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SeuraavanaaamunaHiirulainen
lähti ulos lapioimaan katolta
tippunutta lunta. Lumikasa oli
valtava ja ylsi Hiirulaisen
nenään! Hiirulainen aloitti
lapioimisen, yksi lapiollinen
lunta, kaksi lapiollista lunta…
muttasittenhänhuomasi jotain
lumen seassa! Lumikasasta
pilkotti jotain punaista ja jotain
ruskeaa. Mitähän siellä on,
Hiirulainen mietti. Pian
Hiirulainennäki5tavaraa .

Löydätkö sinä 5 tavaraa, jotka
ovat jääneet lumikasan alle?
Nimeäkaikkitavarat.

18
Hiiri Hiirulainen huomasi
kirjahyllyssä oman joulu-
kalenterinsa. Siinä oli
jouluaiheinen kuva jokaisessa
luukussa, ja sisältä löytyi aina
jokin Hiiren herkku. Eilen
Hiirulainen sai lumiukon kuvan
takaa juuston. Sitä edellisenä
päivänä lumihiutaleen kuvan
takaa sai pähkinän. Mikähän
päivätänäänon?

Osaatko auttaa Hiirulaista ja
kertoa, mikä päivä tänään on?
Entä, mikä oli eilen? Entäs
huomenna? Osaatko laskea
kuinka monta päivää jouluun
on?

17 Hiiri Hiirulainen etsi varastos-
taan joulukoristeita. Ylähyllyltä
pilkistipunainenlaatikko,jossa
oli kaikki Hiirulaisen joulu-
koristeet. Hiirulainen haki
jakkaran ja kiipesi ylös. Hän
seisoi varpaillaan ja kurotti
ylähyllylle, ja sai otteen
laatikosta. Mutta voi ei!
Laatikon vieressä oleva lyhty
siirtyi ja tippui alas suoraan
Hiirulaisenvarpaille! Aĳai!

Mikä voisi auttaa Hiirulaista,
kun hän satutti jalkaansa? Laita
sinäkin pehmolelulle, nukelle
tai itsellesi laastareita eri
kehonosiin ja muistele
kehonosiennimiä.

19
Hiiri Hiirulainen istui syömässä
iltapalalla juustoaan, kunulkoa
kuului iso rymähdys.
Hiirulainen säikähti, nappasi
juuston kainaloonsa ja juoksi
piiloon sängyn alle. Hiirulaista
pelotti, mistähän se ääni tuli?
Hiirulainen laski kymmeneen ja
rohkaistui tulemaan sängyn
altapois.Hänhiipiulko-ovelleja
kurkkasi pienestä raosta ulos.
Katolta oli vain romahtanut
lumet alas Hiirulaisen ikkunan
eteen.Huh,eihuolta!

Oletko sinä joskus säikähtänyt
jotain? Mikä sinua pelottaa?
Entä,mikäsiihenvoisiauttaa?

24 Hiirulaisen kolossa kaikki oli
valmiina; takassa oli lämmin
tuli, joulupuuro höyrysi kat-
tilassa, ja joulukuusi kimmelsi
komeana nurkassa. Hiirulainen
oli melkein valmis joulun-
viettoon, vain tärkein asia
puuttui.Sittenoventakaakuului
naurua ja juttelua, ja oveen
koputettiin. Oven takana
seisoivat kaikki Hiirulaisen
ystävät, jotka tulivat hänen luo
kylään. Hiirulainen hymyili ja
halasi jokaista ystäväänsä. Nyt
voi joulunvietto alkaa, hyvää
joulua!

Mistä sinulle tulee hyvä mieli?
Millainen on sinun mielestäsi
hyvä ystävä? Toivota hyvää
joulua jollekin tärkeälle
ihmiselle.

22Hiirulaisenpieni kolooli tänään
aivan täynnä hiiriä! Hiirulaisen
sukulaiset olivat tulleet kylään
yhteiselle joululounaalle. Soh-
van nurkassa nukkui Her-
manni-setä, joulukuusen
ympärillä leikkivät pikkuiset
hiiret, Hilja ja Heimo.
Keittiönpöydän äärellä villa-
sukkia kutoivat Hilda-täti ja
Huisku-pappa. Hiiret näyttivät
kaikki samanlaisilta, vain
päässä olevat tonttulakit olivat
hiemanerilaiset.

Löydätkö Hiiri Hiirulaisen
kuvasta sukulaisten joukosta?
Hiirulaisella on tonttulakki,
joka on punainen ja valkoinen,
jasiinäonkeltaisiatähtiä.

21 Hiirulanen koristeli joulu-
kuusta pienessä kolossaan.
Hiirulainen laittoi ensin valot;
hänkiersivalotkuusenedestäja
takaa; edestä ja takaa.
Köynnökset hän ripusti niin,
että ne kulkivat ylhäältä alas.
Punaisen pallon hiirulainen
laittoi tonttukoristeen viereen,
ja kultaisen pallon hän laittoi
karkkikoristeen alapuolelle.
Kun kaikki koristeet olivat
puussa, joulukuusi näytti
hienolta!

Mitä koristeita sinä haluaisit
joulukuuseen? Kerro, piirrä tai
kirjoita. Voit myös antaa
kaverille ohjeita kuusen
koristeluun, mikä koriste
laitetaanjamihinkohtaan?

23 Hiiri Hiirulaisella oli tänään
edessä iso urakka. Hän paketoi
kaikki ystäviensä lahjat! Hiiru-
lainenmietti sitä,miten ystävät
arvuuttelisivat,mitäpaketeissa
on. Ystävät miettisivät, MIL-
LAINEN lahja mahtaa olla, mitä
sillä voi TEHDÄ jamistä OSISTA
sekoostuu.

Arvaatko sinä, mitä paketeissa
on? “Se on pyöreä ja sitä voi
potkia tai heittää” / “Siinä on 20
erimuotoista osaa, ja sen voi
rakentaayhdeksikuvaksi”/
“Niitäonkaikenvärisiä,niissä
onkorkitjaniillävoipiirtää,
muttaeikumittaa”/“Senkyytiin
voi mennä istumaan tai sitä voi
vetää. Parhaiten se toimii
mäenlaskussa”.


