
 Aloita eskerituokio: laulamalla Fröbelin palikoiden mukana. Jos laulu on sinulle tuttu, voit 

laulaa sen ilman videon apua. Tällöin voit muokata laulun leikkiä ja tehdä omat kehontapatukset. Mukavaa 

olisi, jos sinulla olisi kotiväkeä mukana, he voisivat tehdä perässäsi keksimäsi uudet taputtelusarjat.  

https://www.youtube.com/watch?v=bGuj-1xi-ZA 

Tänään harjoittelemme ja leikimme erilaisilla sarjoilla. Tässä sinulle vinkkejä harjoitteluun! Matkimisleikki: 

Seuraavaan leikkiin tarvitset kaverin tai kaksi. Seisokaa toisianne vastakkain. Sopikaa sitten, kumpi tekee 

ensin liikesarjan, jota toinen jatkaa. Liikesarjassa voi aluksi olla kolme liikettä; esimerkiksi taputa kätesi 

yhteen kerran, sitten taputus vatsaan ja taputus reisiin. Reisien jälkeen liikesarjan keksijä aloittaa sarjan 

uudelleen ensimmäisellä liikkeellä ja toiset jatkavat liikettä kaksi. Voit käyttää sarjojen tekemisessä koko 

kehoasi, esimerkiksi jalkojen tömistystä maahan tai hyödyntää kodissa pöytää, lattiaa. Jos teette 

harjoituksen ulkona, esimerkiksi kepeistä ja kivistä saatte mukavia äänimaailmoja. 

Sarjojen jatkaminen ulkoillessa tai sisällä kotona: Jokainen ryhmän jäsen hakee luonnosta esimerkiksi kiven, 

lehden ja kepin. Aikuinen aloittaa sarjan asettamalla esineet alustalle, esim. kivi – keppi - lehti. Jokainen saa 

vuorollaan laittaa omat esineensä sarjan jatkoksi. ”Luetaan” lopuksi kivistä, lehdistä ja kepeistä 

muodostunut sarja yhdessä ääneen 

Arjen esineillä: Muodostetaan sarja esim. tossuilla, sukilla, aterimilla (iso lusikka, pikkulusikka, haarukka, 

veitsi, iso lusikka) värikynillä tai vaikkapa lelulaatikon palikoilla tai vaikkapa legoilla. Legoilla leikittäessä 

huomiothan palikan värin, koon ja nuppien määrän. Ja muista kysyä lupa, jos teet sarjoja aterimilla! 

 Sarjoitetaan esineitä tuntoaistin avulla esim. kova, kova, pehmeä, kova jne. 

Puuttuva osan tunnistaminen sarjasta: Piilotetaan jokin osa sarjan alusta, keskeltä tai lopusta. Tehtävänä on 

päätellä, mitä on piilossa. Kuva sarjasta: Rakennetaan ensin jokin sarja esim. helmillä. Piirretään sitten kuva 

itse rakennetusta sarjasta. Jatka sarjaa -tehtävät: Muodostetaan ensin esineillä jokin sarja ja piirretään se. 

Toisen lapsen tehtävänä on jatkaa sarjaa esineillä tai piirtämällä. 

Eskarin lopuksi: Lopuksi voit kuunnella sadun ”Kolme pukkia” suomeksi ( https://iltasatu.org/lue-

selaimessa/?id=1257) ja sen jälkeen voit valita Kolme pukkia kahdeksasta eri kielestä 

https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/mita-tehtais/satuja/ 

Olet varmasti kuullut, kuinka Suomessa puhutaan murteita. ”Kolme pukkia” -satu on kuultavissa myös eri 

murteilla. Onko joku murre sinulle ehkä tuttu?https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-

koulutus/varhaiskasvatus/hankkeet/kiekuva/blogi1/kolome-pukkia/ 

”Heikin humma 

Kilipukki lystkäs, ystävä Heikin, nytpä me keksimme iloisen leikin: 

hummana mulle sä saat olla, yhdessä kuljemme kaukomaat. 

Kytken sut, vallaton, suitsien paulaan. Länget ja luokin kiinnitän kaulaan. 

Tuiku se aisassa helkkää, soi, 

Juoksepas herttaisin hummani hoi. 

Kyllikin nuket ne istuvat reessä, laukaten lentävi hummani eessä. 

Minä olen kuskina pukille, hirveän hauska on nukilla.” 

Immi Hellén                                                                                                Varhaiskasvatuksen opettaja Anne Knape 

https://www.youtube.com/watch?v=bGuj-1xi-ZA
https://iltasatu.org/lue-selaimessa/?id=1257
https://iltasatu.org/lue-selaimessa/?id=1257
https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/mita-tehtais/satuja/
https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/hankkeet/kiekuva/blogi1/kolome-pukkia/
https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/hankkeet/kiekuva/blogi1/kolome-pukkia/

