


LISÄTIEDOT JA VARAUKSET: Lastenkulttuurikeskus Rulla
puh. 040 824 9118 | lastenrulla.fi



       LAINAUSOHJEET: 
• Tampereen alueella maksuttomia paketteja voi 

lainata suoraan Rullasta (Keskustori 4, Tampere).

• Tilaaja hoitaa paketin hakemisen ja palautuksen 

Lastenkulttuuri keskus Rullaan. Maksimi laina-aika 

on 2 viikkoa.

• Aina pakettia palauttaessa on tarkistettava, että 

kaikki osat ovat tallella ja ehjiä. Vahinkoja kuitenkin 

sattuu, ja mikäli jokin osa hajoaa tai häviää, on lai-

naajan otettava yhteys Rullaan, jotta voidaan sopia 

mahdollisesta korjaamisesta ja korvaamisesta.

• Kukin varaaja täyttää paketissa olevan palaute-

lomakkeen, jossa kysytään mm. kuinka paljon lapsia 

toimintaan on osallistunut.



1. Kuninkaallisuustesti
2. Tanssimatka
3. Musiikkimatka
4. Muotoilijan aarrearkku
5. Sirkuspaketti
6. Draamalaukku
7. Ääniseikkailupaketti

Rullan 
lainattavat
paketit



KUNINKAALLI SUUSTESTI



Kuninkaallisuustestissä lapset tekevät erilaisia toiminnal-
lisia tehtäviä, joilla mitataan, ovatko he oikean kunin-
kaallisen arvonimen arvoisia. Luvassa on lohikäärmeen 
kesyttämistä, sammakon suutelua ja tietenkin oikealle 
kuninkaalliselle kuuluvan etiketin testausta. Kun lapsi 
suoriutuu tehtävistä, hän saa valita itselleen kuninkaal-
lisen nimen sekä diplomin, joka osoittaa hänen olevan 
oikea kuninkaallinen. Paketti sopii hyvin päiväkoti-ikäi-
sille lapsiryhmille.

Alkuperäisen paketin suunnittelu ja toteutus:
Minna Männistö
Paketin uusi ilme: Lastenkulttuuri keskus Rulla

Paketin sisältö:
• testikortit 
• diplomit
• testitarvikkeita

1. KUNINKAALLISUUSTESTI



TANSSIMATKA



Tanssimatka-paketin avulla lapset oppivat kehollista 
ilmaisua ja tutustuvat tanssin historian vaiheisiin itse 
tanssimalla. Jokainen osaa tanssia, ja jokainen toteu-
tustapa on oikein. Ohjaajalla tai ryhmällä ei tarvitse olla 
aiempaa kokemusta tanssimisesta. 
Paketti sopii hyvin kaikenikäisille lapsiryhmille. 

Suunnittelu ja toteutus: 
Pirkanmaan tanssin keskus 

Paketin sisältö:
7 kansiota tanssin aikakausista (sisältää ohjeet + cd:n)
• Tanssi esihistoriallisena aikana
• Tanssi renessanssin aikana
• Tanssi aurinkokuninkaan hovissa
• Romanttinen baletti
• Moderni baletti
• Moderni tanssi
• Tanssi nykypäivänä

2. TANSSIMATKA



MUSIIKKIMATKA



Millaisia soittimia meillä Suomessa on, ja millaista 
musiikkia niillä soitetaan, se on vain yksi tapa musiikin 
tekemiseen muiden joukossa – vähän sama juttu kuin 
se, että ihmiset puhuvat kaikkialla maailmassa, mutta 
sadoilla eri kielillä. 
Musiikkimatka-paketin tarkoituksena on auttaa ohjaajaa 
tutustuttamaan ryhmäänsä maailman eri musiikkikult-
tuureihin helppojen harjoitusten avulla. 
Tehtävät soveltuvat sekä päiväkoti- että alakoulu ikäisille. 
Jokainen maa on mahdollista toteuttaa omana kokonai-
suutenaan tai käydä kaikki maat läpi kerralla. 

Suunnittelu ja toteutus: 
Kulttuuriosuuskunta Uulu

Paketin sisältö:
• Ovikangas, jossa kurkistusluukut viiteen eri maahan
• Kansiot, jotka sisältävät ohjeet ja harjoitukset kus-

takin maasta
• Yksi soitin kustakin maasta
• CD-levy, josta löytyy esimerkkikappaleita kaikista eri 

maista
• Huivi ja baskeri rekvisiitaksi opettajalle

3. MUSIIKKIMATKA



MUOTOILIJAN AARREARKKU



Muotoilijan aarrearkku on erityisesti esiopetus- ja 
alakouluikäisille suunnattu muotoilukasvatuksen opetus-
paketti. Opetussuunnitelmaan tukeutuva sisältö innostaa 
lasta leikin, tarinoiden ja oman tekemisen kautta tutki-
maan omaa ympäristöä muotoilun näkökulmasta. 
Tavoitteena on, että lapset oppivat huomioimaan raken-
nettua ympäristöä ja esineistöä suunnittelun ja muotoilun 
näkökulmasta, eli he saavat uuden tavan katsoa ympäris-
töään. Paketti soveltuu parhaiten esi- ja alkuopetusikäisille 
lapsille.

