
 Kiva kun tulit mukaan! Toivottavasti aamusi on sujunut mukavasti. Ulkona paistaa 

aurinko, se lämmittää jo mukavasti. 

Alkujumppa: Koska on lukuviikko, on alkujumpassamme runo kaverina. Voit jumpata runon 

sanojen mukaisesti: ensin ihan tavalliseen tapaan, sitten teet liikkeet suuresti ja lopuksi olet pieni 

mehiläinen ja ihailet auringon lämpöä. Ja syöt niitä lettuja… 

AURINKO, AURINKO LETTUJA PAISTAA 

”Aurinko, aurinko lettuja paistaa, 
hauska on auringon lettuja maistaa. 
Kiipeän puuhun, pistelen suuhun, 
loput voin heittää ukolle kuuhun. 

Sittenpä käynkin nukkumaan, 
pikkuinen massuni pullollaan.” 

Hellin Tynell, Lasten Runotar 

Askartelu: Pörriäiset ovat pieniä surisevia, kesän saapumisesta kertovia eläimiä. Niillä on tärkeä 
tehtävä kuten varman tiedätkin; ne pölyttävät esimerkiksi keväällä mustikoiden kukkia ja me 
ihmeset saamme sitten myöhemmin herkutella mustikkapiirakalla. Pörriäiset tarvitsevat nyt meidän 
ihmisten apua. Voisimme rakentaa pörriäisille koteja. Niitä voi nikkaroida laudoista tai vaikka 
tyhjistä maitopurkeista. Huonekalut pörriäisten koteihin keräämme metsästä. Emme revi mitään 
uutta ja vihreää sillä pörriäiset rakastavat kuivuneita heinien korsia, kuivuneita ja maahan 
tippuneita käpyjä sekä maassa olevia oksia ja puun kappaleita. Tässä alla sinulle ja kotiväellesi 
vinkki pörriäisen pesän tekemiseen. Jos sinulla ei ole omaa pihaa, johon pesän laitat, voit viedä 
sen myös lähimetsään ja käydä seuraamassa pörriäisten elämää aina silloin tällöin. Tai tehdä 
pörriäiselle kodin vaikka parvekkeellesi. Voit käydä sitten rakennuspuuhien jälkeen käydä 
merkitsemässä pörriäisen kodin laskuriin kotiväen avustuksella tietysti!  

https://indd.adobe.com/view/773d4c73-963c-444b-a38f-d6daf8c8f9ed   

https://yle.fi/aihe/luonto Laskuri 

Seuraavaksi katselemme tanssiesityksen Pikkupörriäisestä ja kiiltomadosta. Jos mahdollista, laita 

musiikki hieman kovemmalle eläydy elokuvaan tanssien yhdessä pörriäisen ja kiiltomadon kanssa. 

Jos sinulla on huiveja, voisit ottaa huivit käsiisi ja tanssia niitä heiluttaen. 

https://areena.yle.fi/1-4052616 

Kuuntelen ja luen kirjaa: Onko sinulla kirjaa, joka kertoisi pörriäisitä? Lukulumon äänikirjoissa on 

kirja nimeltä ”Ötökkäpallo”. Voit kuunnella vai haluatko itse keksi kirjan pörriäisestä? Haluatko 

vinkin kirjaasi? Keksi äsken tanssimaasi Pikkupörriäisen ja Kiiltomato videoon tarina. Tarvitset 

kirjan kirjoittamiseen aikuisen apua. Hän kirjoittaa tarinasi muistiin sanasta sanaan. Ja jos 

runosuonesi pulppuaa niin keksi runo. Voit liittää runon, vaikka äidille tai mummille tekemääsi 

onnittelukorttiin sitten myöhemmin! 

Eskarihetken päätös: Kuuntele lopuksi runo ”Mehiläisten mökissä”. Voit sulkea silmäsi ja nähdä 

runon!  

”Mehiläisten mökissä kuuluu kova pörinä. Työ ja touhu siellä on, melu vallan tavaton. Kuningatar 

komentaa siivekästä armeijaa. Herkullinen hunaja talveksi on tallella, mutta vielä kannetkin 

tehdään vahakennoihin, että säilyy varasto. Silloin onkin talvi jo. ”Lauri Latvala / Suomen Lasten 

runotar 

   Varhaiskasvatuksen opettaja Anne Knape 
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