimistä yhden, ja sitten siirrymme 
seuraavalle tasolle, jokainen valitsemansa 
eläimen tavoin!

Liikutaan valittujen eläinten tavoin 
kohti seuraavaa rastia.
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No niin! Katsotaanpa, mitä täältä löytyy.

Vetäjä näyttää kirjaa "Taneli ja FC Mör-
lökit" ja lukee ääneen:

"Taneli ja Mökö-Messi (...) näyttävät harhau-
tuksia, syöttöjä ja pallonkuljetusta." (Sivu 24)

Pallonkuljetusta! No niin! Mutta aivan ensin 
meidän on rakennettava avaruuskenttä, 
jolla pelata mörlökkejä vastaan. Avaruus-
kenttää ei voi tietenkään tehdä, ellemme 
ole ensin saaneet planeettoja ja meteoriit-
teja oikeisiin paikkoihin.

Te näette tässä kaiken kokoisia palloja. 
Ne ovat planeettoja ja meteoriitteja, joita 
niitäkin on kaiken kokoisia. Seuraavaksi 
teidän tehtävänne on saada nämä planeetat 
ja meteoriitit omaan galaksiinsa, tuohon 
neliöön. Jokainen teistä ottaa nyt yhden 
planeetan tai meteoriitin ja yrittää potkais-
ta sen liikkeelle niin, että se päätyy tuohon 
galaksiin.

Lapset tekevät, pallot palautetaan, 
vetäjä asettaa yhden jalkapallon lasten 
ja alueen puoliväliin.

Mitä ihmettä! Täällä yksi planeetta eksynyt 
matkallaan galaksiinsa, meidän tulee nyt 
auttaa sitä. Jokainen teistä valitsee yhden 
planeetan tai meteoriitin, ja sitten yritäm-
me heittämällä osua yksinäiseen planeet-
taan niin, että se vierii lopulta galaksiinsa. 
Planeetan auttaminen alkaa n-y-t nyt!

Lapset heittävät palloja, saavat noutaa 
heitetyn ja jatkaa edelleen niin monta 
kertaa, kuin tilanne vaatii. Tehtävän 
onnistuttua pallot palautetaan.

Luomme galaksin 1
Rastilla valmiiksi tötsillä merkitty, 1-2 neliömetrin kokoinen neliö sekä suurempi alue, johon mahtuu 
hyvin mukana oleva lapsimäärä.

Tarvikkeet: tötsiä alueiden merkitsemiseksi; erikokoisia palloja, golfpalloista aina rantapalloihin ja jump-
papalloihin asti, kaikkea mitä vain löytyy
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Mutta vielä yksi juttu! Planeetat ja meteo-
riitit haluavat galaksiinsa avaruustaksikyy-
dillä, ja senhän me tarjoamme. Muodosta-
kaa parit, joista toinen alkaa kottikärryksi 
ja toinen ottaa jaloista kiinni. Planeetta 
tai meteoriitti sitten kottikärryn kyytin ja 
avaruustaksikuljetus voi alkaa!

Kukin lapsipari vie kottikärryillä jonkin 
kokoisen pallon alueelle.

Hienosti meni — mutta vielä meidän on 
luotava yksi suuri planeetta! Planeetat 
syntyvät, kun pienemmät avaruuskivet 
törmäävät toisiinsa ja liittyvät yhteen, ja 
näin syntyy koko ajan suurempi ja suurempi 
planeetta. Ja nyt me teemme sellaisen!

Jokainen teistä pomppii nyt tällä alueella 
tasajalkaa. Yritätte ottaa kiinni toisianne, 
ja aina, kun saat koskettua jotakuta, hän 
takertuu sinuun, ja jatkatte sitten yhdessä 
yrittäen saada muita kiinni ja niin edelleen, 
kunnes kaikki olette yhdessä — siis yksi 
suuri planeetta!

Lapset pomppivat, tarttuvat toisiinsa, 
lopulta on syntynyt yksi suuri planeet-
ta. Planeetta pysyy kasassa, ei purkau-
du vielä.

Hienoa! Mikä on planeettanne nimi?

Lapset antavat ehdotuksia.

Hauskaa! Planeettanne nimi on siis (...) 
— ja nyt planeetta (...), siirtykää edelleen 
kiinni toisissanne kohti seuraavaa tasoa!

Planeetta liikkuu — edelleen kaikki 
yhdessä, kiinni toisissaan, seuraavalle 
rastille.
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Planeetta saa vapautua nyt!

Lapset irtautuvat toisistaan, vetäjä 
näyttää kirjaa.

