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Askarrellaan lorukortteja

   
Syk

sy saapuu loruillen

Ohjeet:
Valitse lapsen kanssa mieluisimmat 

lorut liitteestä tai muistelkaa omia 
lempilorujanne.

Kirjoita tai leikkaa ja liimaa 
loru kartongille.
Kortista tulee lapselle entistä 
kiinnostavampi, jos kortti on 
lorun teeman muotoon leikattu, 
esimerkiksi pupulorussa pupu, 
sadelorussa pilvi tai sateenvarjo, 
ystävyyslorussa sydän ja niin 
edelleen. Loruun sopivan 
kuvan voi myös piirtää pahville 
tai leikata lehdestä. Sanojen 
ja kuvien yhteensopivuus luo 
lapselle selkeämmän mielikuvan 
lorun sisällöstä.
Anna lapsen koristella kortteja 

värittäen tai piirtäen.

•

•

•

•
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Askarrellaan 
oma leimasin

TE
HTÄVÄKORTTI

perhekahvila
n

o-
o-o

mena, pyöreä ja punainen

Ohjeet:
•	 Anna	lapsen	tutustua	hedelmiin		
 kaikilla aisteillaan: katsella koko-
 naista ja halkaistua hedelmää 
 rinnakkain ja tutkia, miten 
	 erilaiselta	ne	näytt	ävät.	
 Anna lapsen myös kosketella, 
 haistella ja maistellakin hedelmiä.
  (Muistahan huomioida lapsen 
 mahdolliset allergiat.) 
•		 Levitt	äkää	sivelti	mellä	tai	sormin	
 väriä hedelmän puolikkaalle.
•	 Painakaa	hedelmä	väripuoli	
	 alaspäin	ti	ukasti		paperille	tai	
 kankaalle.
•		 Huomio!	Väriä	ei	kannata	levitt	ää
		 liikaa,	jott	a	työ	ehti	i	kuivahtaa	
	 ennen	koti	in	viemistä.	
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Tehdään 
marakassisoitin 
ja sateen ääniä

   
 Sat

aa, sataa, ropisee

Ohjeet:
•	 Valitkaa	itsellenne	purkki.
•		 Koristelkaa	purkki	yhdessä	
 lapsen kanssa mieleiseksenne.
•	 Purkki	koristellaan	piirtämällä	
 paperille kuvia ja liimaamalla tai
  teippaamalla paperi purkin kylkeen.
•		 Pienten	paperipalasten	liimaaminen	
	 purkin	kylkeen	saatt	aa	olla	helpompaa	
	 kuin	yhden	ison	paperin	kiinnitt	äminen.	
	 Soitti		men	voi	koristella	myös	liimaa-
 malla purkin kylkeen tarroja tai muuta
  koristeluun sopivaa. 
•	 Täytt	äkää	purkki	esimerkiksi	kuivilla
  herneillä, riisillä tai makaroneilla. 
 Lopuksi korkki kierretään hyvin kiinni. 
	 Aikuinen	autt	aa	tässä.
•		 Sitt	en	vain	musisoimaan	ja	
	 sateen	ropinaa	tuott	amaan!	

Huomio! Jos mukana on ihan pieniä 
lapsia,	valvokaa,	ett	eivät	he	laita	
suuhun	täytt	eitä.	Aikuinen	voi	vielä	
päällystää	purkin	korkkeineen	kontakti	-
muovilla,	jott	ei	se	aukea.

Askarrellaan 
oma leimasin
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Tehdään kädenkuvista 
lehtiä yhteiseen puuhun 
tai onnittelukorttiin
Ohjeet:
•	 Valitkaa	lapsen	kanssa	
 yhdessä mieluinen väri. 
•		 Sivelkää	väriä	käteen	ja	painakaa	
 käsi paperille. Myös aikuinen voi 
 painaa kädenkuvansa.
•		 Voit	myös	piirtää	käden	ääriviivat	
 kynällä, jos se tuntuu mukavammalta.
•	 Kun	painatt	e	tai	piirrätt	e	aikuisen	ja	
 lapsen tai lasten käsien kuvat 
	 vierekkäin,	voitt	e	tutkia	käsien	
 kokoeroa.
•		 Leikatkaa	kädenkuvat	irti		
 paperista.
•		 Kirjoitt	akaa	kädenkuvaan	tai	
 pienelle erilliselle paperilapulle 
 (jos sormiväri ei ole kuivunut) 
 käden omistajan nimi ja asioita, 
 joista hän pitää. Aikuinen kirjaa 
 asioita aivan pienimpien puolesta, 
	 mutt	a	isommat	lapset	voivat	itse	
 kertoa lempiasioitaan. 
	 Kirjoitt	akaa	lapulle	myös	esimerkiksi
		 toiveita,	mitä	haluaisitt	e	tehdä	
 perhekahvilassa. 
•		 Teipatkaa	paperilappu	
 kädenkuvaan. TE

HTÄVÄKORTTI
perhekahvila

n

    
     

     le
ntävät lehdet

VINKKI!

