Kirkkovuosi
1. Tutki kuvaa.
Mitä kirkkovuoden pyhiä vietetään
a. talvella
b. keväällä
c. kesällä
d. syksyllä?
2. Mitä perinteitä kirkkovuoteen liittyy
Suomessa? Keksi parin kanssa jatkoa.
a. Adventin aikaan monet…
b. Jouluna …
c. Laskiaisena…
d. Palmusunnuntaina…
e. Pääsiäisenä lapset...
3. Miten pääsiäinen näkyy ympäristössäsi?
Keksi jatkoa ja kirjoita. Vertaa lopuksi
vastauksia parisi kanssa.
a. Pääsiäisen aikaan luonto…
b. Kaupoissa…
c. Koulussa…
d. Pääsiäisenä saan toivottavasti…
4. Etsi parisi kanssa tietoa suomalaisista
pääsiäisen ajan perinteistä.
a. Nimetkää ainakin viisi suomalaista
laskiaisperinnettä.
b. Nimetkää ainakin viisi perinteistä
pääsiäispöydän herkkua.
c. Nimetkää ainakin viisi pääsiäisen ajan
pääsiäiskoristetta.
d. Nimetkää ainakin viisi tapaa koristella
pääsiäismuna.

YDÄMEEN
S
SYKETTÄ

Pääsiäismunat piiloon
Pääsiäiseen liittyy monia perinteitä.
Yksi niistä on pääsiäismunien metsästys.

•
•
•
•

Keksikää keille järjestätte pääsiäismunien
metsästyksen: kummiluokka, esikoulu- tai
päiväkotiryhmä, rinnakkaisluokka.
Askarrelkaa ja koristelkaa jokainen
pääsiäismunan muotoinen pääsiäiskortti,
johon kirjoitatte iloiset pääsiäistervehdykset.
Keksikää jokaiselle munalle piilopaikka
sovitulla alueella
Keksikää ohjeet pääsiäismunien luo.

Esimerkiksi
1. Viisi askelta ulko-ovelta eteenpäin.
2. Kolme porrasaskelmaa.
3. Kahdeksan askelta oikealle.

•

Kutsukaa vieraanne pääsiäismunien
metsästykseen.

Yllätysmunia välipalaksi
• Muodostakaa 3–4 hengen ryhmä.
• Keksikää ryhmässä pieniä tehtäviä,
joita koulussa voisi tehdä oppituntien välissä. Niitä voi olla esimerkiksi
luokan yhteinen leikki, peli, laulu,
liikuntatuokio tai ryhmänne oma
esitys.
• Askarrelkaa postikortin kokoisia
pääsiäismunia ja koristelkaa ne.
Kirjoittakaa jokaisen kortin taakse
yksi yllätysohjelma.
• Kerätkää yllätysmunat
yhteen ja ottakaa ne
käyttöön!

Virpomisloruja loruttelemaan
Suomalaiseen pääsiäisperinteeseen kuuluu virpominen.
Palmusunnuntaina lapset käyvät virpomassa vitsojen ja
lorujen kanssa ystäviä, sukulaisia ja naapureita. Palkkioksi
he toivovat makeisia. Virpomisloruja on monenlaisia.

•
Virpana varpana,
sutjana puutjana,
niivis naavis natsepoo!
Vitsa sulle,
palkka mulle.

Kirjoita parin kanssa oma
virpomisloru. Voitte keksiä sen
itse tai muokata seuraavan lorun
mieleiseksenne:

Virvon varvon vitsasella
kosken pajun oksasella,
Jumala sinua siunatkoon!

H yvää
pääsiäistä

Virvon varvon
tuoreeks terveeks
tulevaks vuodeks.
Vitsa sulle,
palkka mulle.

•

Virvon varvon vitsasella,
koskettelen pajun oksalla.
Isännälle ikä pitkä,
emännälle perä leveä,
tyttärelle punaset posket,
pojalle hyvä hevonen.
Siulle vitsa
minulle mitä vaan.

Harjoitelkaa ja esittäkää
virpomislorunne!

