
 

8.4. Kellokeskiviikko 

Tiesitkö, että ennen vanhaan KELLOKESKIVIIKKONA lehmille laitettiin kellot kaulaan. Karja päästettiin siis 

ensimmäistä kertaa ulos kirmaamaan- kello kaulassa. Olet ehkä joskus nähnyt lehmien kirmaavan ulos, kun 

olet vieraillut Hyvinkään maatalousoppilaitoksen kevät tapahtumassa. Tässä lehmien uloskirmaaminen 

muutaman vuoden takaa. 

https://www.youtube.com/watch?v=pRd3wvv4zQY 

• Tavuta sana kellokeskiviikko hyppäämällä ilmaan jokaisen tavun kohdalla? Hyppää ja tavuta 

kellokeskiviikko-sana vielä vasemmalle ja oikealle. Jaksatko jatkaa vielä maratonihyppelyllä? 

Hyppää niin korkealle kuin pääset samalla tavuttaen kel-lo-kes-ki-viik-ko  

 

• Tänään pääset kuuntelemaan sadun, valitse itse kuvakirja, jonka haluat kuunnella. Voisin antaa 

vinkin: ”Mitä tehtäis? -sivustolle on luettu satu ”Mur, eli karhu” ja ”Jellona”-kirja. Sadut avautuvat 

alla olevasta linkistä. Ennen sadun lukemista kirjasta voitte pohtia, mistä satu kertoo. Jos kirja on 

sinulle tuttu, voitte yhdessä muistella kirjan tapahtumia. Mikä kirjassa oli hauskaa ja mikä jäi 

mieleen erityisesti? 

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

Kuunneltuasi sadun tai kaksi jutelkaa tarinasta yhdessä. Millainen tarina oli ja mitä siinä tapahtui? 

Voitte yhdessä katsella kirjan sivuja jos luitte sadun yhdessä. Mikä kohta jäi mieleen erityisesti? 

Voitte myös keksi yhdessä sadulle tai saduille uuden lopun. Millainen se olisi? Muuttuisiko satu 

erilaiseksi.  

Oletko leikkinyt KIM-leikkiä? Kerätkää pieniä esineitä; eläimiä, pikkuautoja, pieniä nukkeja ja jos 

leikitte leikkiä ulkona leikissä voi käyttää tikkuja, keppejä, käpyjä, kuivuneita lehtiä tai pieniä 

hiekkaleluja. Nimetkää keräämänne esineet yhdessä ääneen ja peittäkää ne liinalla. Tämän jälkeen 

jokainen vuorollaan poistaa yhden esineen liinan alta ja toiset yrittävät arvata mikä poistettu esine 

on. Voitte leikkiä myös niin, että jokin esine vaihtaa paikkaa ja toiset arvaavat mikä paikkaa 

vaihtanut esine on. 

Kim-leikkiä voi leikkiä myös muodoilla, jos muotoja haluatte leikin avulla kertailla ja opetella. Etsikää 

yhdessä kotoa pieniä esineitä, joissa on jokin muoto (kolmio, ympyrä tai nelikulmio) nähtävissä. 

Sanokaa yhdessä ääneen ensin kaikki löytämänne esineet; ympyrän muotoinen pyyhekumi, ympyrän 

muotoinen auton rengas, pieni nelikulmion muotoinen nuken sänky, kolmion muotoinen värikynän 

kärki…. Kun löytämänne tavarat on yhdessä ääneen lausuttu, toinen leikkijä/ leikkijät kääntyvät selin 

esineisiin ja toinen/yksi leikkijöistä ottaa yhden esineen pois. Tämän jälkeen toinen leikkijä/ leikkijät 

yrittävät keksi, mikä esine puuttuu joukosta. Esineen löydyttyä sanotaan yhdessä ääneen esineen 

nimi ja muoto, joka on aiemmin esineen nimeen liitetty. 
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