
Pieni merenneito -musikaalia esitetään Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. 
Tämän opettajamateriaalin avulla tutustutaan tarkemmin musikaalin roolihahmoihin erilais-
ten draamatehtävien ja kuvataidetehtävien avulla. Materiaali soveltuu tehtäväksi musikaalin 
katsomisen jälkeen, mutta tehtävät toimivat myös lukukokemuksen tai elokuvan katsomisen 
yhteydessä tehtäviksi. Materiaali on suunnattu alakouluikäisille ja sitä voi soveltaa lähiope-
tuksen lisäksi myös etäopetuksessa. 

Palautetta tästä opettajamateriaalista voitte laittaa osoitteeseen yleisotyo@hkt.fi. Halutes-
sanne voitte myös jakaa syntyneitä tuotoksia Instagramissa tai Facebookissa tunnisteella 
#pienimerenneitohktfi.

Pienen merenneidon  
hahmot tutuksi
Opettajamateriaali alakoululaisille

Pieni merenneito -esityskuvat © Robert Seger

https://hkt.fi/esitykset/pieni-merenneito/
mailto:yleisotyo%40hkt.fi?subject=


ARIEL-TEHTÄVÄT
Pieni merenneito kertoo nimensä mukaan pienestä puna-
hiuksisesta merenneidosta, Arielista, joka asuu isänsä ja 
sisarustensa kanssa meren syvyyksissä. Musikaalin tarina 
perustuu Hans Christian Andersenin satuun ja Howard Ash-
manin ja John Muskerin tuottamaan, John Muskerin ja Ron 
Clementsin käsikirjoittamaan ja ohjaamaan Disney-eloku-
vaan.

Alun perin Arielin suunniteltiin olevan vaaleahiuksinen, mutta 1984 julkaistu romanttinen elo-
kuva Splash muutti suunnitelmia. Elokuvassa nuori mies (Tom Hanks) rakastuu mysteeriseen 
vaaleahiuksiseen merenneitoon nimeltä Madison (Daryl Hannah). Disneyn luojat halusivat selke-
än eron elokuvan merenneitoon, joten he päättivät, että Arielilla tulisi olemaan punaiset hiukset. 

Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin Pieni merenneito -musikaalin päähahmoon, Arieliin.



Suunnittele oma  
merenasukas
Tarvikkeet: paperia, kyniä, kumi, värikyniä.

Suunnittele oma merenneito, merenasukas tai muu 
hahmo, joka voisi asua meren syvyyksissä. Piirrä hah-
mostasi kuva. Ota huomioon piirustuksessasi ainakin 
seuraavat asiat:

• Millainen vartalo hahmolla on?
• Onko hahmo pieni vai iso?
• Miten hahmo liikkuu vedessä? 
• Millainen pyrstö sillä on?
• Mitä värejä hahmossa on? 

Lavasta merenneidolle koti
Tarvikkeet: kierrätysmateriaalia, liimaa, askartelutarvik-
keita.

Arielin lempipaikka oli koralli, joka oli täynnä merestä 
löytyneitä ihmeellisiä ihmisten tavaroita, joita Ariel ke-
räili seikkailuiltaan.

Millaisessa kodissa suunnittelemasi merenneito tai 
muu merihahmo voisi asua? Lavasta hahmolle oma koti 
käyttäen kotoasi löytyviä askartelutarvikkeita ja esimer-
kiksi tyhjiä maitopurkkeja, wc-paperirullia, lasipurkkeja 
ja purnukoita. Kaikenlainen kierrätysmateriaali sopii hy-
vin! Mieti myös, miten saisit merimaiseman vangittua 
osaksi työtäsi? Ota kuva työstäsi ja jaa se luokan kesken.

Tunnetko Arielin?
Keskustelkaa Arielin tarinasta ja hänen ominais-
piirteistään seuraavien kysymysten pohjalta. 
Voitte myös piirtää kuvan Arielista ja koota sen 
ympärille vastauksia kysymyksiin!

• Millainen luonne Arielilla on?
• Minkä ikäinen hän on?
• Minkälaisista asioista hän tykkää?
• Mistä Ariel unelmoi?
• Miksi Arielin unelma on vaikea toteuttaa?
• Mitä Ariel pelkää?



