
Lukun ja Lumon kanssa!

Lasketaan yhdessä 
päiviä  Jouluun
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Lukun ja Lumon 
Joulukalenteri

Luku ja Lumo ovat tehneet joulukalenterin, jonka jokaisen luukun 

takaa löydät niin pienille kuin isommillekin tontuille sopivia 

kirjavinkkejä, askarteluohjeita ja muuta jouluista puuhaa.

Tässä oppaassa paljastamme tarkemmin, mitä luukkujen takaa löytyy, 
ja esittelemme jokaiseen luukkuun liittyviä toiminta- ja kirjavinkkejä. 
Näin voitte valmistautua luukun avaamiseen jo etukäteen ja tarvittaessa 
muokata toimintaa omalle ryhmällenne sopivaksi. 

Kaikki kalenterissa esiintyvät kirjat löytyvät Lukulumosta - olemme 
koonneet ne ”Joulukalenteri”-nimiseen kirjahyllyyn.

Kaikki luukkuihin tarvittavat tulostettavat materiaalit löydät oppaan 
lopusta. Viimeisellä sivulla on juliste, jonka voitte kiinnittää seinälle. 
Julisteessa on QR-koodi, jonka kautta pääsette kalenteriin kätevästi. 

Kalenterin luukkuja ei voi avata ennen h-hetkeä. Siksi 
esittelemme luukkujen takaa löytyvät kuvat tässä 
oppaassa. Avataksesi luukut tarvitset internet-yhteyden.

Mikäli tahdot sulkea luukut, tyhjennä iPadisi/tietokoneesi 
selaimen historia/välimuisti.

 Voita kirjapaketti!
Haluaisimme nähdä, kuinka käytätte joulukalenterin 
aktiviteetteja, kirjavinkkejä ja askarteluja. Jaa kuvasi 
Instagramissa 31. joulukuuta mennessä hashtagilla 
#lukulumojoulukalenteri ja kerro, miksi haluat voittaa 
kirjapaketin varhaiskasvatusyksikköösi. Arvomme 
voittajan tammikuun alussa!

https://calendar.myadvent.net/?id=0kv4gtbrahrw5hw6re0gm9o3kit2a129

Aloitetaan!
Pääset kalenteriin avaamaan luukkuja oheisen QR-koodin tai allaolevan linkin kautta. 

un 



Torstai Askarrellaan ja koristellaan1
Joulukuuta

Askarrellaan Itsenäisyyspäivää varten

Pian on Itsenäisyyspäivä ja valmistelut Itsenäisyyspäivää varten 
on hyvä aloittaa jo hyvissä ajoin. 

Tulosta Suomen lippuja valmiiksi itsenäisyyspäivää varten. 
Anna lasten leikata ja värittää niitä ja luokaa tunnelmaa 
koristelemalla ryhmän tilat ihanilla suomenlipuilla! 

Tulostettavat materiaalit löydät oppaan lopusta. Mukana 
lippuja, Suomen kartta sekä sydämenmuotoiset liput. 

       Lukuvinkki: Tonttu Toljanteri ja    
       joulupukin salainen tehtävä (satu jatkuu 

          jouluun saakka)      

Perjantai Luetaan ja kuunnellaan yhdessä! 2
Joulukuuta

Tarinoita Joulukalenteri-hyllystä
Olemme koonneet joulukalenteri-kirjahyllyyn kaikki kirjat, joista 
vinkkaame kalenterissa, mutta myös muita teemaan liittyviä kirjoja. 
Lukekaa ja kuunnelkaa yhdessä jokin/ joitakin hyllyn kirjoista ja 
keskustelkaa siitä.

- Miltä sinusta tuntui, kun kuuntelit kirjaa?  Iloiselta, surulliselta, 
jännittikö sinua? 

- Miltä luulet kirjan hahmoista tuntuneen?

- Mikä on sinun suosikkihahmosi tarinassa? Miksi?

Kokeile myös kirjojen QR-koodeja -> tulosta haluamasi kirjojen QR 
-koodit seinälle ja anna lasten valita mikä kirja kuunnellaan. Lapset 
voivat tabletilla avata linkin kirjaan QR-lukijan avulla.

      Lukuvinkki: Joulukalenteri-kirjahylly  
      Lukulumosta
     L
      L

       L
       j
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Ps. Jos ensi maanantaina on vain vähän ryhmän lapsia paikalla, ja haluatte, maanantain 
Itsenäisyyspäiväjuhlan vieton voi vaihtaa tämän päivän tekemisten kanssa päittäin. 



