
     Aloita eskarituokio: Eräänä päivänä Kille Kielinen päätti tehdä suursiivouksen. Ensin 

hän pesi seinät (liikuta kieltä poskia vasten – suun sisäpuolella). Sitten hän pesi katon (hankaa kielellä 

kitalakea). Myös lattia oli likainen, joten hän pesi sen oikein huolellisesti (hankaa kielellä alaikeniä). Myös 

ikkunat täytyi puhdistaa, ensin ulkopuolelta ja sitten sisäpuolelta (hankaa kielellä hampaiden ulko- ja 

sisäpinnat). Jotkut ikkunat olivat auki (raot ja puuttuvat hampaat), ja hän harjasi nekin oikein hyvin. 

Seuraavaksi Kille siivosi ulkoportaat (koeta kielellä tavoitella leukaa). Savupiippukin piti puhdistaa (koeta 

kielellä tavoitella nenää). Lopuksi hän ravisteli maton (työnnä kieli ulos, taivuta pää alas ja ravistele).         

Vie matto sisään (vedä kieli suuhun). Ja niin oli koko talo siivottu. Voit hymyillä ☺ 

        Kirjaintehtävä: Tarvitset lehden, jota voit värittää ja leikata, sakset, kynän, paperia ja 
liimaa. Etsi kirjaimia lehden sivulta. Ympyröi kaikki P/p-kirjaimet, rastita kaikki S/s-kirjaimet, väritä kaikki 
O/o-kirjaimet, keksi itse lisää. Seuraavilta sivuilta leikkaa irti kirjaimia ja liimaa niistä sanoja paperille. 
Esimerkiksi KISSA ISTUU PUUSSA, ISO SILAKKA SUUSSA. Tai KUULIN AAMULLA ETTÄ, ILLALLA SATAA VETTÄ. 
Voit keksiä itse lisää. Piirrä mukavia kuvia sanojen joukkoon. 

ABC-kirjainleikki     
Voit leikkiä tätä, kun on sopiva hetki. Yksi leikkijöistä keksii sanan, esimerkiksi kissa. Seuraavan tulee keksiä 
sana, joka alkaa kissa sanan viimeisellä kirjaimella A, esimerkiksi auto. Seuraavan tulee keksiä sana, joka 
alkaa auto sanan viimeisellä kirjaimella O, jne. 

  
Robotti H-leikki. Robotti H ymmärtää vain H-kirjaimella alkavia sanoja. Kun se kuulee H-kirjaimella alkavan 
sanan, se alkaa heti esittää sitä, muuten se on aivan liikkumatta, paikoillaan. Siis seiso robottina ja toimi. 
Lue lapselle: heilua, hihittää, kuunnella, huuda HEP!, levätä, huojua, taputtaa, hyppiä, kävellä, harppoa, 
istua, hiipiä, haukkua, pyöriä, huokailla, hyräillä, istua, haukotella, hoilata … 

 

                                                        
 

Lopeta eskarituokio:  ”Jussin auto kulkee dieselillä 
Antin auto kulkee kiisselillä. 
Jussin autossa on rautakatto. 

Jussin autossa on kangasmatto. 

Jussin autossa on ralliratti. 

Antin autossa on herkkutatti. 

Jussin autoon virran antaa akku. 

Antin autoon virran antaa kakku.” 
Varhaiskasvatuksen opettaja Sari Kasper 


