
Tehtäviä eskarin
tutustumispäivään
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Eskariin ja omaan ryhmään 
tutustuminen on eskarilaiselle tärkeä 
tapahtuma. Kun lapsi tutustuu tulevaan 
eskariinsa, hänen on turvallista palata 
sinne elokuussa.

Tutustumispäivän havainnoista ei 
kannata tehdä kovin pitkälle meneviä 
johtopäätöksiä, koska moni lapsi kasvaa 
vielä kesän aikana ja koska uusi tilanne 
vaikuttaa lapsiin eri tavoin.

Käytettävissä oleva aika kannattaa jakaa 
pieniin tuokioihin, jotta kiinnostus pysyy 
yllä. Tutustumispäivä on ensisijaisesti 
lasta varten.

Kaikkia tehtäviä ei välttämättä ehdi eikä 
kannatakaan tehdä, sillä kiireettömyys 
ja läsnäolo tuovat tuvallisuutta 
jännittävään päivään.

Vinkkejä opettajalle
Varaa lapsille puuvärit.
Samalla kun lapset työskentelevät, 
voit kiinnittää huomiota kynän käyttöön, 
keskittymiseen, kuuntelemiseen ja 
siihen, miten tuttua ohjeen mukaan 
toimiminen on lapselle.

Seikkailujen eskarin päähenkilöön, 
Topiin, voit tutustua oheisen tarinan 
avulla.

Eskarin tutustumispäivä

Aamuaurinko kutkutteli Topin nenää. Siilipoika 
avasi silmänsä. Oli tulossa lämmin päivä. Se oli 
Topista mukavaa, sillä se tarkoitti sitä, että talvi 
ei ollut vielä tulossa. Talven tullen siilit vaipuvat 
koko talveksi horrokseen ja se oli Topista vähän 
tylsää. Kaikki kaverit jatkoivat kivoja leikkejään, 
kun hän vaan nukkui. Ei siis pitänyt hukata aikaa 
loikoiluun.

Keittiöön tullessaan Topi huomasi, että isä ja 
äiti olivat syventyneet johonkin. He tutkivat 
outoa paperia. Aivan selvästi se oli kirje. ”Tulepas 
katsomaan, Topi”, sanoi isä.

”Olemme saaneet uskomattomia uutisia. Tänä 
talvena emme vaivukaan horrokseen, koska 
perheemme valtaa eskarikutina. Eskari on niin 
tärkeä asia, että koko perhe pysyy valveilla!” 
Kirjeessä kerrottiin, että kesän lopussa Topi
aloittaa eskarin. Siinä oli myös paljon ohjeita äidille 
ja isälle, mutta Topi ei niistä nyt piitannut.

”Eskarikutina”, Topi sanoi miettiväisesti. ”Eskari”, 
Topi maisteli sanaa suussaan. Sitten hänen suunsa 
levisi hymyyn ja silmät loistivat, kun hän juoksi 
omaan huoneeseensa, kaivoi repun sänkynsä alta, 
heitti sen ilmaan ja huusi: ”Eskariseikkailu!”

Opettajan tarina
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Opettajan ohjeet tehtäviin

Väritä ja piirrä
Kuvassa on Topi-siili. Väritä ohjeen mukaan.

• Topilla on keltainen paita.

• Topilla on siniset housut, jossa on vihreä nappi.

• Topin laukku on punainen.

• Topin pipo on ruskea.

•   Piirrä ruutuun oma kuvasi.

•   Kirjoita viivan yläpuolelle oma nimesi.

Kulje Topin matka eskariin

Piirrä Topin reitti eskariin. Voit värittää kuvan.

Keskustelua tarinasta ja eskarista
•  Mikä seikkailu Topia odottaa?

•  Miksi eskariin otetaan mukaan reppu?

•  Mitä kaikkea reppuun voi pakata?

•  Mikä eskarin alkamisessa on mukavaa?

•  Miksi eskarin alku voi vähän jännittää?



VÄ-RI-TÄ JA PIIR-RÄ.

MI-NÄ O-LEN
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ES-KA-RI

NI-MI
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KUL-JE TO-PIN REIT-TI ES-KA-RIIN.


