
PANNAANKO TASAN?
ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE

Vaikka korissa on kolme omenaa, niistä ei ole mitään apua. Appelsiineja on vain yksi. Päkä 
haluaa sen, ja Pulmu haluaa sen. Appelsiinista tulee hirveä huuto.
 "Minä näin sen ensin", huutaa Päkä.
 "Minä kosketin sitä ensin", huutaa Pulmu. 
 Nyt seisoo appelsiini keskellä lattiaa. Päkä puhisee toisessa nurkassa. Pulmu puhisee toisessa.
 "Pankaa minut tasan", appelsiini sanoo.

Lumeen ei voi tehdä käytävää kuin punaisella lapiolla. Se on Päkän mielipide, ja se on Pulmun 
mielipide. Punainen lapio on Pulmulla. 
 "Ota sininen", Pulmu sanoo.
 "Ei se ole sama," sanoo Päkä.
 Pulmu tarvitsee punaista lapiota koko pitkän päivän. Päkä murjottaa pää hangessa.
 Sininen lapio kääntää päänsä kevätaurinkoon ja pitää lomaa. 
 "Käyttäkää minua vuorotellen", punainen lapio sanoo.

Päkä on saanut pallon. Aijai, miten pallo pyörii. Pulmu katselee pyörivän pallon perään. 
 "Minulla ei ole yhtään palloa", suree Pulmu.
 "Kurja juttu", sanoo Päkä ja nostaa pallon kainaloon.
 "Nyt sinullakaan ei ole palloa", sanoo Pulmu.
 Pallo pyörähtää lattialle. 
 "Peliin tarvitaan kaksi", se sanoo.

Mitä iloa siitä on, jos vain minulla on ja minä saan? Hyvä ei maistu hyvältä, jos toinen on ilman. 
 Pulmu kuorii appelsiinin ja antaa puolet Päkälle. 
"Onpa ihana aarre", sanoo Päkä. "Pelataanko?"
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SEITSEMÄN VIIKON LIUKUMÄKI
Laskiaisesta alkaa seitsemän 
viikon liukumäki kohti pääsiäistä.

Täydennä juhlapyhien nimet. 
Vedä oikea kirjain paikalleen 
seuraamalla kynällä viivaa
niin tarkasti kuin osaat.

Laskiainen

Onko pulkka ehjänä?
Onko maassa lunta?

Tässä tulee laskiaispostia sinulle.
Toivottavasti sinulla luistaa hyvin,

toivoo ystäväsi Päkä.

Hyvää
ystävänpäivää!

Paista paksu laskiaispulla,
toivoo ystäväsi Pulmu.



YMPYRÖI 
ERILAISET 

KOHDAT.
Tässä on kaksi 

Pulmua.
Ei sittenkään. 
Mitä toiselta 

puuttuu?

PULMULLE JA PÄKÄLLE ON 
TULLUT RIITA.

                    Ympyröi oikea tapa
                    tehdä sovinto.

TYKKÄÄTKÖ VAI ET? 
Yhdistä viivalla oikea ilme.

Laskiaisesta se alkaa. 
Pääsiäisen odottaminen. 

Tässä on sinulle 
paastonajan tehtäviä. 

Taitoja oppii 
harjoittelemalla. 

Ympyröi välineet, joita 
osaat käyttää.

MINKÄ TAIDON 
TAHDOT OPPIA 
SEURAAVAKSI?

Kuinka monta Jeesuksen ristiä 
löydät tästä kuvasta?

Väritä oikea numero.



JAETAAN KAIKKI TASAN.
Jaa yhtä monta hedelmää kummallekin.
Vedä viiva kuvasta Päkään tai Pulmuun.

Pulmu
on minun ystäväni.

Hänen nimensä alkaa p:llä.
P on Päkän ja Pulmun kirjain.
Millä kirjaimella sinun nimesi 

alkaa? 
Kirjoita se tähän: 

Piirrä
sydän ystävälle. 

Olen auttanut sinua ja 
kirjoittanut nimeni 

siihen valmiiksi.

PÄKÄ

PÄKÄ

PULMU

RAKKAUS KASVAA 
RAKASTAMALLA.

Valitse eri väri jokaiselle sydämelle.

VÄRITÄ VIISARI
Kirkon vuodessa on eri värejä.

Väritä viisari osoittamaan paastonaikaa,
violettiin jaksoon joulun        ja pääsiäisen       välissä.


