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Sim-pu-kas-sa on hel-mi.

Li-pus-sa on pää-kal-lon ku-va.

Poh-jas-sa on u-pon-nut lai-va.

Kuin-ka mon-ta lon-ke-ro-a mus-te-ka-lal-la on?

ank-ku-ri

sim-puk-ka

an-ke-ri-as

mus-te-ka-la

au-rin-ko-la-sit

aar-re-ark-ku

 Lu-mo      Pip-pu-ri    Kai-ku    Mu-mu

ka-la

ra-ha

ve-si

ank-ka

sor-mus

hiek-kaa
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Saippuakuplakilpailu
PLOP! Mumun taskusta pullahtaa yllättäen saippuakupla!  
Mumu haluaa hypätä kuplansa kyytiin. Arvaahan mitä?  
Mumu sujahtaa saippuakuplan sisään! Kupla ei poksahda,  
vaikka Mumu miten tanssii sen sisällä. Lapsia naurattaa.  
Mumu nousee melkein kattoon asti. 
− Varo lamppuja, Kaiku muistuttaa. 

Pippurikin haluaa rällätä. Mumun taskusta pulpahtaa  
suurempi kupla. Se on niin valtava, että Pippuri mahtuu  
hyvin sen sisälle. Lopulta kaikki köllivät omissa  
kuplissaan. Kuplassa on liukasta. Lapset liitelevät korkealla.  
Kirjaston muut asiakkaat eivät huomaa heitä ollenkaan.  
Kuka nyt kattoon hoksaisi katsoa?
− Otetaan kisa! Pippuri nauraa. − Kenen kupla  
on kaikkein hurjin?
Maaliviiva on lainaustiskin yläpuolella. Lapset ja  
Mumu pinkaisevat vauhtiin. Pippuri ja Kaiku johtavat,  
Mumu kiitää perässä. JES! Pippuri voittaa.  
Hänen kuplansa on kaikkein hurjin.  
Mumu ja Kaiku tulevat  toiseksi. 

Mutta missä on Lumo? Lumo on jäänyt leijumaan  
ikkunan eteen. Kun aurinko osuu Lumon  
saippuakuplaan, se säkenöi kaikissa väreissä.
− Minä luulen, että Lumo taisi voittaa,  
Kaiku hymyilee. − Lumon saippuakupla  
on sittenkin kaikista hurjin.

1. Mistä lapset saavat saippuakuplat?

2. Kenen saippuakupla on nopein?

Kir-jas-to Kum-ma-tus

Saip-pu-a-kup-lat nou-se-vat kat-toon as-ti.

Kir-jas-tos-sa ta-pah-tuu vaik-ka mi-tä.

Kir-jas-tos-sa voi kii-ve-tä puu-hun.

Käär-me lui-ker-te-lee hyl-lyn al-la.

Ve-ne pur-jeh-tii aal-loil-la.

Mö-röt o-vat ka-ran-neet kir-jois-ta.

Mis-sä käär-me lui-ker-te-lee?
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Ii-sa

As-si

Sis-si

Assi saa.

Saa, saa.

Sissi saa.

Ai, saa?

Saa, saa.

Siis saa.

Ss

ai

sai

siis

i-si

aa-si

a-si-a

ai-sa

i-lo

su-si

pö-ly

sii-li

nal-le

por-taat

sam-mak-ko

pää-hi-ne

pis-to-ke

sil-mä-la-sit

sa-teen-var-jo

kuk-ka-ruuk-ku

Kart-ta-kir-ja on pak-su.

Sei-näl-lä on kol-me ju-lis-tet-ta.

Mu-mu rat-sas-taa seep-ru-mil-la.

Mi-tä hyl-lyn al-la on?
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Värikäs päivä
Mumu löytää taskustaan jännät silmälasit.  
Superlasit! Niiden avulla värit menevät ihan sekaisin. 
Pippuri hämmästyy. Maailma näyttää ihmeelliseltä.  
Kirjaston hyllyt ovat siniset ja aurinko vaaleanpunainen. 
Kun Pippuri katsoo käsiään, ne ovat vihreät! 
Miten hassua. 

Mumu ottaa Pippuria kädestä. On kiva olla yhdessä  
kaupungilla. Ihmiset näyttävät värikkäiltä avaruusolioilta. 
Harmaat talot ovat muuttuneet tulipunaisiksi. 
Katu kiemurtelee eteenpäin kuin musta lakupötkö. 
Kukat hohtavat harmaina. Nurmikko ei ole enää  
vihreä, vaan loistaa kaikissa sateenkaaren väreissä!

