
Mää kaikki!
 

Hienoa, että haluat piristää Pulmu-kyyhkyä!
 

Nyt meidän pitäisi keksiä miten tänne
metsään saataisiin paikka, jossa eläimet voi

leikkiä. Rakennetaan elämille oma leikkipuisto
tähän puiden lähelle.

 
Käytä ympäriltä löytyviä keppejä, lehtiä ja mitä

ikinä keksitkin rakentamiseen. Muista olla
koskematta kasvojasi. Ota kuva

rakentamastasi leikkipuistosta ja halutessasi
julkaise se instagramissa tai facebookissa.

 
Älä unohda laittaa #oulunkylänseurakunta

#lastenkirkko ja #leikkipäivä 2020
 
 

T: ystävänne Päkä-lammas



Mää kaikki!
 

Wau, metsäneläimet varmasti pitävät leikkipuistosta.
Pulmu tykkää myös loruista ja loruilla. Tiedän kivan

loruleikin, jota sinun vanhempasi, isovanhempasi tai joku
sinulle tärkeä aikuinen on saattanut leikkiä lapsena. Jos
olet jonkun kanssa tätä kirjettä lukemassa, niin ottakaa

toisianne molemmista käsistä kiinni ja keinuttakaa
käsiänne. Käsiä keinuttaessanne lausukaa samalla loru:

” Veettään nuottaa
saahaan kallaa
kissalle kiisket
koiralle kuoreet

ite syyään isot kalat
pienet heitetään jokkeen "

(kutittakaa sanalla jokkee toisianne, muistakaa että ette koske
toisianne kasvoihin)

(perinne loru)
Jos olet yksin kirjettä lukemassa tai haluat pitää

toiseen turvavälin, niin keinumisen sijaan ottakaa
kisa kumpi pystyy sanomaan nopeammin sanoissa

sekoamatta: ”Hattulan pappilan apuapapin papupata
pankolla kiehuu ja kuohuu” .

 
Jaa loruhetki halutessasi instagramissa ja muista

merkitä julkaisuun #oulunkylänseurakunta
#lastenkirkko #leikkipäivä2020 . 

 
T: ystävänne Päkä-lammas



Mää kaikki!
 

Olipa hurjan hienoa loruilua! 
 

Kauheaa, kuulin juuri , että Pulmun pienet
serkut ovat tippuneet linnunpesästä! Ne

ovat vielä niin pieniä, etteivät osaa lentää
takaisin . Jonkun pitää opettaa niitä

lentämään. 
 

Opeta hetki pieniä lintuja lentämään. Ne
ovat niin peloissaan, etteivät uskalla
tulla näkyviin . Ne katsovat pii loistaan

tarkkaan mitä sinä nii l le opetat. 
 

Jaa halutessasi oma opetusvideosi tai -
kuvasi instagramissa ja merkitse
julkaisuun #oulunkylänseurakunta
#lastenkirkko #leikkipäivä2020. 

 
T : ystävänne Päkä-lammas



Mää kaikki!

 

Olipas hienoja ja kekseliäitä lentotunteja.  Minulla olisi

mielessä kiva leikki,  jota voisimme vielä leikkiä.  

 

Leikitään maa on laavaa-leikkiä.  Jos teitä on useampi

leikkijä,  niin päättäkää, että kuka on leikissä huutaja

ja loput kävelevät leikki alueella.  Huutaja huutaa

välil lä muille kertomatta,  että maa on laavaa. Sil loin

muiden leikkijöiden tulee kiivetä äkkiä kiven, kannon

tai jonkin muun asian päälle,  niin että jalat ei  koske

maahan. Tämän jälkeen leikkijät voivat taas kävellä

leikkialueella,  kunnes huutaja huutaa uudestaan.

Vaihdelkaa väli l lä huutajaa leikissä.  Jos olet

leikkimässä yksin,  niin voit  kokeil la,  että kuinka

pitkän matkan pystyt kävelemään kiveltä toiselle tai

kannolta toiselle koskematta ollenkaan maahan. 

 

Jaa leikkihetki halutessasi  instagramissa ja merkitse

julkaisuun #oulunkylänseurakunta #lastenkirkko

#leikkipäivä2020 .  

 

Toivoo ystävänne Päkä-lammas



 

Mää kaikki!

 

Olipas se jännä ja vauhdikas leikki! Pulmu tykkää

myös laulamisesta. Me voisimme yhdessä leikkiä

ja laulaa Pulmulle Leipuri Hiivan. (perinne

laululeikki)

Jaa halutessasi lauluhetkesi instagramissa ja merkitse

julkaisuun #oulunkylänseurakunta #lastenkirkko

#leikkipäivä2020. 

 

Toivoo ystävänne Päkä-lammas

Työnnän pullat uunihin (ojenna molemmat kädet eteen)

vedän ulos valmihit (vedä kädet takaisin)

näen piipusta, kun savu kohoaa. (piirrä sormella savukiehkura ylös)

Leipuri Hiiva (vie kädet rinnalta lantiolle, piirretään vatsakumpu)

hän asuu kumputiellä (kädellä ajetaan teitä ylös ja alas)

kaikki kakut leipoo siellä (taputetaan käsiä yhteen)

näen piipusta, kun savu kohoaa. (piirretään sormella savukiehkura ylös)



Mää kaikki!
 

Kiitos teille kaikille! Pulmu on jälleen iloinen! Pulmukin on myös
kiitollinen siitä, että sen serkut saivat apua, kun ne sitä eniten

tarvitsivat.
 

T: ystävänne Päkä-lammas.
 

Psst. Kuulisimme mielellään kommentteja ja
palautetta Päkän tehtävä radasta. Laita meille 
viestiä yksityisesti Oulunkylän seurakunnan perheet Facebook-sivulle!
 
Tämän QR-koodin takaa paljastuu video, jossa kerrotaan, miten Päkän ja Pulmun
kanssa voi jatkaa leikkimistä, jos sinulla on käytössäsi Android puhelin tai tabletti.
 
 
 
 
Päkän omalle YouTube kanavalle pääset täältä:
 
 
 
 
 


