
  

7.4. Tikkutiistai  
 
Ennen vanhaan, TIKKUTIISTAINA vuoltiin sytykkeitä. Pääsiäisviikon tiistaina vuoltujen sytykkeiden 
uskottiin tuovan erityisen hyvää onnea... Pohdipa mitä sytykkeillä ennen vanhaan tehtiin… 
  
Aloitamme eskarihetken kuuntelemalla saman laulun ensi eiliseen tapaan. Nyt saat tanssia ja laulaa 
leikin nallesi kanssa yhdessä. Voit myös tanssittaa nallejasi ja näin tehdä pienen esityksen 
kotiväellesi.  Ehkä ne pääsiäisyönä laulavat ja tanssivat sitä kanssasi…  
 
https://www.youtube.com/watch?v=unRWu_ZZNss&list=RDaBobu5nmUQI&start_radio=1  
 

Tänään on tikkutiistai. Millä kirjaimella alkaa sana tikkutiistai? Kuinka T-kirjain soi? Keksitkö muita 
sanoja, joiden alussa kuulet t-kirjaimen? Osaatko tavuttaa keksimäsi sanat? Voit taputtaa tavut 
käsilläsi reisiin.  Mihin kirjaimeen sana tikkutiistai päättyy? Kuinka kirjain -i soi? Mitä muita i-
kirjaimella alkavia sanoja keksit? Tavuta sanat taputtamalla käsilläsi vatsaan.  

 
  

Tänään jatkamme langan pätkillä leikkimistä. Tarvitset kolme eri pituista lankaa. Yksi on käsivartesi 
pituinen, toinen on jalkapohjasi pituinen ja kolmas on yhtä pitkä kuin sinä olet itse. Voitte leikata 
langasta kaikkien kotona olevien vastaavat pituudet. Arvioikaa sitten kenellä teistä on pisin 
jalkapohja, käsi tai kuka on teistä pisin.   
  
Nyt pääset mittaamaan sinun langan pätkillä. Esimerkiksi; kuinka monta jalanpohjaa on huoneesi 
matto pitkä? Kuinka monta käsivartesi mittaa on oma sänkysi? Tai kuinka monta kämmenen mittaa 
on keittiön pöydän leveys? Mikä on lyhyempi kuin sinä tai mikä huonekalu on pidempi kuin sinä?  
 

Voit mitata ja laskea esineitä ja tavaroita myös valmiilla esineillä tai valmistaa oman mitan, vaikka 
tyhjästä ja pestystä maitopurkista.  Millä haluaisit mitata?  
 

Mittaa isoja ja pieniä esineitä. Mikä on paina iso esine? Entä mikä on pieni painava esine? Löydätkö 
kotoa ison ja kevyen esineen? Entä pienen ja kevyen esineen? Piirrä paperille 1 iso painava esine, 
yksi pieni painava esine ja toiselle paperille 1 iso kevyt esine ja 1 pieni kevyt esine.  
 
Lopuksi voit laulaa ja leikkiä alla olevan laulun. Voitte tehdä myös niin, että kotiväki lukee sanat 
sinulle ja sinä kuljet kuten laulussa sanotaan. 
 
 

"Hiivi hiljaa varpailla 
Hiivi kissantassuilla 

Hiivi hiljaa shh, shh, shh 
kissantassuilla. 

Astu jätin askelin 
Suurin sekä painavin 

Astu jätin tum, tum, tum 
jätin askelin." 

     

Varhaiskasvatuksen opettaja Anne Knape 

https://www.youtube.com/watch?v=unRWu_ZZNss&list=RDaBobu5nmUQI&start_radio=1


                                                                                                                       