Lauantai Piparkakkuleipurit3
Joulukuuta

Leivotaan piparkakkuja
Aika leipoa pipareita! Piparkakkutaikinassa on neljää 
supermaustetta (kanelia, kardemummaa, inkivääriä ja 
neilikkaa), jotka tekevät hyvää vatsalle. Kun vatsa voi hyvin, 
voi koko keho hyvin. Leipokaa omia pipareita – Lukun ja 
Lumon reseptin löydät alta!  

Piparit eivät kuulu kaikkien joulun ajan perinteisiin. Millaisia 
muita joulu- tai talven ajan perinteitä on olemassa? 

Ainekset:
• 1 ½ dl vettä
• 4 dl sokeria
• 300 g voita
• 1 dl tummaa siirappia
• 1 rkl jauhettua mausteneilikkaa 
• 1 rkl jauhettua kanelia
• 1 rkl jauhettua inkivääriä 
• 12 dl vehnäjauhoa
• 2 tl leivinjauhetta

Ohje:
1. Kiehauta vesi ja sokeri. Lisää siirappi, voi ja mausteet. 

Anna jäähtyä. 

2. Sekoita leivinjauhe ja jauhot. Sekoita tasaiseksi 
massaksi

3. Anna levätä jääkaapissa.

4. Kauli taikina ohueksi ja tee erilaisia pipareita joko 
vapaalla kädellä tai hauskoja muotteja apuna 
käyttäen.

5. Paista uunissa (200 astetta) noin 5-8 minuuttia. Anna 
jäähtyä ja koristele sokerimassalla ja värikkäillä 
strösseleillä ja nonparelleilla.
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Lukuvinkki: Iida viettää Joulua, 
Niilo leipoo



Sunnuntai Toinen adventti4
Joulukuuta

Joulun odotus
Tänään vietetään toista adventtia. Himmentäkää valot ja 
sytyttäkää kaksi kynttilää yhdessä – ehkä kynttilän valossa 
voi lukea myös kirjaa?

Adventti tarkoittaa odotuksen aikaa. Mitä lapset odottavat 
erityisesti? 

Maanantai Itsenäisyyspäivän vastaanotto5
Joulukuuta

Itsenäisyyspäivän Juhla!
Huomenna tiistaina juhlitaan Suomen itsenäisyyspäivää, 
mutta se on kaikilla vapaapäivä. Sen kunniaksi Luku ja 
Lumo haluavat tänään juhlistaa päivää Itsenäisyyspäivän 
vastaanotolla! 

Valitkaa ryhmästä kaksi lasta tai kaksi aikuista 
vastaanottamaan juhlavieraat arvokkaasti. 

Laita musiikki soimaan ja ne jotka haluavat tanssia, saavat 
tanssia, muut voivat leikkiä tai värittää suomenlippuja tai 
muita värityskuvia. 

Voitte yhdistää Itsenäisyyspäivän Juhlan vaikkapa 
lounasruokailuun, jolloin vastaanotto tapahtuukin juuri 
lounaan alussa kun lapset tulevat ruokailemaan. 

Hyvää itsenäisyyspäivää!   

Lukuvinkki: Siirin jouluyllätys
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Lukuvinkki: Kuvalaulukirja Metsämökin ikkuna



Tiistai Itsenäisyyspäivän askarteluhetki6
Joulukuuta

Askartele oma jouluinen 
kirjanmerkki!
Askarrelkaa omat kirjanmerkit! Piirrä ja leikkaa erilaisia 
muotoja (tähtiä, tonttuja, Suomenlippuja – mitä 
keksitkään!) ja liimaa ne kirjanmerkkeihin, tai ota pensseli 
käteen ja maalaa suoraan kirjanmerkkiin. Käytä mieluusti 
vähän paksumpaa paperia. Voit tehdä kirjanmerkin myös 
ystävälle lahjaksi!

TVT-taidot mukaan: tutustukaa Lukulumon 
kirjanmerkkeihin. Mihin niitä voi käyttää? Miten ne eroavat 
askarrelluista kirjanmerkeistä?  

Keskiviikko Joulukorttien aika7
Joulukuuta

Askarrellaan joulukortteja!
Kenelle sinä tahtoisit antaa tai lähettää joulutervehdyksen? 

Joulukorttien teko sopii kaikille taidoista ja iästä 
riippumatta. Jo pelkät jouluiset värit ja esimerkiksi kimalle 
luovat jouluista tunnelmaa! Innokkaammat voivat leikata 
joulukuusen, kynttilän tai joulukuusen koristeen mallin ja 
liimata sen punaiselle tai vihreälle kortin kokoiselle pohjalle. 
Ehkä voitte jo harjoitella joulutoivotusten kirjoittamista? 

