
  

6.4.2020 MAANANTAI 

Pääsiäisviikolla viikonpäivät ovat saaneet nimensä eteen hauskankuuloisia alkuja. Miltä sinusta 

kuulostaa malkamaanantai? Minusta malkamaanantai kuulostaa hyvin vanhalta suomen kieleltä… 

 

• Osaatko tavuttaa sanan MAANANTAI käsiä taputtamalla yhteen jokaisen tavun kohdalla?  

• Kuinka monta kirjainta on sanassa Malkamaanantai? Kirjoittakaa malkamaanantai paperille ja 

laskekaa yhdessä ääneen, kuinka monta kirjainta sanassa on? Mitä kirjaimia on eniten ja kuinka 

monta niitä on? Mitä kirjaimia on eniten? Hyppää yhtä monta hiiren hyppyä eteenpäin. Mitä 

kirjaimia on vähiten? Hyppää yhtä monta norsun hyppyä taaksepäin 

 

Viime viikolla tutkit värejä. Siksipä aloitamme tämän pääsiäisviikon laululla, jossa seikkailevat eri väriset 

kanat. Kuuntele, tanssi ja laula mukana, jos sanat ovat sinulle tutut. Voit myös keksiä laulun sanojen 

pohjalta esityksen kuuntelemalla, mitä eriväriset kananpojat tekevät 

Laulun sanoituksen on tehnyt Hannele Huovi. Alla linkki Kananpolkka-lauluun, sävellyksen on tehnyt Soili 

Perkiö. 

Voitte lukea yhdessä laulun sanat, iloisen tarinan myötä saatte mainion suujumppa-harjoituksen… 

”Pullero, pallero punainen kana, punainen kana, punainen kana. Pullero pallero punainen kana, punainen, 

kanalla punainen pyrstö. 

Sipperi, säpperi sininen kana, sininen kana, sininen kana. Sipperi säpperi sininen kana, sininen kana, kanalla 

sininen siipi. Sip, sip, sip…. 

Ketterä, kottero keltainen kana, keltainen kana, keltainen kana. Ketterä kottero keltainen kana, kanalla 

keltainen nokka. 

Ruppana reppana ruskea kana, ruskea kana, ruskea kana. Ruppana reppana ruskea kana, kanalla ruskea 

rinta. 

Villeri, valleri valkoinen kana, valkoinen kana, valkoinen kana. Villeri valleri valkoinen kana, kanalla 

valkoinen varvas. ”Alla linkki, jos haluat kuunnella laulun. 

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

… Voitte kotiväen kanssa tallentaa syntyneen tanssiesityksen ja lähettää sen sinulle ja perheellesi tärkeille 

ihmisille iloa ja väriä tuomaan, vaikka yhdessä puhelimen välityksellä. 

Oletko leikkinyt langan pätkillä? Pyydä aikuista piilottamaan esimerkiksi lastenhuoneeseen erivärisiä ja 

eripituisia langanpätkiä. Voitte langanpätkien sijasta käyttää erivärisiä, erikokoisia ja värisiä kortteja. 

Sopikaa, kuinka monta lankaa tai kortteja piilotetaan. Kun kaikki langat tai kortit on löydetty, voit vertailla 

tutkimalla niiden pituuksia, voit laittaa ne erilaisiin järjestyksiin. Muistattehan sanoittaa/puhua miten 

lankajono syntyy. ”Tämä sininen lanka on lyhyin, tämä punainen lanka on pidempi, pienempi”. Voitte 

mennä leikkimään leikkiä metsään tai pihalle. (Matikasta moneksi, T.Kajetski, M. Salminen,2009) 
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