
 Eskarin alkujumppa: Viikon päästä on vappu! Tänään alamme hieman valmistella tulevaa 

kevään juhlaa. Laula ja tanssi Kaupunkisillan lasten mukana. Voit hakea jo valmiiksi huivin tai kaksi sekä 

pienen pallon. Varmista, että saat heitellä palloa sisällä.  

https://youtu.be/6kcihOAWr2c 

Askartelemme vappukukan. Tarvitset vihreää ja keltaista paperi. Voit myös värittää tai maalata valkoisen 

paperin keltaisella, vihreällä tai jos haluat kukastasi sinivuokon niin sinisellä. Jos haluat, voit myös 

hyödyntää kukan teossa erivärisiä aikakausilehtien sivuja. Muista kysyä ensin lupa ja varmistaa, että lehteä 

saa leikata! 

Kun sinulla on eriväriset paperit valmiina. Teemme ensin kukan varren. Hae viivoitin. Mittaa ensin vihreän 

paperin reunasta kaksi senttiä ja laita paperiin pieni merkki. Tee useita mittauksia ja muista merkitä pieni 

merkki kahden sentin kohdalle. Sitten asettelet viivoittimen niin, että voit vetää viivan tekemiesi merkkien 

päältä. Seuraavaksi leikkaat tekemääsi viivaa pitkin. Mittaat vielä toisen samanlaisen, kaksi senttiä leveän 

kaistaleen. Voitte tehdä tämän yhdessä kotiväen kanssa, jos mittaaminen on vielä vaikeaa. Sinulla on nyt 

kaksi vihreää suikaletta, joista taittelemalla teet kukallesi varren. 

Nyt on kukan terähtien tekemisen vuoro. Minkä kukan teet? Leskenlehden, valkovuokon vai sinivuokon? 

Vai teetkö satenkaarisatujen kukan? Piirrä ensin kukkapaperiin ympyrä. Leikkaa se irti ja tee hapsuja pitkin 

reunaa. Voit tehdä kukalle mykiön keskelle rypistelemällä pieniä paperinpaloja ja liimaamalla ne sitten 

keskelle kukkaa. Lopuksi liimaat kukan varren kukkaan kiinni ja annat kuivua. Kukka pysyy pystyssä 

sinitarran avulla. Voit tehdä kukkia useamman, vaikka kokonaisen kukkapellon. Kukkanen ilahduttaa myös 

äitienpäiväkortin välissä muutaman viikon kuluttua, vaikka mummiasi… 

 

Tällä viikolla on vietetty Euroopassa ”Lukemisen viikkoa”. Olet saanut päivittäin vinkkejä satujen 

kuuntelemiseen ja yhdessä lukemiseen. Luetaanhan teillä sinulle iltasatu? Se on tärkeää ja varmasti mukava 

tapa vaikka siinä samalla jutella tärkeistä asioista, joista ei ehkä päivän mittaan ole ehtinyt puhua. 

Kuunteletko lyhyitä satuja vai onko sinulla kenties romaani, josta kuulet iltaisin luvun tai kaksi? Sitten kun 

osaat jo itse lukea, voitte lukea kotiväkesi kanssa yhdessä, vaikka vuoroilloin toisillenne. Se on hauskaa; 

iltasatua ei kannata lopettaa siihen, kun osaat itse lukea! Mukavaa viikonloppua!! 

”Kuoriainen ja kaste 

pieni hyönteinen nukahti kerran ruusuvuoteeseen. 

Illalla myöhään, kun aurinko laski kauas luoteeseen, 

kaste soitti kuoriaisen korvaan kelloaan:  

Lennä, lennä! On aika mennä ruusuun nukkumaan!” 
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