Muistattehan, että tässä tarinassa ryhdyt-
tiin harjoittelemaan harhautuksia, syöttöjä 
ja pallonkuljetusta? Nyt siis harjoittelemme! 
Yksi teistä ottaa jalkapallon jalkoihinsa — 
tietenkin, koska se on jalkapallo! jos se olisi 
pallogrilli, pitäisi paistaa kesäherkkuja! — ja 
muut ottavat palloja käsiinsä.

Yksi lapsista siirtyy muutaman metrin 
päähän, seisoo siellä pallo jaloissaan. 
Muilla lapsilla on pallot käsissään.

Seuraavaksi jalkapallopallojalka yrittää 
estää teitä muita osumasta omaan pal-
loonsa. Hän saa väistää pallon kanssa vain 
sivusuuntaisesti. Kuvitellaan, että hänen 
pallonsa on planeetta, ja teillä muilla on 
meteoriitteja, jotka yrittävät osua siihen. 
Meteoriittisade alkaa... nyt!

Lapset heittelevät pallojaan, yksi yrit-
tää väistellä. Vaihdetaan rooleja, että 
useampi lapsi saa olla väistelijä.

Tähdenlennot syntyvät, kun avaruudesta 
putoaa kivi maapallon ilmakehään ja höy-
rystyy kuumuudessa. Nytpä saimme monen 
monta tähdenlentoa planeetan asukkaiden 
ihailtavaksi!

Mutta millaista olisikaan yrittää olla pla-
neetta, joka väistelee meteoreja? Miten 
planeetta voisi parhaiten väistellä?

Lapset ehdottavat.

Hyviä ehdotuksia, tulen kertomaan ne 
kaikki planeetan keskusvirastoon! Mutta 
sitä ennen olemme kaikki planeettoja, jotka 
yrittävät väistellä meteoriitteja. Yksi teistä 
ottaa nyt tämän pallon, muut menevät mer-

Meteorisade 2

Rastilla valmiina tötsillä merkitty alue polttopallon pelaamista varten.

Tarvikkeet: tötsiä alueiden merkitsemiseksi; erikokoisia palloja, myös pari polttopalloksi kelpaavaa.

kitylle alueelle ja yrittävät väistää heittoa. 
Jos meteoriitti osuu, tule alueen ulkopuolel-
le lähettämään meteoriittia!

Lapset pelaavat polttopalloa.

Hienoa! Nyt olemme paitsi rakentaneet 
linnunrataa, myös harjoitelleet mörlökkejä 
vastaan pelatessa tarvittavia taitoja. Men-
näänpä seuraavalle tasolle!
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No niin! Katsotaanpa, mitä täältä löytyy.

Vetäjä näyttää kirjaa "Taneli ja  
FC Mörlökit" ja lukee ääneen:

"Taneli saa pallon. Hän pujottelee läpi mör-
lökkipuolustuksen ja vetää banaanipotkun. 
Mutta mörlökkien veskarilla on kuusitoista 
kättä, joten hänellä on helppo työ ottaa 
pallo kiinni." (Sivu 32)

Kuusitoista kättä! Kun mörlökkimaalivah-
ti pesee kätensä, siinä voi kestää jonkin 
aikaa! Mutta mepä emme tästä välitä, vaan 
harjoittelemme nyt mörlökkimaalivahtia 
vastaan pelaamista! Teemme siitä kahdek-
sankätisen harjoitusversion. Neljä teistä 
menee seisomaan peräkkäin, ja ainoa, mitä 
saatte liikuttaa, on kätenne — ja niitä saat-
tekin sitten heiluttaa oikein kunnolla! Muut 
yrittävät laukoa pallon ohitsenne maaliin. 
Mörlökkimaalivahtiharjoitus alkaa... nyt!

Toiset lapset laukovat, "mörlökkimaa-
livahti" tekee torjuntoja; vaihdetaan 
rooleja, jotta jokainen saa olla "mörlök-
kimaalivahti".

Hienoa! Muistatteko, miten kirjassa ker-
rottiin, että Taneli vetää "banaanipotkun"? 
Mikä se sellainen banaanipotku oikein on? 
Että joku liukastuu banaaninkuoreen ja kaa-
tuessaan potkaisee palloa? Vai mikä?

Lapset ehdottavat omiaan.

Hyviä ajatuksia! Näyttäkääpä millainen olisi 
sitten vaikkapa... nakkipotku? Muulinpotku? 
Huuhkajapotku? Pukinpotku?

Lapset näyttävät.

Hienoja! Tässähän tulee jo oikea sudennäl-
kä. Mutta ennen kuin voimme edes haaveil-
la avaruusateriasta, on meidän vielä selvi-
tettävä yksi taso.

