
Askolan varhaiskasvatuksen viikon vinkit kotitouhuiluun 28.3–3.4 

 

Viikonloppu: 

Metsäretket ja keväinen luonto tarjoaa mahdollisuuksia ympäristön tutkimiseen ja ihmettelyyn.  

Metsästä tai pihalta voi yhdessä etsiä monen muotoisia asioita ja vertailla löydöksiä vaikka 

pituuden, painon, suuremman ja pienemmän välillä. Luontoaarteista voi myös rakentaa erilaisia 

taideteoksia luontoon ja seuraavalla retkellä tulla katsomaan ovatko ne yhä paikoillaan. Hauska 

tapa tehdä luontotaidenäyttely on myös ottaa tyhjät taulunkehykset mukaan ja antaa lapsen 

kehystää mieluinen kohta. Ottakaa taideteoksesta valokuva, niin voitte vielä iltasella viettää 

yhteisen hetken, ihastellen niitä ja retkeä muistellen  

Ulkona on nyt myös hyvät mahdollisuudet havaita, mitä kevään merkkejä ympäriltämme löytyy.  

(ensimmäiset leskenlehdet, heräilevät hyönteiset, lintujen kevätlaulut) 

 

Maanantai 

Lelujen pesupäivä 

Lelutkin kaipaavat pesua.  Mikä on sen hauskempaa kuin läträtä vedellä ja samalla saada lelut 

puhtaaksi. Autot menevät autopesulaan ja nuket kylpyyn. 

Pehmolelut voi hauskalla tavalla puhdistaa soodalla. Laita pehmolelu tiiviiseen pussiin, esimerkiksi 

minigrip-pussiin. Lisää pussiin pari ruokalusikallista ruokasoodaa ja anna lapsen ravistella kunnolla! 

Lelu on kohta yltä päältä ruokasoodassa. Anna vaikuttaa 15–30 minuuttia ja puhdistele 

ruokasooda pois. 

 

Tiistai:  

Unelmoinnin aarrekartta 

Tässä vinkissä yhdistyvät askartelu ja unelmointi.  

Aarrekartan avulla voi kartoittaa omia toiveita! 

Otetaan iso paperi ja aletaan leikkelemään ja liimailemaan siihen unelmiin liittyviä kuvia. Kuvia voi 

etsiä lehdistä tai vaikka netistä ja tulostaa ja liimata ne paperille. Jokainen voi laittaa kartalle omat 

unelmat. Aarrekartan voi ripustaa johonkin, missä sen näkee joka päivä ja siihen voi jokainen lisätä 

unelmia. Kun unelmat tulevat osaksi joka päiväistä elämää, ne eivät huku arjen keskellä, vaan 

pysyvät mielessä ja jonain päivänä ehkä toteutuu. 

 

 

 



Keskiviikko  

Pääsiäinen lähestyy ja nyt on aika kasvattaa pääsiäisruohoa. Tarvitaan vain hiukan multaa, tyhjän 

jugurttipurkin tai maitopurkin. Jos ei ole rairuohon siemeniä voi kylvää herneitä tai ohran 

siemeniä. Voi myös kokeilla esim. paprikan, sitrushedelmän, tomaatin siemeniä ym. 

 

 

Torstai: 

Maja lapsille sisätiloihin 

Pussilakanasta saa hienon majan, joka on nopea koota ja siivota. Sisälle paljon tyynyjä ja peittoja, 

niin piilo on valmis! Välipalakin maistuu paremmalta omassa majassa. Taskulamput otetaan vielä 

messiin ja menoksi! 

Tai älä koske lattiaa! 

Lattia on laavaa! Muutama huopa, tyynyjä, lehtiä, mitä ikinä keksitkin, joista voi rakentaa nopean 

radan ja hyppiä asunnon läpi koskematta lattiaan. Tätä voi varioida loputtomiin. Kenties lapset 

ovat petokaloja karkuun pomppivia sammakoita ja kaadetut tuolit ovat myrskyn katkomia puita 

joiden yli pitää kiivetä. 

 

Perjantai: 

Pieni tieteellinen koe 

Taikaliemi ”Ei-newtonilainen fluidi” 

Hypnoottisen hauska ja yllättävän vähäsotkuinen, sekä monen ikäiselle sopiva puuha: ei-

newtonilainen fluidi. Tämä taikaliemi muuttaa paksuuttaan ulkoisen voiman vaikutuksesta. Siis 

sormen painallus, nyrkin puristus tai painovoima saa nesteen muuttumaan. Kun tätä seosta tökkää 

sormellaan, valuttaa käsiensä välistä tai upottaa siihen pikkuleluja, saattaa yhtäkkiä huomata 

tunnin kuluneen hujauksessa. Eikä vaan lapsilta! Kannattaa testata itsekin. 

Ohje: 

Kaada 2dl perunajauhoja kulhoon                                                                                                                              

Lisää vettä vähitellen, kunnes koostumus on juuri ja juuri nestemäistä 

Erilaisia kokeita voi tehdä puristamalla taikalientä nyrkkiinsä ja sitten vapauttamalla paineen. Sitä 

voi painella, puristella ja lyödä sormilla tai erilaisilla välineillä. Voi yrittää löytää mahdollisimman 

tehokkaita keinoja siirtää sitä astiasta toiseen. Pienet lapset löytävät riemun ihan vain aineen 

tunnustelemisesta ja kauhomisesta 

 

 



 
 

 

 


