
PÄKÄ PERUSTAA ENKELITAIVAAN
ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE

Päkää harmittaa. Hän ei ole koskaan nähnyt enkeliä. 
        – Minä olen nähnyt monia, sanoo Pulmu. – Sinussakin on jotain samanlaista.
        – Onko enkeli muskelimies? kysyy Päkä ja ihailee itseään peilistä. – Yhtä voimakas kuin minä.
        – Enkeli on vahva, sanoo Pulmu. – Mutta enkeli on myös auttaja. Tule etsimään tälle sukalle 
pari.
        – Minä olen tosi hyvä auttaja, sanoo Päkä.
        – Enkeli on myös viisas, Pulmu sanoo. – Etsi sukalle oikea pari.
        Päkä katsoo tarkasti ja löytää oikean parin.
        – Tässä! Ota! Päkä sanoo.
        – Enkeli on myös kohtelias ja sanoo: Ole hyvä! Pulmu sanoo.
        – Ole hyvä, Pulmu! sanoo Päkä kohteliaasti.
        – Sinussa on kyllä paljon enkeliä, Päkä, sanoo Pulmu.
        Silloin Päkä saa ajatuksen. 
        – Minä rakennan enkelitaivaan. Siellä aina autetaan ja puhutaan kohteliaasti.
        – Jaahas, sanoo Pulmu. – Jaksaisimmeko olla siellä koko päivän? 
        Tavallinen päivä on Pulmun mielestä niin pitkä, että siihen mahtuu myös monta riitaa.
        Päkä rakentaa palikoista kiemuraisen muurin. 
        – Tämä on enkelitaivaan raja. Voit mennä toiselle puolelle, jos haluat käyttäytyä huonosti.
        – Mutta sittenhän me olemme molemmat yksin, sanoo Pulmu.
        – No niinpä, huomaa Päkä.
        Päkä potkaisee muuriin aukon. 
        – Tästä saa kulkea millä tuulella tahansa. Pysytään aina yhdessä, vaikka tuntuisi miltä. Enkelit 
saavat tulla tänne tavallisen päivän sekaan.

Päkän iltarukous:

Apua papua, Jeesus,
enkeliksi opeta.

"Minun! Minä en!"
-höpötys lopeta.



VÄRITÄ.

Päkällä on paljon enkelinsiipiä.
Väritä suurin lempivärilläsi.
Väritä pienin puserosi värillä.

Enkeli on Jumalan apulainen.
Käännä sivua niin näet.

Enkeli-Päkä 
tässä,

hei!

    Mikkelinpäivä



YMPYRÖI JA VÄRITÄ.

Mikä lampaista on kiukkuisin? 
Väritä punaisella.

Mikä leluista on pienin?
Väritä vihreällä.

ETSI SAMANLAISET.

Enkeli on auttaja.
Auta Päkää 

löytämään kaksi 
samanlaista 

sukkaa.

Tämä enkeli 
menisi 

auttamaan 
pieniä.

Luota Jumalaan,

toivoo enkeli.



SEURAA VIIVAA.

Enkeli on viestinviejä. 
Kuka saa sydänkortin?

PIIRRÄ MALLIN MUKAAN.

Enkeli on voimakas.
Piirrä Päkälle vahvat lihakset.

Tämä enkeli 
lohduttaisi 

hylättyjä 
leluja.


