Pystyyn

Piilosanatehtävä

1. Jopa Jenny myhäilee tanssin hurmoksessa. (4)

Sujuu kuin tanssi !

2. Kalevini tapasin Pyhäjärven lavalla, viivähtää Terttu muistoissaan. (6)
3. Tanssissa kosketaan pariin; on se partneri vaan etopeli. (3)
4. Tanssiessa oire vaan unohtuu, kun neste virtaa sydämen putkissa. (4)

Ratkaise oheinen ristikko piilosanavihjeiden avulla. Ohjeet

5. Vierähtää tovi ajatuksia keräillessä, kun hermokeskus pohtii uusia

vihjeiden ratkaisemiseksi löytyvät kääntöpuolelta.

liikkeitä. (5)
6. Laskee paineet pyörähtäessä! Etenkin kaunis kaulusstressimekko

Vaakaan

heilahtaen. (7)

16. Pää johti ja koko kroppa lähti mukaan harjoittamaan tiheys toimintaa (14)

7. Sävel sukeltaa korvaan. Nuotit kirjoitti Rasmus Iikkilä. (8)

17. Jopa sadun kuningatar inan verran pidättää hymyä kuullessaan

8. Toni on kyllä kiihkeästi mukana pyörähtelemässä. (4)

tanssikaverin juttuja. (6)

9. Papat tanssivat joka lauantai; siitäpä syntyikin heille yhteinen

18. Onko kemusta poisjääminen harmittava elämys? (7)

tradiitio. (4)

19. Uutta tietoa tuli niin paljon, että ihan pito katosi. (4)

10. Onpa Ripakin lähtenyt lavalla käväisemään ja löytänyt itselleen

20. Tanssiessa lihakset rentoutuvat ja Levin liikkuvuus paranee. (15)

seuraa! (4)
11. Tässä tanssissa on varmaan hieno idea tai juju. Kitupiikki kertoo. (3)
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Millaiselta tehtävä sinusta tuntui?

Piilosanatehtävä

Käyttöohjeet

Haastavalta? Erilaiselta kuin aiemmin
tekemäsi ristikot? Kiinnostavalta tai jopa
koukuttavalta?
Tee monipuolisia ja erilaisia aivopulmailu-

Piilosanatehtävässä etsitään vihjelauseiden perusteella yhtä sanaa kuten ristikkotehtävissä.

tehtäviä sekä elä aktiivista arkea -aivosi

Vihjeen lopussa oleva numero kertoo sanan kirjainten määrän esim. (6).

nauttivat!
Sanat sijoittuvat ristikkoon pystyyn tai vaakaan alkaen vihjeen numerosta. Esim. vihjelause nro
kolmen ratkaisusana alkaa ristikossa ruudusta, jossa on numero 3.

Voit opetella itsellesi uuden taidon, vaikkapa
jonkin tanssin.

Näin ratkaiset piilosanan vihjelauseista

1. Tutki vihjelauseita. Ne antavat vihjeen ratkaisusanasta.

Tiesitkö tämän tanssista?

Esim. Rytmikäs musiikin siivittämä askellusharrastus vie mukanaan niin Saijan kuin Seponkin. (6)

Aivot koordinoivat koko kehon liikkeitä
2. Ratkaisusana löytyy aina vihjelauseesta:

kehittäen mm. muistia
Tanssista saa iloa ja virkistystä

A. Etuperin kirjoitettuna

Tanssi haastaa ja voi jopa kuntouttaa aivoja

Esim. Kengät jalkaan ja lavalle, hoputtaa tanssikaveri Seppoa. (6)

Tanssin kautta voi ilmaista erilaisia tunteita
B.Takaperin kirjoitettuna

Musiikki ja tanssi parantavat mielialaa

Esim. Lavatansseissa tämä kohoaa! Tanssi-illan päälle ottakaa suihku, hyvä iltapala ja
ojentakaa ruodot nukkumaan. (5)

C. Anagrammina eli kirjaimet sekoitettuna
Esim. Onnistunut salsatunti loi kepeän askeleen ja myönteisen kasvon ilmeen. (3)

Kiinnostuitko tästä materiaalista?
Lisää tehtäviä Apetta aivoille - aivopähkinöistä
ruokaohjeisiin -kirjassa.

,suuvukkiillevin ,tipo ,sumekok

.uti ,irap ,otni ,ikkiisum

,anirat ,atnimiotsiethY :naakaaV

,ymyh :nyytsyp tanasusiaktaR

:tusiaktar

oli aj otnuk ,issnaT

neejhO

nediesualikkremise

,isserts ,tovia ,irev ,eto ,otsium

Ohjaatko eläkeläisryhmiä vapaaehtoisena tai
ammattilaisena?

Hanke on kehittänyt

Aivomatkalaukku -materiaalin sinun käyttöösi.

Materiaalit löytyvät:
www.ryhmarenki.fi ja www.vahvike.fi

