KARHUNKAATO
Leirien iltanuotiolle tarvitaan usein hauskaa ja helposti harjoiteltavaa ohjelmaa.
Karhunkaatoon ei tarvita lainkaan harjoituksia. Näytelmän ohjaaja valitsee yleisöstä
esiintyjät, jotka sitten näyttelevät tekstin mukaan. Hieman voi ennakoida, että karhun ja
karhunkaatajan rooleihin valitaan sellaisia henkilöitä, jotka uskaltavat näytellä
improvisoiden ja hassutella. Tekstiä luetaan lause kerrallaan.
Henkilöt: Karhunkaataja, Karhu, Leiriläinen, Yksinäinen uimarengas, Suo, Suopursu,
Sääski, Sääskiöljy, Mänty, Tikka

1. Näytös
- Karhu vaeltelee näyttämöllä.
- Karhun vatsa kurnii.
- Leiriläinen saapuu iloisesti hypellen.
- Yksinäinen uimarengas lojuu velttona maassa.
- Leiriläinen huomaa uimarenkaan.
- Uimarengas huomaa leiriläisen.
- Leiriläinen hymyilee.
- Uimarengas hymyilee ujosti.
- Leiriläinen puhaltaa ilmaa uimarenkaaseen.
- Uimarengas pullistuu.
- Karhu lähestyy hiipien leiriläistä ja uimarengasta.
- Kaikki kolme huomaavat toisensa ja ottavat katseellaan mittaa toisistaan.
- Leiriläinen ja uimarengas pakenevat pakokauhun vallassa näyttämöltä.
- Karhu murisee.
Yleisö osoittaa suosiotaan.
2. Näytös
- Karhu ryntäilee edestakaisin näyttämöllä ja murisee vertahyytävästi.
- Karhunkaataja saapuu vihellellen paikalle.
- Heidän katseensa kohtaavat.
- Karhu sylkäisee.
- Karhunkaataja sylkäisee.
- Karhu pakenee paikalta pää viidentenä jalkana.
- Karhunkaataja seuraa karhua hajun perusteella.
Yleisö viheltää.
3. Näytös
- Suo saapuu näyttämölle ja alkaa huokua kosteutta.
- Suopursu menee kasvamaan suohon.
- Suopursu tuoksuu.
- Mänty saapuu näyttämölle.
- Mänty huojuu tuulessa.

- Tikka lennähtää männyn oksalle ja alkaa raivokkaasti naputtaa männyn latvaa.
- Leiriläinen saapuu uimarenkaalla uiden.
- Sääskiöljy saapuu ja asettuu leiriläisen taskuun.
- Sääskiöljy loiskuu hiukan.
- Sääski lentelee inisten paikalle.
- Sääski etsii pistettävää ja iskee silmänsä leiriläiseen.
- Sääski valmistautuu hyökkäykseen.
- Mutta leiriläinen on nopeampi ja nakkaa sääskeä sääskiöljyllä.
- Sääski tuupertuu ja kömpii männyn juurelle murjottamaan.
- Sääskiöljy levittää hajuaan.
- Karhu saapuu.
- Karhunkaataja saapuu.
- He kohtaavat toisensa.
- He käyvät toistensa kimppuun ja taistelevat raivokkaasti.
- Karhunkaataja selviää voittajaksi.
- Hän hymyilee voitonriemuisesti.
- Karhu ei hymyile.
- Leiriläinen poimii suopursun ja ojentaa sen karhunkaatajalle.
- Karhunkaataja painaa suopursun rintaansa vasten ja vie sen kotiinsa.
Yleisö osoittaa raikuvasti suosiotaan.

