
 

9.4. Kiirastorstai 

• Tätä pääsiäisviikonpäivää kutsutaan KIIRASTORSTAIKSI. Mikä on sanan kiirastorstai ensimmäinen 

kirjain ja mihin kirjaimeen sana päättyy? Mikä on sanan torstai ensimmäinen kirjain? Löydätkö 

torstai-sanan keskellä olevan kirjaimen? Minkä kirjaimen löysit? Kuinka se soi? Tiedätkö miltä 

kirjain näyttää? Kirjoita kirjain reiteesi, kaverin selkään ja tee lopuksi kirjain koko kehoasi käyttäen.  

Lopuksi voit hyppiä kuin SAMMAKKO eri suuntiin eteenpäin, taaksepäin sekä vasemmalle ja 

oikealle. Miten korkealle pääset sammakkohypyn loikkaamaan? Kuinka pieni sammakko hyppii? 

 

• Ruudunhyppääminen pihalla 

Maahan piirretään ensin suuri nelikulmio ja se jaetaan kuuteen yhtä suureen osaan, nyt sinulla on 

ruudukko. Etsi pieni pyöreä kivi tai nelikulmion muotoinen laudankappale; se on sinun 

konkkauskivesi. Kun hyppyvuorot on arvottu, asettuu ensimmäinen konkkaaja ruudun lyhyen sivun 

vasemmanpuoleisen ruudun eteen ja heittää kivensä siihen. Sitten hän hyppää ruutuun yhdellä 

jalalla, potkaisee tällä samalla jalalla kiven keskimmäiseen ruutuun ja hyppää itse perässä. näin hän 

etenee vasenta puolta ylös ja oikeaa puolta alas koko ajan hypäten ja potkaisten samalla jalalla. 

Sitten hän heittää kiven toiseen eli keskimmäiseen ruutuun, hyppää ensimmäiseen, siitä toiseen ja 

potkaisee tästä kiven edelleen kolmanteen ruutuun ja niin edelleen. Sama leikkijä jatkaa 

hyppäämistä niin kauan kuin hän selviää virheittä. Virheeksi voidaan laskea jalan osuminen tai kiven 

pysähtyminen viivalle, toisen jalan paneminen maahan ja kiven heittäminen väärään ruutuun. 

Sopikaa yhdessä, kuinka sovellatte sääntöjä, iloinen mieli ja mukava yhdessä tekemisen tunne on 

arvokkainta tässä leikissä! Kun konkkaaja tekee virheen, hän lopettaa hyppäämisen ja vuoro siirtyy 

seuraavalle. Kun ensimmäisen vuoro tulee uudelleen, hän jatkaa siitä ruudusta mihin edellisellä 

kerralla jäi. Näin hyppää kukin leikkijä vuorollaan, kunnes jokainen on päässyt kaikki kuusi ruutua 

läpi. Harjoittelu tekee tässäkin asiassa mestarin, leikkiä voi jatkaa seuraavina päivinä. Ja 

pääsiäispyhinä voitte haastaa koko perheen tähän yhteiseen pihaleikkiin. Sisälle voi tämän leikin 

myös siirtää. Maalarin teipillä saa lattiaan helposti ruudukon teipattua… Vaan, ulkoleikkinä 

ruutuleikki ehkä parhaiten iloa ja taitoa kartuttaa.  

(Leikin ohje mukaillen kirjasta M. Lahtinen ja J. Svärd /Leikkivuosi) 

 

• Keksikää yhdessä pääsisäissatu. Keitä sadussa esiintyy? Mitä sadussa tapahtuu ja mikä on 

tapahtumapaikka. Voit aloittaa sanoilla ”Olipa kerran … tai satusi voi alkaa sanoilla ”Kauan, kauan 

sitten… Kertokaa satu yhdessä ja kirjoittakaa sen sanasta sanaan paperille. Jokainen voi vuorotellen 

sanoa yhden lauseen tai sitten kerrontaa voi olla pidempikin pätkä, kuinka siellä kotona yhdessä 

sovitte.  Voit keksiä toki sadun aivan itsekin ja aikuinen kirjoittaa satusi sanasta sanaan muistiin. 

Tämän jälkeen voitte kuvittaa sadun. Ja tadaa! - pääsiäissatu on valmis! Lopuksi, lukekaa satu. 

Voitte lukea valmiin sadun puhelimitse kaukana olevalle isovanhemmalle, serkuille tai ystävälle. 

Näin jaatte iloista pääsiäismieltä osaltanne kauemmaksikin! 

Pian on pääsiäinen ja pääsiäisloma! Alla on linkki Nukketeatteri Sammon pääsiäislauluihin. Voit 

laulujen tahdissa tanssien aloittaa lomasi. Pääset helposti rytmiin mukaan, vaikka aluksi taputtaen 

käsiäsi yhteen laulun rytmin tahdissa.  

               https://areena.yle.fi/1-4594924?autoplay=true 

  Hyvää pääsiäistä kaikille! 

                                                                                                   Varhaiskasvatuksen opettaja Anne Knape 
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