
Askolan varhaiskasvatuksen viikon vinkit kotitouhuiluun 10.-16.4.2020 

Pääsiäinen,  perjantai - maanantai 

Viilin teko lasten kanssa on helppoa ja hauskaa. Viilin rasvapitoisuuden voi itse valita. Toki viili tulee 

maukkaampaa, jos käyttää muita kuin rasvattomia valmisteita. Viilin voi tehdä myös laktoosittomista 

tuotteista. Viilikupeiksi kelpaavat mitkä tahansa keskikokoiset jälkiruokamaljat (n. 2 dl) tai vaikka vanhat 

kaupan viilikupit. Aikuisen kannattaa tehdä ensimmäiseen viiliastiaan viili valmiiksi niin, että lapset katselevat 

kuinka toimia ennen kuin pääsevät itse tekemään omaa annostansa. Viilin tekemiseen (4-6 annosta) 
tarvitset 2 dl kaupan valmista viiliä ja yhden litran maitoa. 

Jaa kaupan viilipurkista viili valitsemiisi astioihin. Hiero viiliä astioiden reunalle, loppu viili saa jäädä astian 

pohjalle. Kaada maitoa astiaan vielä lisää, varo kuitenkin kaatamasta astioita liian täyteen, jolloin niiden 

siirtely on hankalaa. Nosta viilit viiltymään huoneenlämpöön kaapin päälle tms. hyllylle, jossa ne saavat olla 

rauhassa n. 2 vrk voi- tai leivinpaperin alla. Usein lapsista on hauskaa seurata viiltymisen etenemistä. 
Onkohan kuorta jo ilmestynyt viilin pinnalle? 

Viili on valmista kun se heiluteltaessa pysyy hyvin kupissa ja sen päälle on muodostunut kuorta. Laita viilit 

jääkaappiin kylmenemään ennen syömistä.  Valmis viili on hyvää sellaisenaan, hillon kanssa tai sokerin kera. 
Usein lapset, jotka eivät muutoin viiliä syö innostuvat kuitenkin itse tekemäänsä viiliä maistelemaan. 

XXX 

Askartelun maailmassa perinteisimmäksi pääsiäisaskarteluksi lienee muodostunut tipu. Pallotipun tekoon 

tarvitset keltaista kartonkia (voit myös maalata tai värittää paperin keltaiseksi, mikäli kartonkia ei ole), sakset, 

mustan ja oranssin tussin tai puukynän, lyijykynän sekä höyheniä, liimaa ja erilaisia kansia. Piirrä kansia apuna 

käyttäen lyijykynällä erikokoisia ympyröitä kartongille. Leikkaa irti ja liimaa yhteen tai tee yksipalloisia tipuja. 
Piirrä silmät ja nokka ja liimaa höyheniä pyrstöksi tai/ja siiviksi.     

XXX 

Pitäkää yhteinen levyraati perheen kesken. Valitkaa kappaleiksi joko uusia tuntemattomampia lastenlauluja 

ja muita kappaleita tai valitkaa arvioitaviksi lempikappaleitanne. You tubessa tarjontaa on valtavasti. Voitte 

valita myös jonkun radiokanavan, jonka soitettavasta musiikista arvostelette kappaleita itse edes niitä 

ennalta tietämättä. Pisteiden laskua varten tarvitsette paperilapun, johon aikuinen kirjoittaa kappaleiden 

nimet, kynän, yhden mukin ja jokaiselle osallistujalle kolme hernettä, helmeä legoa tms tavaraa. Kappaleen 

kuuntelun jälkeen jokainen osallistuja tuo mukiin 0-3 tavaraa, sen mukaan kuinka paljon kappaleesta piti. 

Tämän jälkeen tavarat lasketaan yhteen ja tulos merkitään sekä numerolla että pisteinä kappaleen nimen 

perään. Näin toimitaan jokaisen valitun kappaleen kohdalla. Lopuksi katsotaan mikä kappaleista sai eniten 

ääni vai tuliko tasapeli. Antakaa lasten hoitaa laskeminen sekä numeroiden ja pisteiden piirtäminen, jos 
taidot siihen riittävät. 

