
  

Hei, toivottavasti viikonloppusi sujui mukavasti! Aurinko paistoi ja lämmitti, ehkä olit kotiväen kanssa 

yhteisellä pyöräretkellä. 

Aloita eskarituokio: Aloitamme tänään esikoulun sinulle varmasti tutulla laululla. Voit laulaa ja tanssia 

”Huugi Kuugin” tahdissa ja samalla saamme kehoon liikettä ja lämpöä! 

https://www.youtube.com/watch?v=AsSFGwQn2lI 

Tämä viikko on lukemisen viikko. Siksipä mekin tällä viikolla saamme tarinasiivet selkäämme ja matkaamme 

satujen ja tarinoiden maailmoihin. Pääset kyllä matkaan, eihän siitä ole kuin muutama viikko, kun oman 

sadun teit. Ja jos et satua keksinyt, ei sekään haittaa! Voit keksiä sadun myös tällä viikolla sinulle sopivassa 

kohtaa! 

Piirustustehtävä: Mikä on sinun lempikirjasi tai satusi? Piirrä siitä kuva. Voit laittaa kuvan huoneesi seinälle, 

jos saat siihen luvan.   

Tänään kuulet uuden sadun. Alla on linkki Lukulumo-äänikirjojen kotiversioon. Etsikää sieltä kirja, joka 

kertoo ystävyydestä. Kuunnelkaa satu yhdessä tabletilta tai puhelimesta sylitysten, voit kuullella sadun 

myös metsässä. Onhan teillä istuinalustat mukana? Helpon ja lämpimän istuinalusta saatte, kun laitatte 

sanomalehden muovikassiin.  

https://www.iltoppiminen.fi/uutiset/lukulumo-avautuu-kaikille/ 

Tarinan jälkeen voit pohtia kotiväkesi, kuka on sinun ystäväsi. Missä hän asuu? Mitä teette yhdessä? Piirrä 

sinusta ja ystävästäsi kuva. Voit lähettää kuvan puhelimella ystävällesi, jos sinulla on ystäväsi kotiväen 

puhelinnumero. Jos saat luvan, voit laittaa ystäväpiirroksesi myös seinälle, siihen lempikirjapiirroksesi 

viereen.  

Katso piirustustasi ja ajattele ystävääsi. Millainen hän on? Keksi sanoja, jotka kuvailevat ystävääsi ja sitä, 

mitä kaikkea hauskaa te teette yhdessä: Voit kirjoittaa muutaman, tärkeimmän sanan paperille, pyydä 

kotiväen apua kirjoittamiseen. Joko niin, että he sanelevat kirjaimet sinulle ja sinä teet ohjeen mukaan tai 

siten, että kirjoitat kokonaisen sanan mallista. 

Keskustelu ja kuuntelutehtävä: Pyydä kotiväkeä kertomaan heidän lapsuuden ajan ystävästä. Mikä oli 

hänen nimensä ja mitä kaikkea hauskaa he yhdessä silloin kauan aikaa sitten ystävän kansa yhdessä 

tekivätkään? Missä kaupungissa kotiväkesi asui tuolloin? Löydättekö sen kartalta? Mitä ystävälle nykyään 

kuuluu? 

Lopeta eskarituokio: Ota sinulle mukava asento tai paikka olet sitten kotona, puistossa tai vaikka metsässä. 

Mitä ääniä kuulet? -harjoituksella kuuntelemme itsekseen, hiljaa, mitä ääniä ympäriltä kuuluu? Voit 

halutessasi sulkea silmäsi. Voit kuunnella ympärillä kuuluvia ääniä 5-10 sekuntia, seuraavalla kerralla 

kenties osaat ja jaksat kuunnella kauemmin. Muistathan, että kuuntelu ei ole kilpailu, eikä siinä voi kuulla 

väärin. Ei haittaa, vaikka jokin ääni on toisen mielestä lentokone, toisen mielestä auto. Voit kuuntelun 

jälkeen kertoa toiselle kuulemastasi, jos haluat. 
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