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Hiiri Hiirulainen penkoi va-
rastoaan ja löysi luistimensa.
Hiirulainenlähtiheti jäälle,puki
penkillä villasukat jalkaan, ja
kiristi luistimet tiukalle. Aluksi
hän kokeili vain varovasti
luistella eteenpäin. Pian hän
uskalsi kokeilla muutakin.
Hiirulainen huomasi, että osasi
liukua vaaʼassa toinen jalka
ilmassa, ja luistella takaperin
kädetylhäällä.

Kokeile osaatko sinäkin nämä
temput (ihanilmanluistimia), ja
keksi lisää hienoja temppuja
harjoiteltavaksi!

2
Hiiri Hiirulainen päätti purkaa
kaapin päältä löytyneen laa-
tikon ja avasi sen. Siellä oli
koristetähden lisäksi viime
joululta tavaroita sikin sokin.
Sukkia, lusikoita, kyniä, käpyjä
ja rusinoita. Joulu tulee eikä
tämmöinen sotku sovi. Nämä
täytyy järjestää paikoilleen,
Hiirulainen ajatteli. Hän otti
kynät, ja vei ne paikoilleen.
Rusinat ja lusikat hän keräsi, ja
vei keittiöön. Sukat hän vei
kaappiin, ja kävyistä hän päätti
tehdäkoristeen.

Minnesinunkodissasinämä
tavaratkuuluvat?

1 Hiiri Hiirulainen asuu pienessä
kolossa männyn kannon alla.
Kolo on mukava ja lämmin.
Sieltä löytyy kaikki mitä
hiirulainen tarvitsee; sänky,
keittiöjapieniolohuone.

Hiirulainen istuu pehmeässä
nojatuolissaan, mutta hän on
huolissaan. Ihan kuin olisin
unohtanut jotain, hän miettii.
Sitten hän huomaa kaapin
päällä laatikosta pilkottavan
kimaltavan koristetähden. Se
muistuttaa häntä joulusta!
Sitten hän sen hoksaa, on
joulukuun ensimmäinen päivä,
jouluontulossa!

Mikäsinuamuistuttaajoulusta?
Kerro,piirrätaikirjoita.
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Hiiri Hiirulainen oli lähdössä
kauppaan ostamaan jouluksi
tarvikkeita. Hiirulainen kirjoitti
kauppalistaan; rusinat, pork-
kanat, juusto, maito, leipä ja
vaahtokarkit. Hiirulainen puki
lämpimästi vaatetta ja lähti
korinsa kanssa kauppaan.
Mutta voi ei! Kaupassa hän
huomasi ostoslistan unoh-
tuneenkotiin!

Muistatkosinä,mitäHiirulaisen
pitiostaa?
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Hiiri Hiirulainen odotti kovasti,
että ensimmäiset joulukortit
saapuisivatpostinmukana.Niin
jännittävää! Hiirulainen lähti
nopeasti kurkkaamaan posti-
laatikkkoonsa, mutta voi ei!
Yölläpuhaltanutmyrskytuulioli
kaatanut postilaatikon, ja se oli
mennyt rikki. Nyt tarvitaan
työkaluja!

Keksitkö sinä mitä työkaluja
Hiirulainen voisi tarvita?
Osaatko rakentaa/ askarrella/
piirtääuudenpostilaatikon?
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HiiriHiirulainen sytyttipöydällä
olevan kynttilän Suomen itse-
näisyyspäivän kunniaksi.Hiiru-
lainen oli käynyt saunassa ja
kammannut turkkinsa kiil-
täväksi. Hän lämmitti itselleen
glögiä ja katseli nyt Linnan
juhlia pienestä telkkaristaan.
Hyvääitsenäisyyspäivää!

Millainen Hiirulaisen kynttilä
on? Keksi kolme adjektiivia
kuvailemaansitä.
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Hiiri Hiirulainen istui ikkunan
ääressäjakatseliulos. Jalassaan
Hiirulaisella oli lämpöiset villa-
sukat ja mukissa höyryävän
kuumaa kaakaota. Hän huo-
masi,ettäikkunantakanaleĳaili
hiljalleen lunta. Kaikki lumi-
hiutaleet olivat erilaisia; toiset
olivat pieniä, toiset isoja.
Lumihiutaleet kimmelsivät ja
leĳailivat hiljalleen alas
maahan.

Millainen olisi sinun lumi-
hiutale? Kerro, askartele tai
piirrä. Osaatko keksiä, mitä
lumessavoisitehdä?

7 HiiriHiirulainenkeräsi pöydälle
askartelemansa joulukortit.
Jokaisessa kortissa oli erilainen
kuva; yhdessä oli joulukuusi,
toisessa näkyi talvinen mai-
sema. Hiirulainen yritti keksiä
jokaiseen korttiin pienen
jouluisen lorun, mutta ne jäivät
keskeneräisiksi.

Talvituulessa pipo multa lähti,
mutta taivaalla näkyi tuikkiva
____ / Jouluna voi nähdä unta,
että aamulla leĳailee ____/
Naulassa roikkui lämmin takki,
mutta päähän ei löytynyt
punainen _____ /

Osaatkosinäauttaakeksimään
lorutvalmiiksi?


