Yllättävät yöjuhlat -tehtäväpaketti koteihin, päiväkoteihin ja alkuopetukseen

JÄRJESTÄKÄÄ OMAT YÖJUHLAT
Tässä tehtäväpaketissa on ideoita omien juhlien järjestämiseen Yllättävät yöjuhlat -kirjan siivittämänä. Yöjuhlia varten ei tarvitse odottaa yötä, vaan ne voi järjestää myös päivällä! Juhlia voi
monella tavalla sekä erilaisella kokoonpanolla – juhlat voi järjestää kahdestaan lapsen ja vanhemman tai muun läheisen aikuisen kanssa, mutta juhliin voi osallistua myös koko päiväkotiryhmä tai
luokka.
Aloittakaa juhliin valmistautuminen lukemalla yhdessä Yllättävät yöjuhlat -kirja, ja kertokaa
lapsille, että järjestätte yhdessä jännittävät yöjuhlat. Kirjan voi lukea myös vasta juhlien alkaessa.
Valitkaa tehtäväpaketin vaihtoehdoista mieleisimmät tai toteuttakaa niistä kaikki. Vaihtoehtoja
on monia, joten tehtäviä ja askarteluideoita voi hyödyntää useampana päivänä. Voitte keksiä juhliin myös omia ohjelmanumeroita. Juhlikaa kirjan innoittamana vaikka koko viikko!
Voitte jakaa kuvia yöjuhlapiirustuksista sekä juhlista sosiaalisessa mediassa merkitsemällä
#yllättävätyöjuhlat ja @kummakustannus. Muistathan kysyä luvan kuvien jakamiseen.

ASKARRELKAA
• Askarrelkaa kutsut yöjuhliin. Lapset voivat antaa valmiit kutsut toisilleen tai viedä ne kotiin muistuttamaan tulevista yöjuhlista. Halutessanne voitte tarkistaa kaikilta kutsukortit juhlien aluksi. Voitte
värittää ja täyttää myös tämän valmiin kutsupohjan:
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• Piirtäkää omat kuvanne yöjuhlista. Voitte myös tulostaa ja värittää seuraavan värityskuvan Yllättävät
yöjuhlat -kirjasta.

• Leipokaa avaruustaikinaa. Avaruustaikinaan tarvitsette hoitoainetta sekä perunajauhoja. Ainesten suhde
on 1:2. Esimerkiksi 1 dl hoitoainetta ja 2 dl perunajauhoja. Avaruustaikinasta voitte muotoilla lampaita tai
muita kirjan juhlissa mukana olleita eläimiä. Taikinan voi halutessaan värjätä elintarvikeväreillä.
• Tehkää pimeässä hohtavia tähtikuvioita. Käyttäkää valmiita pimeässä hohtavia tähtiä tai pimeässä
hohtavaa maalia. Valitkaa malleiksi oikeita tähtikuvioita kuten Pikku karhu tai Otava. Voitte suunnitella
tähtikuvioita myös itse. Kootkaa tähtikuviot yhteen isoksi tähtitaivaaksi seinälle.
• Askarrelkaa yhdessä juhlahatut. Lapset voivat koristella hatun mieleisekseen ja pukea hatut juhliin.
Miettikää, kuinka yöjuhliin voisi muutoin pukeutua. Haluatteko ehkä järjestää naamiaiset? Yöjuhliin saa
tulla myös pukeutuneena omaksi itsekseen tai vaikkapa pyjamassa!

LIIKKUKAA
• Leikkikää revontulia. Ottakaa kukin eri värinen paperi tai huivi käteen. Heilutelkaa niitä yläpuolellanne ja
liikkukaa tilassa. Näytätte yhdessä oikeilta revontulilta!
• Tanssikaa hassusti. Valitkaa yhdessä musiikkilevy, jota kuuntelette juhlissa. Voitte kokeilla hassuja tanssiliikkeitä musiikin tahtiin. Kuvitelkaa, kuinka Arttu-nalle tanssisi. Entä tiikeri tai pieni Hilla-hiirulainen?
Keksikää yhdessä erilaisia eläimiä ja jäljitelkää heidän liikkeitä.
• Leikkikää Tähdenlento-hippaa. Olkaa vuorotellen tähdenlentoja. Muut yrittävät saada tähdenlennon tai
-lennot kiinni.

HERKUTELKAA
• Herkutelkaa avaruusruuilla. Herkullisiin yöjuhliin kuuluvat tietysti herkut. Voitte hankkia eri värisiä mehuja luomaan avaruustunnelmaa. Keksikää hassuja avaruusnimiä juhliin tuoduille herkuille. Herkut voivat
olla myös terveellisiä välipaloja. Miltä maistuisi auringoksi nimetty appelsiini? Tai millaisen hassun nimen
banaani voisi saada?

TUTKIKAA
• Tutustukaa avaruuteen. Lainatkaa kirjastosta erilaisia avaruuteen liittyviä kirjoja ja tutustukaa niihin.
• Opetelkaa taivaankappaleita. Keskustelkaa, millaisia erilaisia taivaankappaleita tiedätte (tähdet, Kuu,
Aurinko ja niin edelleen).
• Etsikää tietoa avaruuspölystä. Yllättävät yöjuhlat -kirjassa Arttu kompastuu tähden sakaraan ja maasta
pölähtää avaruuspölyä. Tiesittekö, että avaruuspölyä on oikeasti olemassa? Avaruudessa on esimerkiksi
kuupölyä. Etsikää tietoa, mistä avaruuspölyä ja kuupölyä löytyy. Voiko avaruuspölyä löytyä maapallolta?
Entä voiko kuupölylle olla allerginen?
• Nimetkää tähtikuvioita. Alla on kuvia erilaisista tähtikuvioista (Leijona, Pikku karhu, Otava). Tunnistakaa
ja nimetkää ne. Keskustelkaa myös, miltä kuviot näyttävät. Esimerkiksi Otava näyttää isolta kauhalta.
Mitä näin isolla kauhalla voisi tarjoilla?

• Keksikää tähtikuvioille tarinoita. Tiesittekö, että tähtikuvioihin liittyy aina jokin tarina? Tarinoita voi
keksiä myös itse. Valitkaa lempitähtikuvionne ja piirtäkää, mitä se tekee juuri nyt.
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Tutustu Yllättävät yöjuhlat -kirjaan täällä:
www.kummakustannus.ﬁ/tuotteet/Yllättävät-yöjuhlat