Suunnittelu ja toteutus: 
Muotoilijan aarrearkku on viiden World Design Capital 
Helsinki 2012 -vuoden kaupungin yhdessä toteuttama 
muotoilukasvatushanke. 
Lue lisää osoitteesta www.muotoilijanaarrearkku.fi

Paketin sisältö: 
Kuusi erilaista ja helposti toteutettavaa työpajaa. Työ-
pajojen teemana on kenkä, jota lähestytään tarinan kautta. 
Tarinassa kettu seuraa lapsia kaupunkiin ja huomaa kipeäs-
ti tarvitsevansa kengät. Lapset pääsevät itse suunnittele-
maan ja toteuttamaan saavat näin konkreettisen kokemuk-
sen muotoilusta. 

4. MUOTOILIJAN AARREARKKU



SIRKUSPAKETTI



Sirkus on saapunut kaupunkiin! 
Sirkuspaketin avulla lapset pääsevät harjoittelemaan 
kehollista ilmaisua ja tutustumaan sirkuksen moniin 
muotoihin sirkusmusiikkia unohtamatta. Tehtävät 
innostavat lapsia liikkumaan ja kehittämään motorisia 
taitojaan. Sirkustemput vaativat jonkin verran harjoit-
telua, mutta lopulta sirkusesitys on valmis.
Paketti sopii hyvin niin päiväkoti- kuin ala-asteikäisille 
lapsille.

Suunnittelu ja toteutus: 
Lastenkulttuurikeskus Rulla  

Paketin sisältö:
• Tehtäväkortit akrobatiaan, jongleeraukseen ja 

klovneriaan
• Sirkusvälineitä
• Eläinrekvisiittaa

5. SIRKUSPAKETTI



DRAAMALAUKKU
Aikamatka Suomessa

1800
1950

2000



 

6. DRAAMALAUKKU 
Aikamatka Suomessa

Tervetuloa hyppäämään aikamatkalle Suomeen yhdessä 
kokeneen tutkimusmatkailija ja aikaetsivä Armas-karhun 
kanssa! Draamalaukun avulla ryhmä pääsee tutustumaan 
Suomen historian eri aikakausiin erilaisten draamallisten 
tehtävien kautta. Tehtävät vaihtelevat askarteluohjeista 
leikkeihin, sirkustemppuihin ja oman elokuvan tekemi-
seen.

Draamalaukku sopii kaikenikäisille. Pienempien kanssa 
ohjaajan kannattaa auttaa vaikeimmissa tehtävissä.

Suunnittelu ja toteutus:
Suomen Leikkiteatteri-yhdistys ry



ÄÄNISEIKKAILUPAKETTI 
Ääniä etsimässä



7. ÄÄNISEIKKAILUPAKETTI
Ääniä etsimässä

Kapellimestari Poco con Adagion orkesteri on kadonnut 
hänen nokkauniensa aikana ja tuleva konsertti on ihan 
pian! Kapellimestari tarvitsee lasten apua, jotta tuleva 
konsertti saadaan pelastettua.

Ääniseikkailu on musiikkipedagoginen paketti, ja-
kaantuu useaan eri tehtävään. Seikkailulla päästään 
mm. imitoimaan soittimia, askartelemaan oma soitin 
sekä hahmottamaan äänen eri korkeuksia ja melodiaa 
pikkuauto-tehtävän avulla. Lopputuloksena on mahta-
vaakin mahtavampi orkesteriteos, johon kaikki pääsevät 
osallistumaan! Konsertin jälkeen kaikki osallistujat saavat 
kapellimestarilta kiitokseksi oman diplomin orkesteriin 
osallistumisestaan.

Paketti sopii 3–7 -vuotiaille, mutta suurin osa tehtävistä 
toimii myös pienempien kanssa.

Suunnittelu ja toteutus:
Anna Hakula
Teea Pospiech
Heli Ainsalo-Kinnunen





KESKUSTORI 4
33100 TAMPERE

RULLA@TAMPERE.FI

lastenrulla.fi

AVOINNA
ke 12–18, to 9–14 (näyttely avoinna klo 12–14)
pe 9–14, la–su 10–16

Vapaa pääsy!

LASTENKULTTUURIKESKUS RULLA 

toimii lastenkulttuuri pakettien lainaus-

asemana. Rullasta voi lainata moniin 

erilaisiin aiheisiin liittyviä lastenkult-

tuuripaketteja elävöittämään lasten 

leikkihetkiä, osaksi tapahtumia tai tee-

mapäiviä. Paketteja lainataan Pirkan-

maan alueen päiväkoteihin, kirjastoihin, 

museoihin sekä erilaisiin tapahtumiin 

yms. veloituksetta. Tähän esitteeseen on 

koottu varattavissa olevat paketit.