Kadun päässä on jäätelökioski. Voisiko superlasien 
avulla maailma maistuakin erilaiselta? Ainakin 
jäätelöpallot ovat ihan sekaisin. Suklaajäätelö on 
valkoista, appelsiini ruskeaa ja mansikka vaaleansinistä. 
Jäätelömyyjä ojentaa heille kummallekin oman 
jäätelö pallon. Mumu innostuu ja työntää koko 
pallon nopeasti suuhunsa. Mutta arvaapas 
miltä se maistuu? 
− AIVAN VARPAANVÄLILTÄ, Mumu yökkää.
Superlasit toden totta laittoivat 
koko maailman sekaisin.

1. Mitä superlasit tekevät väreille?

2. Miltä Mumun jäätelö maistuu?

Su-per-la-sit

Mu-mul-la ja Pip-pu-ril-la on su-per-la-sit.

Ne muut-ta-vat vä-rit kum-mal-li-sik-si.

An-kat näyt-tä-vät tur-koo-seil-ta.

Nur-mik-ko on muut-tu-nut kir-ja-vak-si.

Vaa-le-an-pu-nai-nen pu-pu os-taa jää-te-lö-ä.

Pork-ka-na-jää-te-lö on vi-o-let-ti-a.

Mi-tä pu-pu os-taa?
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Moo-na

mo-no

mo-non

mo-no-a

mo-nos-sa

Moi!

Mi-nun uu-si mo-no-ni.

Mo-no-si on uu-si.

Mo-no on o-sa a-su-a.

Mo-no-si on mai-ni-o.

Niin on.

 

pu-pu

pi-po

kä-py

män-ty

han-ki

jäl-jet

ik-ku-na

kaa-tu-nut

la-pa-nen

ha-vu-puu

lu-mi-ko-la

suk-si-sau-vat

Myy-rä kat-soo Kai-ku-a.

Met-säs-sä on pal-jon jäl-ki-ä.

Mies ko-laa lun-ta ta-lon e-des-sä.

Mis-sä Pip-pu-rin pi-po on?
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Lumon salainen harrastus
Lumolla on salaisuus. Hän harrastaa siivoamista.  
Se on Lumon mielestä hauskaa. Tuntuu mukavalta,  
kun saa järjestellä tavarat paikoilleen, pyyhkiä pölyt ja 
nauttia siististä huoneesta. Lumo ei kuitenkaan uskalla  
kertoa sitä muille. Mitä jos kaverit nauravat? 
− Mitä sinä harrastat? Minä harrastan lukemista  
ja ötököiden tutkimista, Kaiku kertoo. 
− Minä harrastan parkouria, Pippuri vastaa. 
− Mitä se on? Kaiku ihmettelee. 
− Siinä pompitaan ympäri ämpäri niin, että ei saa  
koskea maahan ollenkaan, Pippuri selittää. 
Lumo ei uskalla kertoa. Hän päättää narrata. 
− Minä harrastan uimista, Lumo kuiskaa. 
− Oletko sinä oppinut uimaan? Pippuri ilahtuu. 
Lumo punastuu. 
− Minä narrasin, hän myöntää. 
Lumo kertoo, että siivoaminen on mukavaa. On kivaa 
kuunnella äänisatua ja puuhastella. Siistissä huoneessa  
on myös mukava leikkiä ja tehdä läksyjä. Pippuri ja  
Kaiku innostuvat. Hekin haluavat siistin huoneen. 

Illalla Kaiku soittaa Lumolle. 
− Tämä oli ihan huippua! Minäkin ryhdyn  
harrastamaan siivoamista. 

1. Mitä Kaiku harrastaa? 

2. Miksi Lumo narrasi ensin harrastuksestaan? 

Näin sii-vo-an huo-nee-ni

1. Vien li-kai-set vaat-teet pyyk-ki-ko-riin.

2. Jär-jes-tän ta-va-rat o-mil-le pai-koil-leen.

3. Lai-tan ros-kat ros-kik-seen.

4. Tyh-jen-nän ros-kik-sen.

5. I-mu-roin lat-ti-an ja pyy-hin pö-lyt.

6. Nau-tin o-los-ta-ni siis-tis-sä huo-nees-sa.

Mi-tä teet li-kai-sil-le vaat-teil-le?

na-mi 
mas-su 

mum-mo
Moo-na 

Na-o-mi 
Mau-no 

Mai-sa 
Min-ni

Oh-je
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