Voitte myös värittää Lukun ja Lumon joulukortteja, joista 
materiaali on liitteenä. Ilahduta kotiväkeä joulukortilla, 
anna kortti kaverille, lähetä tutuille tai isovanhemmille. Jos 
lähetät joulukortteja postitse, muista lähettää ne viimeistään 
13.12. jotta ne ehtivät perille jouluksi!

askarre

Lukuvinkki: Majakan jouluvalo

Lukuvinkki: Into-tontun ilmalento
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Torstai Tarina herää eloon8
Joulukuuta

Seikkailujen ulkoleikki
Viekö lasten juuri lukema tarina hahmot matkalle? Jos näin on, 
kuunnelkaa ensin tarinaa ja kokeilkaa leikkiä sitä ulkotiloissa. 
Esimerkiksi kiipeilyteline voisi olla vuori, tasapainopuomi silta, 
keinu voi olla lentokone, vesilätäkkö (tai kuivunut vesilätäkön 
paikka) voi olla meri, jne. Porona voi toimia mikä tahansa pitkä 
lapio, keppi, keppihevonen, luuta. Usea lapsi voi ratsastaa 
poroilla. Päästä mielikuvituksesi valloilleen ja ota myös lapset 
mukaan ideointiin!

        Lukuvinkki: Sassa-karhun talvimatka        L

Perjantai Tunteiden joulu 9
Joulukuuta

Miltä tunteet näyttävät tai kuulostavat?
Anna lasten tehdä ilmeitä ja ääniä, jotka liittyvät erilaisiin 
tunteisiin, joita he kuulevat kuulemassanne/lukemassanne 
tarinassa ja joulussa yleensä. Esimerkiksi miltä näytät ja 
kuulostat, kun olet todella vihainen? Miten tämä eroaa siitä, 
jos olet vain vähän vihainen? Tai entä jos olet hämmentynyt 
tai innostunut? Miltä lähestyvän joulun odotus tuntuu? Miltä 
itse jouluaatto tuntuu? Lapset voivat käyttää ilmeiden lisäksi 
omaa ääntään tai soitinta tässä aktiviteetissa!

        Lukuvinkki: Aino ja tuhmat luistimet,   

       Pikkuli oppii tunteita, Otson lapaset

        Lu

P
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Lauantai

Sunnuntai

Perhe ja ystävät

Kolmas adventti

10
Joulukuuta

11
Joulukuuta

Satuhetki perheestä ja ystävyydestä 
Perhe, läheiset ja ystävät muistuvat mieleen lämpimästi 
joulun alla. Millaisia asioita toivot perheellesi ja ystävillesi 
jouluksi? Voisiko jokainen lapsi sanoa, piirtää tai kirjoittaa 
ystävälleen tänään jotain ystävällistä ja mukavaa?

Lukulumon Joulukirjahyllystä löytyy monta tarinaa 
ystävyydestä, mutta Lukulumosta löytyvät myös kirjahyllyt 
perhe ja ystävyys. Molemmissa on paljon ihania ja erilaisia 
kirjoja, jotka kertovat  näistä aiheista. Valitkaa kirja ja 
tutustukaa siihen. Millainen perhe siinä on? Tai millaisia 
puuhia ystävykset keksivät? 

        Lukuvinkki: Myry, Pyry ja outo Rymy,   
       Pinon Joulu, Kaikki saavat tulla kyytiin

Sytytetään kolmas kynttilä
Tänään vietetään kolmatta adventtia. Himmentäkää valot 
ja sytyttäkää kolmas kynttilä (tai kolme kynttilää) yhdessä – 
ehkä kynttilöiden valossa voi lukea myös kirjaa?

Adventti tarkoittaa odotuksen aikaa. Ensimmäisenä 
adventtina sytytettiin toivon kynttilä. Toisena adventtina 
sytytettiin rauhan kynttilä. Nyt on rakkauden kynttilän aika. 
Mitä ovat toivo, rauha ja rakkaus lasten mielestä? Keskustele 
lasten kanssa sanojen merkityksestä. Mitä lapset toivovat 
erityisesti? Mitä tarkoittaa rauha? Miltä rakkaus tuntuu? Keitä 
sinä rakastat, keitä lapsi rakastaa?

         Lukuvinkki: Vauvan rakas, Kadonneet 

        alushameet
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Maanantai Aarteenetsintää12
Joulukuuta

Piparijahti
Voi ei! Luku ja Lumo ovat kadottaneet piparkakkunsa. 
Auttaisitteko heitä löytämään ne?

