POLTAN KOSKA PELKÄÄN, SANOI NOKKONEN
ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE

Takapihalla kasvoi nokkonen. Se oli herännyt aikaisin keväällä ja kasvanut koko kesän. Sen
pöheikkö oli korkea ja leveä.
"Mutta miksi olen aina yksin?" ihmetteli nokkonen.
Päkä potki palloa. Pallo vieri nokkosen viereen. Nokkonen työnsi polttavan reunansa Päkän
koipeen.
"Aijjai!" sanoi Päkä. "Oliko tuo kiltisti tehty?"
Pulmu keräsi etanoita salaatinlehdeltä.
"Kelmi etana. Syö salaattini", Pulmu puhisi.
Etana solahti sykkyrälle. Sen mahassa koversi nälkä.
"Nokkonen poltti koipeen", sanoi Päkä.
Pulmu puhalsi pitkään.
"Ei nokkonen pahalla", Pulmu sanoi. "Mene tekemään sovinto."
"Hyvää päivää, nokkonen", Päkä sanoi. "Miksi sinä poltat koipeani?"
"Melkein astuit minun päälleni", sanoi nokkonen. "Minä poltan, koska pelkään."
"Jos polttaa toisia, ei saa kavereita", sanoi Päkä.
"Saanko ottaa sinusta muutaman varren?" Pulmu kysyi nokkoselta. "Paistan lettua."
Nokkoselle tuli tärkeä olo. Minut on huomattu. Minua tarvitaan.
"Ota, ota", sanoi nokkonen. "Ota toinenkin ja laita veteen. Kun kastelet sillä, etana ei enää
tykkää."
"Älä sitten polta minua", Pulmu pyysi.
"Annan ystävän neuvon", sanoi nokkonen. "Laita hanska käteen."
Pulmu sekoitti nokkosta taikinaan. Päkän koipi unohti kivun.
"Enkö minä sanonut, Päkä", Pulmu sanoi. "Pitää tutustua. Niin ystävyys alkaa."
Opetellaanko, Jeesus,
ystävyyden kirjaimia?
L on lähellä,
H on hymy,
Y yhdessä selvitään.
Aamen.

Uusi alkaa
VÄRITÄ PÄKÄ
JA PULMU.

Minä olen Pulmu.
Olen utelias, kun
uusi alkaa.
Mitä kaikkea
voikaan tapahtua.

Hei, hauska tutustua!
Minä olen Päkä.
Kuka sinä olet?
Kirjoita nimesi tähän:

TEHTÄVÄ
Auta Päkä ja Pulmu
Lastenkirkon kylän kirkkoon.
Seuraa kynällä viivaa niin
tarkasti kuin osaat.
Väritä kirkko ja sen piha.

PIIRRÄ NARUIHIN ILMAPALLOT.
Pulmu jakaa uuden alun kunniaksi
ilmapalloja.
Piirrä ja väritä ne.

Etsi kynttilä.

Uusi alkaa!
Sytytän siunauksen
kynttilän.
Ympyröi, jos löydät
sen.

JATKA SARJAA.
Minkä värinen kirja tulee seuraavaksi?

VÄRITÄ.
Väritä linnut
eri värisiksi.

ETSI.
Löydätkö kolme
eroa?

ETSI.
Löydätkö kuvasta
4 kaveriani?

Piirrä kirjain
oikeanväriseen
palloon.

M
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Y

Susi Sileä tuntee itsensä
yksinäiseksi. Auta hänet
ystävien seuraan.

Y
MITKÄ KUULUVAT YHTEEN?
Yhdistä viivalla.

ETSI.
Etsi Päkän oikea
varjo.
Ympyröi se.