URSULA-TEHTÄVÄT
Meren syvyyksissä asuu myös muita hahmoja, 
kuten Arielin täti Ursula. Tiesitko, että Ursu-
lan hahmon inspiraationa on ollut kuuluisa 
drag-artisti Divine? Myös John Collinsin on 
sanottu toimineen inspiraationa Ursulan hah-
mon luomisessa. 

Tutustutaan seuraavaksi Ursulaan tarkemmin.



Tunnetko Ursulan?
Tutustukaa seuraavaksi Arielin tätiin, Ursulaan, 
seuraavien kysymysten kautta: 

• Millainen luonne Ursulalla on?
• Minkä ikäinen hän on?
• Minkälaisista asioista hän tykkää?
• Mistä hän unelmoi?
• Miten Ursula aikoo toteuttaa unelmansa?
• Onko Ursula kokonaan paha?

Piirrä ja askartele Ursula
Tarvikkeet: paperia, kyniä, kumi, värikyniä, koristeluun sopivia askartelutarvikkeita.

Piirrä kuva Ursulasta ja hänen taikasimpukastaan. Kun piirros on valmis, koristelkaa vielä lonkerot. Voit käyttää lon-
keroiden tekemisessä apuna myös paperisilppua, serpentiiniä tai esimerkiksi erilaisia kierrätysmateriaaleja. Vain 
mielikuvitus on rajana! 



SEBASTIAN-TEHTÄVÄT
Arielin ystävä Sebastian on tärkeä hahmo Pieni 
merenneito -tarinassa. Sebastian yrittää kaikin 
tavoin suojella Arielia, vaikka ei ihan aina siinä 
onnistukaan. Helsingin Kaupunginteatterin 
Sebastian on toteutettu nukkena. Näyttelijän 
oikeassa kädessä on Sebastian nukke, jonka 
liikuttelussa käytetään myös tikkua, jota oh-
jaillaan vasemmalla kädellä. 

Tutustutaan seuraavaksi Sebastianin hahmoon 
tarkemmin.



Rapukävelyn MM-kilpailut
Tiedätkö, miten ravut liikkuvat tai mitä ne syövät? Etsi-
kää tietoa ravuista ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä rapu syö?
• Millainen vartalo ravulla on?
• Missä ravut yleensä elävät?
• Miten rapu liikkuu eteenpäin?
• Millaisia rapuja löytyy Suomesta?

Kokeilkaa rapukävelyä ja järjestäkää rapukävelyn 
MM-kilpailut. Merkitkää lähtöpiste ja kohta, joka täytyy 
kiertää ja muodostakaa joukkueet. Kilpailu järjeste-
tään viestinä, eli yksi rapu kerrallaan kiertää merkityn 
pisteen ja saapuessaan takaisin lähtöpisteeseen, antaa 
merkin seuraavalle lähteä liikkeelle.

Tunnetko  
Sebastianin?

Tutustukaa seuraavasti Arielin ystävään 
ja suojelijaan Sebastianiin seuraavien kysymysten 
avulla:

• Millainen Sebastian on?
• Minkä ikäinen hän voisi olla?
• Minkälaisista asioista hän tykkää?
• Miksi Sebastian haluaa suojella Arielia?
• Mitä Sebastian pelkää?

Lauluja meren  
karnevaaleihin
Sebastian pitää musiikista ja yksi Pieni merenneito -mu-
sikaalin kohokohdista onkin Jää syvyyksiin-laulu (Under 
the sea), jossa koko meren väki laulaa ja soittaa yhdessä. 

Suunnittele seuraavaksi runo, laulu tai vaikkapa räppi, 
jonka Sebastian tai vaikkapa aiemmin keksimäsi meren 
asukki voisi kirjoittaa ja esittää meren yhteisissä kar-
nevaaleissa. Pitäkää yhdessä meriaiheiset juhlat, jossa 
jokainen keksimänne merenasukas esiintyy vuorotellen! 
Päättäkää juhlille juontaja ja esiintymisjärjestys. Jokai-
sen esityksen jälkeen annetaan raikuvat aplodit!