Tulosta ja piilota piparkakkuja päiväkodin tiloihin, tai miksei 
ulos! Tai ehkä teillä on oikeita pipareita, joita lapset voivat 
etsiä? Löydät tulostettavat piparit oppaan lopusta.

Piilota piparit sopivan vaikeisiin paikkoihin, joko sisälle tai 
ulos.

Vinkkejä voi tarpeen tullen antaa vihjeillä ”polttaa – kuumaa 
- lämmintä – haaleaa – kylmää”, tai kilistämällä kulkusta 
hitaaseen tai nopeaan tahtiin.

9

Lukuvinkki: Siiri ja Lumimies



Tiistai Lucian päivän kynttilät13
Joulukuuta

Askarrellaan Lucian päivän kynttilät
Tänään vietetään Lucian päivää! Luku ja Lumokin haluavat 
juhlistaa Lucian päivää ystävineen. Lucia tuo valoa ja iloa 
vuoden pimeimpään aikaan. 

Lucian päivänä Lucia on perinteisesti pukeutunut valkoisiin 
vaatteisiin, punaiseen vyöhön ja kynttiläkruunuun ja pitää 
kädessään kynttilää.

Askarrellaan kynttilät Lucian päivän kunniaksi!

Tarvikkeet
• valkoista kartonkia, tai WC-paperiholkkeja ja valkoista 

paperia päällystykseen (Voitte myös halutessanne tehdä 
kaiken värisiä kynttilöitä). 

• keltainen kartonki kynttilän liekkiä varten (tai leikkaa 
liekin malli, ja värittäkää liekit keltaiseksi).

• Jäätelö-tai muita tikkuja

• Liimaa (extra: pienet pyöreät pahvialustat)

Ohjeet
1.  Päällystä WC-paperin pahviholkki valkoisella paperilla 
liiman avulla. TAI leikkaa valkoisesta kartongista WC-paperin 
pahviholkkia vastaavan kokoinen suikale, tee siitä holkki ja 
liimaa/nido kiinni takaa. 

2. Leikkaa ja väritä keltaisen ja oranssin sävyillä liekit 
(liekin malleja liitteessä). Tai leikkaa keltaisesta/oranssista 
kartongista liekit valmiiksi.

3. Liimaa liekki jäätelötikun tai saman pituisen tikun toiseen 
päähän. 

4. Liimaa "liekkitikku" WC-paperiholkin tai kartonkiholkin 
sisään. 

5. Koristele pöydät kauniilla lasten tekemillä Lucian 
kynttilöillä.

Voitte myös askarrella pahvista pienet ympyrän muotoiset 
alustat kynttilöiden alle ja liimata holkit siihen kiinni, näin ne 
pysyvät paremmin pystyssä pöydällä. (Mallikuvassa pahvin 
päälle on levitetty punaista muovailuvahaa. )

Ihanaa Lucian päivää!

Lukuvinkki: Svea 
leikkaa, Joulu on jo 
ovella Apo Apponen

10



Keskiviikko Monikielisyys14
Joulukuuta

Mikä kieli tämä on?
Tietovisa! Mikä kieli tämä on? Valitse kirja, jota voitte 
kuunnella monella eri kielellä, esimerkiksi Ajetaan! tai Niilo 
ja Noora laittavat laastarin. Muita hyviä esimerkkejä löydät 
”Monikielisiä kirjoja” -kirjahyllystä. Kuunnelkaa kirjaa ja 
arvuutelkaa, mistä kielestä on kyse!

Aloita kielistä, joita ryhmässänne puhutaan, tai kielistä, joita 
puhutaan maissa, joissa moni on saattanut käydä.

Kokeilkaa myös lukunopeuden säätämistä, hidastakaa ja 
nopeuttakaa lukijan ääntä!

          Lukuvinkki: Monikielisiä kirjoja 
        -kirjahylly
         L
        -

Torstai Jouluisia väritystehtäviä  15
Joulukuuta

Väritetään Lukun ja Lumon sekä 
jouluisia kuvia

Luku ja Lumo ovat tehneet monta erilaista värityskuvaa 
itsestään ja joistakin jouluun liittyvistä asioista. Tulosta 
kuvia ja anna lasten värittää niitä. 

Kuunnelkaa samalla Lukulumosta jokin kiva joulutarina!

       

       Lukuvinkki: Jouluinen Myry

       

       L
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Perjantai

Lauantai

Villasukka ja ilmapallo

Joululaulujen aika!