Tulipyrstön ryöstö 3
Rastilla valmiiksi tötsillä merkittynä alueen nurkkiin noin 10-15 metrin päähän toisistaan neljä noin neliö-
metrin kokoista aluetta, ns. "Turva-aluetta"

Tarvikkeet: jalkapalloja; maali (myös salibandymaali tms. käy); jos maalia ei ole käytettävissä, ei haittaa; 
liivejä yksi per lapsi, pujotetaan selkäpuolelle housuihin roikkumaan merkkaamaan häntää
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Vetäjä jakaa kullekin lapselle — mini-
missään viisi — liivin ja neuvoo, miten 
sen saa hännäksi roikkumaan selkä-
puolelle. 2-3 lasta ei saa liiviä tässä 
vaiheessa, he ovat ns. jahtaajia. Jos 
ryhmässä on vähemmän lapsia, voi 
tehtävää vastaavasti supistaa kolmen 
tai jopa kahden turva-alueen kokoi-
seksi, tarpeen mukaan; olennaista on, 
että liivihäntäisiä lapsia on ainakin yksi 
enemmän kuin turva-alueita.

No niin! Osalla teistä meteoriiteista on tuli-
nen pyrstö, ja nämä toiset ovat mörlökkejä, 
jotka haluavat ryöstää tulisen pyrstönne. 
Näette alueella neljä tötsäneliötä, ne ovat 
turva-alueita. Jos pääsette turva-alueelle, 
mörlökki ei voi ryöstää tulipyrstöänne. Jos 
mörlökki ryöstää tulipyrstön, hän virittää 
sen omaksi tulipyrstökseen, ja ryöstön 
kohteeksi joutunut muuttuu mörlökiksi. Ja 
tulipyrstönryöstö alkaa... nyt!

Lapset jahtaavat ja ryöstelevät.

Kiitos! Nyt meidän tulisi jo olla hieman hen-
gästyneitä, eikö totta? Olemme nimittäin 
tehneet nyt paljon töitä harjoitellessamme 
peliä mörlökkejä vastaan. Olemme nyt an-
sainneet loppuvenyttelyt! Istukaa piiriin ja 
venytelkää jalkojanne ja käsiänne ja kor-
vianne ja mielikuvitustanne.
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Lapset venyttelevät istuen ringissä, 
vetäjä juttelee samalla:

Olemme rakentaneet tänään jopa uusia 
linnunratoja, eikä se ole vähäinen saavutus! 
Mikähän muuten on linnunrata, onko se 
joku linnun lentoon lähtöä varten rakennet-
tu kiitorata?

Lapset ehdottelevat.

Hienoja ehdotuksia! Linnunrata on se 
galaksi, jolla maapallommekin on, mutta 
teidän ehdotuksenne ovat kyllä aivan yhtä 
hyviä. Tällä linnunradalla ei mörlökkejä enää 
olekaan, kiitos teidän, sillä...

Vetäjä näyttää kirjaa "Taneli ja FC Mör-
lökit" ja lukee ääneen:

"Inha-Mör — eli mörlökki — paljastaa kam-
mottavan kitansa ja karjuu, mutta Taneli 
ei peräänny. — Etkö sinä pelkää minua? 
Inha-Mör kysyy. — En. Sinä olet vain yksi 
raukkamainen kiusaaja muiden joukossa. Ja 
tiedätkö mitä? Minä luulen, että sinua pe-
lottaa vielä enemmän kuin minua. Inha-Mör 
alkaa itkeä. Sitten hän ponkaisee ilmaan ja 
lentää pois." (Sivu 41)

Lapset venyttelevät edelleen.

Jos mörlökit ovatkin oikeasti vähän pelok-
kaita ja yksinäisiä, ja siksi välillä niin ilkei-
tä? Mitä meidän tulisi mielestänne tehdä 
mörlökeille? Ottaa mukaan leikkeihin ja 
peleihin? Auttaisiko se?

Lapset venyttelevät edelleen, ehdotte-
levat samalla.

Hienoa! Ja nyt aivan loppujen lopun lopun 
lopuksi: muistatteko vielä, minkä nimen 
annoitte aiemmin planeetallenne?

Lapset vastaavat.

Hienoa! Tämä loppujen lopun lopun loppu 
on hieno planeetta (...:n) alku!

Kiitos kaikille — ja jos näette mörlökin, 
muistakaa, että vaikka se olisi pelottava,  
on se oikeasti vain yksinäinen ja pelokas, ja 
haluaa oikeasti vain kaverin, jonka kanssa 
rakentaa linnunrata, vaikka sitten vain 
mielikuvituksessa!


