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10 Hiiri Hiirulainen päätti leipoa
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Tänään Hiiri Hiirulainen oli
siivonnut koko pienen kolonsa.
Hän oli harjannut roskat
lattialta, pessyt ikkunat ja
pyyhkinyt pölyt joka paikasta.
Touhun jälkeen Hiirulainen
käpertyi sängylleen ja nukahti.
Hiirulainennäkiuntajouluisista
asioista. Kun Hiirulainen heräsi,
hän ei muistanut enää unta
kunnolla. Hän mietti, mitä
unessaolikaanollut.Seolijotain
punaista.
Mitä luulet, että Hiirulaisen
unessa oli? Keksitkö sinä
mitään punaista, mikä voisi
liittyäjouluun?

Hiirulainen
löysi
16 Onneksi
tonttulakkinsa! Hän lattoi lakin
päähänsä, mutta mitä ihmettä?
Tonttulakki ei mahtunutkaan.
Sensisälläolijotain! Hiirulainen
työnsi
kätensä
pitkälle
tonttulakin sisään ja tunnusteli.
Se oli kova, tehty metallista, ja
siinä oli 5 kolmionmuotoista
sakaraa. Ahaa, Hiirulainen
keksi, mikä lakissa oli! Se kuului
korkeallejoulukuuseen.
Arvasitko, mikä tonttulakissa
oli? Voit kaverin kanssa leikkiä
arvausleikkiä, jossa toinen
piilottaa
tavaran
vaikka
tonttulakkiin, ja toinen saa
tunnustella, mikä siellä on
piilossa. Kerro vihjeitä esineestä,joskaverikaipaaapuja.

pipareita. Hän kauli kaulimella
koko pöydän kokoisen taikinalevyn ja alkoi paineilla piparkakkumuoteilla kuvioita taikinaan. Hän teki ensimmäiselle
riville
vuorotellen
juustopiparin, sitten joulukuusen,
taas juuston, ja joulukuusen.
Toiselle
riville
Hiirulainen
painoi hiiren, sitten tähden ja
taas
hiiren,
tähden
ja…
Hiirulainen meni jo sekaisin,
mikäkuviotuleeseuraavaksi?

Hiiri Hiirulainen teki iltapalaksi
smoothieta
omalla
tehosekoittimellaan. Mutta voi ei!
Hiiri Hiirulainen unohti siitä
kannen, ja nyt smoothieta oli
joka paikassa! Sitä oli hiiren
nenässä, korvissa ja huulilla.
Hiirulainen yritti nuolla kaiken
huuliltaan pitkällä kielellään.
Nenänpäästäkin sai kielellä
lipaistua.Nam!
Onnistuuko sinunkin nuolla
kielellä huulet ympäri? Yllätkö
kielenkärjellänenääsi?

15 Hiiri

Hiirulaisella oli pulma.
Hänellä oli jotain hukassa, eikä
sitä
löytynyt
mistään!
Hiirulainen oli etsinyt joka
paikasta. Hän oli kulkenut oven
eteen, kontannut pöydän alta,
kiertänyt tuolin ja kävellyt
varpaillaan hyllyn vierestä.
Lopuksi hän peruutti maton
viereen ja kurkisti sen alle.
Sieltähänselöytyi!
Osaatko sinä auttaa Hiirulaista
ja
kulkea
saman
reitin?
(aikuinen
voi
halutessaan
piilottaa tonttulakin tms. maton
alle,jasoveltaaohjeitatarpeen
mukaan)
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Hiiri Hiirulaisella oli tänään
erikoinenpäivä.Hänsöiaamulla
iltapalan ja illalla aamupalan.
Hän laittoi jäätelön kattilaan ja
puuron pakastimeen. Hiirulainen laittoi likaiset astiat
kaappiin ja puhtaat astiat
tiskialtaaseen.
Hän
puki
jalkoihin hanskat ja käsiin
sukat. Hiirulaisella oli nurinkurinpäivä!
Mitä muita asioita voisi tehdä
nurinkurin? Osaatko auttaa
Hiirulaista ja kertoa, miten asiat
menisivätoikein?

Osaatko auttaa, mikä pipari
painetaan seuraavaksi? Piirrä,
kerro, leivo pipareita, ja laita ne
Hiirulaisen
tavoin
järjestykseen.
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Tänään on kaunis talvipäivä,
lähden ulos talvipuuhiin, Hiiri
Hiirulainen ajatteli. Hän puki
päälleen lämpimän talvitakin,
tupsullisen pipon ja hanskat.
Pihalla Hiirulainen touhusi
innoissaan lumessa, mutta
välillä piti hakea sisältä
muutamatärkeätarvike.
Mitähän Hiiri Hiirulaisella on
mielessä? Arvaatko tarvikkeista, mitä Hiiri Hiirulainen
aikoo tehdä? Tee samanlainen;
piirrä,muovailetairakenna.

Hiiri Hiirulainen halusi syödä
riisipuuroa. Hän muisteli, mitä
riisipuuroon tarvitaan, keräsi
kaapista tarvikkeet, ja ryhtyi
hommiin. Riisipuuroa täytyi
sekoittaa
ja
odottaa,
ja
sekoittaa ja odottaa. Lopuksi
täytyi vielä muistaa laittaa
manteli joukkoon! Vihdoin
Hiirulainen sai ottaa ison
lautasellisen riisipuuroa. Hän
ripotteli puuron päälle kanelia
ja sokeria. Mutta aĳai, puuro oli
aivanliiankuumaa!
Auttaisitko Hiirulaista puhaltamaankuumaapuuroaan?