Painakaa	paperille	lapsen	molem-
mat kädet ja liimatkaa toinen kuva 
esimerkiksi	syntymäpäiväkortti		in!
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Askarrellaan pipareita 
kartongista tai 
koristellaan oikeita 
piparkakkuja

   
   Piparitalkoot!

TE
HTÄVÄKORTTI

perhekahvila
n

Ohjeet kartonkiaskarteluun:
•	 Piirtäkää	piparimuotti		a	apuna	
	 käytt	äen	pipari	ruskealle	kartongille.
•	 Leikatkaa	pipari	irti	.
•		 Koristelkaa	pipari	herkullisen	
 näköiseksi. 
•	 Pienimmätkin	voivat	osallistua	
 koristeluun. Jokainen saa tehdä 
 piparista omannäköisensä.

VINKKI!

Kartonkisesta piparista saa jouluko-
risteen tekemällä siihen reiän ja lait-
tamalla narun reiästä. Kartonkinen 
pipari	on	myös	kiva	joulukortti		!

    
     

     le
ntävät lehdet
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Askarrellaan 
luminen maisema 
suolaa käyttäen

Ohjeet:
•	 Lapset	saavat	levittää	kartongille	
 liimaa ympäriinsä tai piirtää liimalla 
 esimerkiksi puita, teitä tai taloja. 
 Jos paperi on iso, työn voi tehdä 
	 myös	osissa,	ettei	liimapinta	kuivahda
  ennen suolausta.
•		 Suolaa	käytetään	”kimallejauheena”,
  jota sirotellaan liiman päälle.
•	 Kopsutelkaa	ylimääräinen	suola	pois.
•		 Paperilla	on	nyt	luminen	maisema.	
	 Tyhjiin	kohtiin	voi	piirtää	erilaisia	
 lumessa tepastelevia eläimiä tai 
 vaikkapa itsensä lumihommiin.
•	 Ennen	joulua	voi	hangille	piirtää	
	 vaikka	tonttuja	tai	liimailla	
	 tonttutarroja.

   
Lu

nt
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Piirretään tai 
maalataan yhteinen 
ystävänpäiväkuva

Ohjeet:
•	 Kiinnitt	äkää	yksi	suuri	paperi	
 (esimerkiksi A3-kokoisia papereita
		 yhteen	teipatt	uina)	latti		aan	tai	seinään.
•		 Lapset	saavat	taiteilla	rinnatusten	tai
	 omaan	tahti	insa	yhteiselle	paperille
  mieleisensä kuvan. 
•		 Lopuksi	lapset	voivat	halutessaan	
 kertoa muille piirroksestaan.

TE
HTÄVÄKORTTI

perhekahvila
n

	 omaan	tahti	insa	yhteiselle	paperille
  mieleisensä kuvan. 
•		 Lopuksi	lapset	voivat	halutessaan	
 kertoa muille piirroksestaan.Yst

äväni, tuttavani rati riti ralla 

Askarrellaan 
luminen maisema 
suolaa käyttäen
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TE
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lleeikkaa
katkoviivaa

pitkin

leikkaa katkoviivaa pitkin

leikkaa
katkoviivaa

pitkin

Sukeltakaa 
lumiseen 

tunneliin kontaten 
tai ryömien.

”Pulkkakyytiä” lapselle 
– ja aikuiselle jumppaa. 

 Työnnä lasta 
liukuvan alustan 

päällä. 

le
ik

ka
a

ka
tk

ov
iiv

aa pitk
in

Lyökää 
”kiekko maaliin”!
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HTÄVÄKORTTI
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n

Heitelkää 
”lumipalloja” koriin. 

Kuka saa eniten 
osumia?

 T
EH

TÄVÄKORTTI
perhekahvila

n
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Askarrellaan jokaiselle 
lapselle oma aurinko, 
jonka säteisiin kirjoitetaan 
asioita, joista lapsi pitää.

Askarrellaan yhteinen aurinko. 
Kirjatkaa auringonsäteisiin 
toiveita ja palautetta.

