
 

   

 

PÄKÄ 
IHMETTELEE 

KUUNTELE 
TEHTÄVÄ 

QR-KOODISTA! 

Minä olen Päkä. Tykkään arkisista jutuista mutta ihan 
erityisesti tykkään järjestää juhlia! 

Syksyllä kirkossa vietetään lasten ja enkeleiden omaa 
juhlapäivää, Mikkelinpäivää. Minä ainakin aion silloin pitää 
lastenjuhlat!  

Tykkään myös tosi paljon leikkiä ja touhuta yhdessä 
kavereiden kanssa. Joskus meillä on niin vauhdikasta, että 
äiti sanoo: ”Nyt on Päkän suojelusenkelillä paljon työtä!” 

Katsele ympärillesi tarkasti. Millaisia suojia näet? Kuka niihin 
voisi mennä suojaan? 
Missä sinä tunnet olosi turvalliseksi? 
Onkohan kaikilla metsän eläimillä jo talveksi suojaa? 

Seuraava rasti on merkitty sinisellä nauhalla, näetkö 
sellaisen? 

Kuljetaan isoin askelin toiselle rastille. 
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PÄKÄ 
TOIMII 

KUUNTELE 
TEHTÄVÄ 

QR-KOODISTA! 

Ystäväni siilit eivät ole vielä ole löytäneet itselleen sopivan 
suojaisia pesiä, vaikka siilien olisi jo aika käydä talviunille. 

Voisittekohan te auttaa siilejä? Rakentakaa yhdessä luon-
nosta löytyvistä materiaaleista yhdelle siilille talvipesä. 

Voitte ottaa myös kuvan valmiista suojasta ja ladata sen 
facebookiin tai instagramiin. Muistakaa merkitä #lastenkirk-
ko, niin muutkin näkevät sen!  

Nyt siili pääsee turvaan nukkumaan ja odottamaan kevättä. 
Sshh, annetaan siilille unirauha! 

Hiivitään ihan hiljaa seuraavalla rastille. Se on merkitty pu-
naisella nauhalla. 



 

 

L!astt:ll.
kirkl(~ 

PÄKÄ 
LORUTTELEE 

KUUNTELE 
TEHTÄVÄ 

QR-KOODISTA! 

Siilin on hyvä nukkua Luojan hyvässä turvassa. 
Mutta Päkällä puuhat jatkuu läpi talven! 

Päkä on oppinut yhden uuden enkelilorun ja haluaisi keksiä 
siihen kivan leikin. Voisikohan joku auttaa Päkää? 

Lukekaa loru ja keksikää yhdessä siihen liikkeet! 

E-e-enkeli 
Nopeasti lenteli. 
Kaikki lapset suojelee, 
Eläimetkin varjelee. 
Luojan sanansaattaja, 
Ilon, turvan antaja. 

Kun olette leikkineet lorun, liihotelkaa seuraavalle rastille, se 
on merkitty vihreällä nauhalla. 
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PÄKÄ 
LIIKKUU 

KUUNTELE 
TEHTÄVÄ 

QR-KOODISTA! 

Nyt laitetaan vauhtia siipiin ja varpaisiin! 
Miten eri tavoin enkelit mahtaa liikkua? 

1. Lennelkää pihalla ristiin rastiin, varokaa törmäyksiä! 
2. Seuraavaksi enkelit liikkuvat hyppien! 
3. Nyt enkelit menevät kyykkyyn. Osaatteko kulkea kyykyssä 
mahdollisimman matalana? 
4. Keksikää itse lisää tapoja, joilla enkeli voisi liikkua! 

Valitkaa, millä tavoin siirrytte seuraavalle rastille. 
Se on merkitty mustalla nauhalla. 
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PÄKÄ 
LEIKKII 

KUUNTELE 
TEHTÄVÄ 

QR-KOODISTA! 

Nyt leikitään enkelihippaa! 

Valitkaa yksi enkeliksi, joka yrittää ottaa muita kiinni. Kun 
enkeli koskettaa kaveria, tämäkin muuttuu enkeliksi. Kaikki 
enkeliksi muuttuneet yrittävät saada muutettua loputkin 
leikkijät enkeleiksi. 
Leikki loppuu, kun kaikki ovat enkeleitä.  

Kaikki enkelit siirtyvät hypellen viimeiselle rastille, se on 
merkitty valkoisella nauhalla. 
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PÄKÄ 
MUSISOI 

KUUNTELE 
TEHTÄVÄ 

QR-KOODISTA! 

Avaa kännykän QR-koodinlukijalla 
musavideo alemmasta QR-koodista. 

Kuunnelkaa Höyhenen kevyt 
-laulua ja tanssikaa sen tahtiin! 

KUUNTELE 
LAULU! 




