
Askolan varhaiskasvatuksen viikon vinkit kotitouhuiluun 8. – 14.5.2020 

 

Perjantai  

Kuuset ovat tänä vuonna täynnä upeita käpyjä. Ottakaa mukaanne viivoitin tai rullamitta ja lähtekää koko 

perheen voimin iltakävelylle. Kuinka pitkä onkaan pisin käpy? Samalla voitte kerätä maasta pudonneita 

käpyjä sekä pieniä tikkuja ja tehdä niistä käpylehmiä.  

 

Viikonloppu 

Viettäkää viikonloppu musisoiden. Lähes kaikki lapset nauttivat soittamisesta ja innostuvat helposti omien 

soittimien tekoon. Helpoin tapa on antaa lapselle keittiön kaapeista erilaisia muoviastioita ja kattiloita oman 

rumpusetin tekoa varten.  Kapuloiksi käyvät puiset lastat ja kauhat tai vaikka metsäretkellä kerätyt erilaiset 

puukepit. Sitten vain musiikki ja rumpusetti soimaan.  

Pitempää, haastavampaa ja hiljaisempaa soitinprojektia kaipaava tarvitsee soittimen tekoon 

puupalikan/laudanpätkän (n. 10 x 10 cm), 8 naulaa, vasaran ja kaksi kuminauhaa sekä halutessaan maalia tai 

tusseja puupalan koristeluun. Koristele ensimmäiseksi puupalikka ja anna kuivua.  

Naulaa naulat kuvan mukaisesti kohtiin X ja laita kuminauhat 

nauloihin niin että niistä tulee suorakaide. Toinen kuminauha siis 

yläosan neljä naulaa kiertäen ja sama alaosaan. Näin soittimeesi 

on muodostunut neljä kuminauhakieltä, joita voi näppäillä. 

Kuminauhan paksuus ja kireys vaikuttaa siihen, millainen ääni 

kielistä näppäiltäessä tulee. Jos kotoa löytyy eri paksuisia 

kuminauhoja, niin voit kokeilla miten äänet eroavat toisistaan. 

 

Joko olette osallistuneet Askolan kunnan varhaiskasvatuksen 

Kevättempaukseen. Jos ette, niin musisoinnin välissä on hyvä 

käydä haukkaamassa happea ja kuvaamassa samalla jotain 

kaunista luonnosta tai tehdä luontotaideteos ja laittaa kuva 

kommenttina Askolan kunnan sivulle Kevättempaus postauksen 

alle. 

Maanantai 

Joka päivä voi olla pyjamabile –päivä. Viettäkää päivä pyjamat päällä. Kuunnelkaa unilauluja ja Lasse Pöystin 

iltasatuja (löytyy netistä). Lapset voivat piirtää kuvia näkemistään unista tai keksiä iltasadun, jonka kuvittavat 

ja jonka aikuiset kirjoittavat ylös. Satu luetaan sitten unisaduksi ennen nukkumaan menoa.  

 

Tiistai 

Hauskaa ajanvietettä lasten kanssa on varjokuvien tekeminen taskulampun valossa pimeässä huoneessa tai 

erilaisista leluista tulevien varjojen tutkiminen. Isommat lapset voivat asettaa valkoisen paperin seinään ja 

yrittää piirtää lelusta muodostuneen varjon paperille. Jos aurinko paistaa, voi omaa varjoa ja sen pituutta eri 

aikaan päivästä tutkia ulkona. 
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Keskiviikko 

Pitäkää viuhkaralli – kisat. Viuhkaan tarvitset A4 kokoisen paperin, joka taitellaan haitarille ja nidotaan kiinni 

toisesta päästä viuhkan malliin. Sanomalehdestä voi mytistää pienen pallon, jota viuhkaa heiluttamalla 

saadulla tuulenvireellä yritetään kuljettaa lähdöstä maaliin. Palloista helpoiten liikkuu kevyt pingispallo tai 

voit kokeilla kuinka pitkään saat pidettyä höyhenen ilmassa viuhkan ilmavirrassa. 

 

Torstai 

Tehkää lasten kanssa yhdessä välipalaksi hedelmäsalaattia. Jo aika pienenkin lapsen voi antaa pilkkoa 

banaaneja veitsellä (esim. Savonian veitsi ei ainakaan ole liian terävä). Mandariinin palojen irrottelu käy myös 

hyvästä sorminäppäryysharjoituksesta. Helposti pilkkoutuvia ovat myös ananasrenkaat sekä kypsä päärynä, 

kunhan aikuinen ensin vähän avittaa lohkomalla päärynän ohuemmiksi suikaleiksi. Päälle hieman 

vaniljakastiketta tai pehmeää vaniljajäätelöä. Ja ei kun syömään  


