
Juhlalaukku / Födelsedagar 
 
Kirjavinkit / lämpliga böcker 

 Nordqvist: Viirun syntymäpäivät / Pannkakstårtan 

 Beskow: Täti Ruskean syntymäpäivä / Tant Bruns födelsedag 

 Geffenblad: Astons presenter  
 
Kirjoja, jossa päähenkilö ei pidä lastenkutsuista:  

 Bergström: Mikko Mallikas ja syntymäpäiväkutsut / Alfons Åberg fyller år 

 Lundholm: Sven går på kalas 
 

 
 
Runoja, loruja / verser 

Vispa, vispa pannkaksmet, (vispa runt med barnets hand) 
Häll i laggen rund och het (häll med barnets hand) 
Grädda, grädda i all hast (dra handen fram och tillbaka) 
Vänd i luften med ett kast ( svinga armen i luften) 
 
Leikkejä / Lekar: 
Laulu eläinkielillä:  
Miltäköhän kuulostaisi, jos lauletaan Viirulle synttärilaulu kissakielellä? Sitten voi kokeilla myös muita 
eläinkieliä.  
Hur skulle det låta om vi sjöng ”ja må hon leva” åt Findus på kattspråk? Sen kan vi testa andra djurspråk.  
 
Salaperäiset esineet (vaatii vähän enemmän ennakkovalmisteluja) 
Eikös olekin jännää synttäreillä kokeilla paketteja, ja arvailla, mitä siellä on? 

 Paketoi etukäteen valmiiksi jotain arkisia esineitä lahjapaperiin.  

 Esitä, että sinulta on yhtäkkiä kadonnut tärkeitä tavaroita, missäköhän ne ovat.  

 Lapsille jaetaan paketit, ja he saavat jokainen vuorollaan arvata, mitä paketissa on, ja arvauksen 
jälkeen avata paketin. Sitten lapset saavat palauttaa tärkeät tavarasi (klemmarin, kynän, liima-
puikko, muki yms.)  

 Tässä voi olla tärkeää sanoa jo aluksi, että ne ovat kirjaston tavaroita, etteivät lapset pety, kun 
lahjat eivät olekaan heille. Toinen versio tietysti muodostuu, jos paketoi jokaiselle muistoksi jotain 
yksinkertaista, kuten kirjanmerkin.  

 
Mystiska föremål (kräver en del förberedelser) 

 I förväg: slå in vanliga föremål i presentpapper 

 Berätta åt barnen att det försvunnit viktiga föremål på biblioteket 

 Dela ut paketen, var och en får känna på ett och gissa vad det är. Sen får barnet öppna paketet, 
och biblioteket får tillbaka sina saker.  

 

 En annan version är att du slår in sådant som barnen får behålla, såsom bokmärken.  
Sisältö:  



 
Valkoinen pöytäliina (polyesteriä, pesu 30 astetta, silitys: alhainen lämpötila) 
Täti Ruskean hame 
2 pitsikaulusta 
1 pitsinen rintakoru 
2 rannerengasta 
pussi, jossa 20 helmeä 
 
Huovutetut esineet: 
2 kakkupalaa  
2 ruusua 
Kermakakku 9 osaa: kakkupohja, kerma, 7 kynttilää 
Lettukakku 12 osaa: 2 hillokerrosta, 1 kermakerros, 7 lettua, 1 päällyskerma, 1 kynttilä 
Täti Ruskea 
7 piparminttukarkkia 
2 rintakorua 
 
 
  
Laukun laati: artesaaniopiskelija Heli Yli-Antola 
 


