Karhunmetsästys-laululeikki
Kesto: 15 min
Kenelle: 1.–3.lk
Missä: luokassa
Milloin: kaikkina vuodenaikoina
Tarvikkeet: ei
Eräpassin osio: riistanhoito
Oppimistavoitteet: Tietää miten toimia, jos kohtaa karhun.

(Lauletaan ”Leijonaa mä metsästän” -sävelellä)

1. Esilaulaja: Karhua mä metsästän.

Muut: Karhua mä metsästän.

Esilaulaja: Tahdon saada suuren.

Muut: Tahdon saada suuren.

Esilaulaja: Enkä pelkää ollenkaan.

Muut: Enkä pelkää ollenkaan.

Esilaulaja (lausuu): Edessä on niitty.

Muut: Edessä on niitty.

Esilaulaja(lausuu): Tiheä, runsas niitty.

Muut: Tiheä, runsas niitty

Esilaulaja (laulaa): Sitä ei voi ylittää.

Muut: Sitä ei voi ylittää

(piirretään käsillä ilmaan kumpu rinnan korkeudella)
Esilaulaja: Sitä ei voi alittaa:

Muut: Sitä ei voi alittaa

(piirretään käsillä ilmaan kuoppa rinnan korkeudella).
Esilaulaja: Sitä ei voi kiertää.

Muut: Sitä ei voi kiertää

(piirretään käsillä vaakatasossa oleva ympyrä rinnan korkeudella, niin että kumpikin käsi tekee
puolikaaren).
Esilaulaja: Täytyy mennä lävitse.

Muut: Täytyy mennä lävitse.

Kaikki: Viuh, viuh, viuh, viuh, viuh, viuh, viuh, viuh
(samalla liikutellaan kämmeniä toistensa ohi, niin että kuuluu ääntä)

2. Karhua mä metsästän.
Tahdon saada suuren.
Enkä pelkää ollenkaan.
Edessä on suo.
Märkä, upottava suo.
Sitä ei voi ylittää.
Sitä ei voi alittaa.
Sitä ei voi kiertää.
Täytyy mennä lävitse.
Kaikki: smak, smak, smak, smak, smak, smak, smak
(samalla laitetaan saman käden kaikki sormet yhteen ja liikutellaan käsiä kehon edessä ylös-alas)

3.Karhua mä metsästän.
Tahdon saada suuren.
Enkä pelkää ollenkaan.
Edessä on joki.
Kylmä, virtaava joki.
Sitä ei voi ylittää
Sitä ei voi alittaa.
Sitä ei voi kiertää
Täytyy mennä siltaa myöten.
Kaikki: Tömps, tömps, tömps, tömps (samalla tömistetään jaloilla).
4. Karhua mä metsästän.
Tahdon saada suuren.
Enkä pelkää ollenkaan
Edessä on mäki.
Mäessä on luola.
Sitä ei voi ylittää.
Sitä ei voi alittaa.
Sitä ei voi kiertää.
Täytyy mennä sisälle!
Luolassa on pimeää.

Luolassa on kylmä.
Jotain pehmoista.
Jotain karvaista.
Iiiiik, Karhu!

Esilaulaja: Katse alas!

Muut: katse alas!

(mennään kyyryyn ja katsotaan kohti lattiaa).
Esilaulaja: Peräänny hiljaa!

Muut: Peräänny hiljaa!

(hiivitään muutama askel taakse päin)
Esilaulaja: Karhu lähtee, ei sitä kiinnosta!

Muut: Karhu lähtee, ei sitä kiinnosta!

Esilaulaja: Äkkiä kotiin!

Muut: Äkkiä kotiin!

Esilaulaja: Joen yli!

Muut: Joen yli (tömistellään nopeasti)

Esilaulaja: Suon poikki!

Muut: Suon poikki

(tehdään ”suolla kävely” -liikettä ja ääntä nopeasti)
Esilaulaja: Niityn halki!

Muut: Niityn halki!

(tehdään ”niityllä kävely” -liikettä ja ääntä nopeasti)
Esilaulaja: Ovi auki!

Muut: Ovi auki.

(avataan kädellä näkymätön ovi)
Esilaulaja: Ovi kiinni!

Muut: Ovi kiinni. (suljetaan ovi)

Esilaulaja: Vihdoinkin kotona.

Muut: Vihdoinkin kotona. (huokaisten)
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