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LENTÄVÄ KUMMI ON PARAS KUMMI
ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE

Onko sinulla kummi? Ei hätää, jos ei ole. Ei ole Päkälläkään. Mutta tänään hän on päättänyt
leikata sellaisen pahvista.
"Päkä hei. Et taida tietää, millaisia kummit ovat", sanoo Pulmu.
"Ovatko kummit punaisia?" kysyy Päkä. "Voiko kummi olla näin ohut?"
Leikattu pahvi on laiha. Pahvikummissa on repaleita reunassa.
"Osaako tuo lentää?" kysyy Pulmu.
Päkä kokeilee.
Maahan tyssähtää kummipolo.
Päkä on kuullut kirkossa kummista. Mutta mikä kumma on kummi? Kummitteleeko se?
"Toisinaan", sanoo Pulmu. "Jos se tulee kylään, voi sitä kutsua kummitteluksi."
"Rypistyykö kummi?" kysyy Päkä ja puristelee pahvia.
"Noo, kyllä sitäkin, mutta siihen menee aika monta vuotta", sanoo Pulmu.
"Metelöikö kummi?" kysyy Päkä ja paukuttaa pahvia.
"Toisinaan. Mutta harvoin yksin. Kummi haluaa kummilampaan seuraa", sanoo Pulmu.
Päkä taivuttaa pahvikummin tötterölle.
"Kummiin voi kerätä vaikka mitä muistoja", Päkä sanoo. "Tähän kummiin mahtuu ainakin sata."
"Niin tähänkin", Pulmu sanoo ja osoittaa itseään.
"Oletko sinä kummi?" kummastelee Päkä.
"Jos pyydät, voin olla", sanoo Pulmu. "Kummi on se, joka kummastelee kummilampaan kanssa.
Parhaat kummit osaavat lentää."
Pulmu räpyttää merkitsevästi siipiään.
"Minä pyydän sinut kummiksi", sanoo Päkä. "Kummastele kanssani."
"Olen hyvä myös kummittelemaan", sanoo Pulmu.

Helluntai

PIIRRÄ

Piirrä mehiläiselle
iloinen ilme.

Hei,
tämän postin
sinulle lähettää
pikku Päkä.
Mitä sinulle kuuluu?
Piirrä minulle
aurinko.
Jos on ystävä helluntaina,
on hyvää seuraa koko kesän!
Terveiset myös Pulmulta.
Piirrä minulle kyyhkynen.

TEHTÄVÄ
Kevätmyrsky on puhaltanut
kirkonmäellä ja repinyt kukkia.
Yhdistä irronnut kukan osa
viivalla oikeaan kukkaan.

YHDISTÄ.

MITKÄ KUULUVAT YHTEEN?

Mitkä mehiläiset ovat
samanlaiset? Yhdistä viivalla.
Ympyröi pariton.

Yhdistä viivalla.

OIKEIN VAI VÄÄRIN?
Valitse oikea ilme.

Päkä
auttaa
Pulmua.

Pulmu
kiittää
avusta.

TYKKÄÄTKÖ VAI ET?
Yhdistä viivalla, miltä näytät, kun menet
nukkumaan, kun aurinko paistaa ja kun sataa.

Pulmu
lainaa
palloa
Päkälle.

Päkää
harmittaa, kun
Pulmu sai
suuremman
pallon.

Päkä ottaa
ilman lupaa
kakkua, mutta
kukaan ei näe.

Helluntai
on kirkon syntymäpäivä.
Sytytä kakkuun kynttilät.
Piirrä liekit.

Kuinka vanha sinä olet?
Väritä yhtä monta
kynttilää.

PIIRRÄ JA VÄRITÄ.

VÄRITÄ.

Seuraa ötökän lentoreittiä. Väritä
ötökkä lempivärilläsi.

Väritä ohjeen mukaan, niin saat
selville, mikä lintu Pulmu on.
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YMPYRÖI
ERILAISET
KOHDAT.
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Tässä on kaksi
samanlaista
Pulmua.
Ei sittenkään.
Mitä toiselta
puuttuu?

Päkä,
nyt lauletaan virsi!
Mutta mihin jätit
virsikirjan?
Etsi ja ympyröi Päkän
virsikirja, että Päkä
löytää sen.

Tule meidän
kanssa
katsomaan,
mitä kirkossa on!

ETSI.
Etsi Päkän oikea
varjo.
Ympyröi se.