   XXX   

Valokuvasuunnistus 

Lapset rakastavat aarrekarttoja ja aarteiden etsimistä. Ota kännykkääsi kuvia joko kotoa sisältä tai ulkoa 

pihalta.  Valitse kuvien määrä ja vaikeusaste lasten iän mukaan. Anna tarvittaessa sanallisia lisävihjeitä, jos 

kuvien kohta ei tahdo muutoin löytyä. Kun kaikki kuvien kohdat ovat löytyneet on palkinnon aika (herkku, 

tarra, toiveleikki, pääsiäismuna tms.) Lapset pitävät myös kuvasuunnistushaasteiden tekemisestä aikuisille. 

Jos kuvan ottaminen lapsilta onnistuu, niin antakaa lapsien tehdä toisilleen tai teille kuvasuunnistushaasteita. 

Aika sujuu kuin siivillä  



Tiistai: 

Kamman piilotus on vanha perinneleikki. Eri sukupolvet tuntevat tämän leikin eri nimillä, mutta leikin kulku 

on pysynyt kuitenkin vuosikymmenten saatossa samana. Leikkiin tarvitset kamman tai jonkin muun litteän 

tavaran (esim, viivotin). Korkeuksia on kolme.  Kala lattian rajassa, perhonen ikkunoiden keskivaiheilla ja 

korkealla lintu. Mitä pienempi lapsi on kyseessä sitä vähemmillä korkeuksilla peliä pelataan. Valitaan kotoa 

huone. Kamman piilottaja jää huoneeseen ja piilottaa kamman jonnekin sovituista käytössä olevista 

korkeuksista niin, että pieni osa kammasta on nähtävissä. Kun kampa on piilotettu, kutsutaan etsijä sisään ja 

hänelle kerrotaan, mihin korkeuteen kampa on piilotettu. Etsijä alkaa etsimään ja mikäli etsiminen ei tahdo 

tuottaa tulosta voi piilottaja kertoa kuumenee tai kylmenee sanoilla onko etsijä lähellä vai kaukana piiloa. 
Kun piilo löytyy osia vaihdetaan.  

   

Keskiviikko: 

Kim –leikki on muistia harjoittava leikki, josta on olemassa lukemattomia eri variaatioita. Leikkiin tarvitset 

tyynyliinan ja 5-8 erilaista pientä esinettä. Esineet nimetään ja asetetaan liinan alle. Pelaajista valitaan yksi, 

joka ottaa liinan avulla yhden esineen joukosta pois, niin että toiset eivät näe. Muut muistelevat, mikä esine 

puuttuu. Kun pois otettu esine on arvattu se asetetaan takaisin liinan alle ja sitten on seuraavan vuoro ottaa 
joku esineistä pois.  

   

Torstai: 

Teeleipien (4 kpl) tekoon tarvitset: 

4 dl vehnäjauhoja 

4 dl grahamjauhoja 

6 tl leivinjauhetta 

2 tl sokeria 

1 tl suolaa 

Sekoita kaikki kuivat aineet keskenään. Lisää kuivien aineiden joukkoon nopeasti 4 dl maitoa ja 100 g 

sulatettua margariinia TAI 1 dl öljyä mahdollisimman vähän taikinaa vaivaten. Jaa löysähkö taikina neljään 

osaan ja nostele lastalla pellille. Taputtele leivät jauhotetuin käsin ja pistele haarukalla. Voit tehdä myös 

peltiteeleivän, jolloin koko taikinamäärä mahtuu kerralla uuniin. Ruuduta taikina tuolloin jauhoon kastetulla 
taikinapyörällä tms. 

JOS teet taikinan pelkästä vehnäjauhosta, niin jauhon määrää desin verran ettei taikinasta tule liian kiinteää. 

Nauti teeleivät väli- tai iltapalaksi tai ota mukaan evääksi pilvipongaukselle. Näkyykö taivaalla yhtään norsun 
mallista pilveä? 

 

 

 

 