Ohjeet kartonkiaskarteluun:
•	 Leikatkaa	keltaisesta	kartongista	
 sopivan kokoisia säteitä 
 keltaiseen ympyrään niin, 
	 ett	ä	siitä	tulee	aurinko.
•		 Kirjoitt	akaa	keltaisen	ympyrän	
 keskelle lapsenne nimi ja ikä. 
•	 Kirjoitt	akaa	säteisiin	asioita,	
 joista lapsenne tykkää. Kysy asioita
 lapselta, jos hän itse osaa kertoa.
•		 Liimatkaa	säteet	ympyrään.

Ohjeet kartonkiaskarteluun:
•	 Leikatkaa	keltaisesta	kartongista	
 yhteiseen isoon aurinkoon sopivia säteitä.
•		 Kirjoitt	akaa	säteisiin	asioita,	
	 jotka	erityisesti		saavat	teidät	hyvälle	
 tuulelle täällä perhekahvilassa.
•		 Kysy	lapselta,	mistä	hän	pitää	
 perhekahvilassa.
•	 Voitt	e	kirjoitt	aa	säteisiin	myös	
	 toiveita	siitä,	mitä	haluaisitt	e	
 perhekahvilassa tehdä.
•		 Kysy	toiveita	myös	lapselta.
•	 Liimatkaa	säteet	isoon
 keltaiseen ympyrään.

lapselle oma aurinko, 
jonka säteisiin kirjoitetaan 
asioita, joista lapsi pitää.
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Askarrellaan yhteinen aurinko. 
Kirjatkaa auringonsäteisiin 
toiveita ja palautetta.

 yhteiseen isoon aurinkoon sopivia säteitä.
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Sukeltakaa 
lumiseen 

tunneliin kontaten 
tai ryömien.
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Tehdään 
silkkipaperikukkia 
äitienpäiväksi

Ohjeet kukka-askarteluun 
paperille:
•	 Anna	lapsen	repiä	ja	ruti	stella	
 silkkipaperia.
•		 Liimatkaa	silkkipaperi	kukaksi	
 paperille.
•		 Kukkakedon	silkkipaperikukille	
 voi myös piirtää varret.
•		 Paketoikaa	työ	paperiin,	niin	saatt	e	
	 kuljetett	ua	sen	ehjänä	koti	in.

Ohjeet ti kkukukka-askarteluun:
•	 Muotoilkaa	silkkipaperista	
 kukka, joka kiinnitetään langalla 
	 tai	teipillä	ti	kkuun.
•		 Maalatkaa	tai	väritt	äkää	ti	kku	
 vihreäksi. Anna kuivua.
•		 Paketoikaa	kukka,	niin	saatt	e	
	 kuljetett	ua	sen	ehjänä	koti	in.
•		 Tikkua	voi	käytt	ää	esimerkiksi	
 kukkakeppinä.

  Ku
kkia

 poimin, kukkia kannan

,Kuu kukkkkk ikik aiai kakak nnnnn anan nana

,n,n
 ka

une
immat niistä äidille annan
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Kylvetään 
kukan, yrtin 
tai ruohon 
siemeniä

Ohjeet:
•	 Tarkastelkaa	lapsen	
 kanssa ennen siementen 
 kylvämistä, miten pieni 
 siemen on. Voit myös 
 havainnollistaa lapselle 
 piirtämällä, kuinka siemen 
 itää ja siitä kasvaa kasvi.
•		 Koristelkaa	yhdessä	purkki	
 mieleiseksenne.
•		 Anna	lapsen	laitt	aa	
 purkkiin multaa lusikalla 
 tai pienellä lapiolla, 
	 upott	aa	multaan	
	 siemenet,	peitt	ää	ne	
 ja kastella. 
•	 Seuratkaa	kylvöstä	
 ja kastelkaa tarpeen mukaan. 

    
Siem

eniä itämään...
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Jalan kuva on 
mukava muisto 
tästä hetkestä

Ohjeet:
•	 Sivele	lapsen	jalkapohjaan	väriä.	
	 Tee	se	rauhassa	niin,	ett	ä	lapsi	ehti	i	
	 tuntea	pienen	kuti	tuksen	ja	aisti	a	
	 viileän	värin	levitt	ämisen.
•		 Anna	lapsen	astua	alustalle	ja	
 painaa siihen jalankuva.
•	 Jos	et	halua	sotkea	lapsen	
 jalkaa, voit myös piirtää ja 
	 väritt	ää	jalankuvan	yhdessä	
 lapsen kanssa. 
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