16
Joulukuuta

17
Joulukuuta

Tieteellinen koe talvi/joulusukalla
Tehdään lasten kanssa hauska jouluinen testi villasukalla. 
Kuinka talvinen/jouluinen villasukka ja ilmapallo saavat hiukset 
pystyyn? Luku ja Lumo kokeilivat, ja kikattivat. 

Tarvikkeet
• ilmapalloja lapsille

• villasukka (materiaalina voi käyttää toki mitä vaan villaista)

Puhalla ilmapallo täyteen. Vie pallo hiusten lähelle. Mitä 
tapahtuu? Hankaa palloa jouluisella villasukalla (eli varaa 
ilmapallo staattisesti). Vie pallo hiusten lähelle. Mitä nyt 
tapahtuu? Hiero palloa hiuksiin. Hiukset varautuvat sähköisesti, 
tarttuvat ilmapalloon ja nousevat pystyyn, kun palloa vetää 
poispäin hiuksista. Kyseessä on hankaussähkö, joka saa aikaan 
sähköistä varausta hankaamalla. Jos lähellä on myös tasainen 
seinä tai muu pystypinta, kokeile jääkö pallo siihen kiinni. 
Hankaa varovasti villasukalla ja kokeile sitten. 

Kuunnellaan joululauluja ja lauletaan 
yhdessä
Joulu lähestyy kovaa vauhtia, ja sen taianomaiseen 
tunnelmaan pääsee parhaiten kuuntelemalla ja laulamalla 
tuttuja joululauluja! 

Virittäytykää tunnelmaan laittamalla tonttulakit päähän, 
joulumusiikki päälle, ja kuunnelkaa ja laulakaa yhdessä!

Innokkaimmat tonttuset voivat tanssahdella "Kulkuset, 
kulkuset..." laulun tahtiin tai vaikkapa laululeikkiä "Tip, 
tap, tip, tap...." Tonttujen jouluyön mukana! Luku ja Lumo 
toivottavat ihanaa joulutunnelmaa ryhmään!

Lukulumon "Joulukalenteri" -kirjahyllystä löytyvät myös 
Metsämökin ikkuna, Hämä-Hämähäkki ja muut tutut laulut 
kuvalaulukirjoina!

          Lukuvinkki: kuvalaulukirjat  
          Lukulumosta 12

          
          

Lukuvinkki: Tsuuum!Lu



Sunnuntai

Maanantai

Neljäs adventti

Jouluinen matkimisleikki

18
Joulukuuta

19
Joulukuuta

Neljäs kynttilä ja kirjavinkki
Neljäntenä adventtina toivon, rauhan ja rakkauden kynttilät 
saavat rinnalleen ilon kynttilän.

Juttele lasten kanssa ilosta. Millaiset asiat tuovat sinulle iloa? 
Millaiset asiat saavat lapset tuntemaan iloa?

Adventtina on kiva rauhoittua ja levätä vaikka lukien. Kuka 
sanoo, että lukutuokio on pidettävä sisällä? Ladatkaa 
suosikkikirjanne offl  ine-tilaan, pukeutukaa lämpimästi ja 
suunnatkaa pihalle/puistoon/metsäretkelle tarinatuokioon!

        Lukuvinkit: Iida viettää joulua,  

        Tompan joulu

Jouluinen matkimisleikki tarinasta

Kuunnelkaa tarina Lukulumosta. Esitä liikehtien ja/tai ilmeillä 
jotain hahmoa, asiaa tai tapahtumaa tarinassa, ja pyydä 
lapsia seuraamaan esimerkkiäsi ja matkimaan. Vaihtakaa 
esittäjää. Myös jokaisella lapsella on mahdollisuus olla 
esittäjä vuorollaan!
Voitte vaihtaa leikin myös pantomiimiin, niin että jokainen 
arvuuttelee mitä esiintyjä esittää. 

13

suunn

        L

        T

Lukuvinkki: Jouluterveisin Matias ja 
muut otukset, Prinsessa Rämäpään 
talvitaika

arvuutte

Lu
m
t



Tiistai Joulujooga 20
Joulukuuta

Rauhallinen joulun joogahetki
Luku ja Lumo ovat innostuneet kokeilemaan jouluista joogaa. 
Liittykää mukaan koko ryhmän kanssa! Jooga voi olla lapsille 
tapa rentoutua tai lievittää stressiä ja jopa ahdistusta. 

Rentouttavasta joogasta voi olla paljon hyötyä lapselle, se voi 
mm:
• vahvistaa vartaloa ja suoristaa ryhtiä
• vähentää stressiä
• luo positiivista kehonkuvaa 
• kehittää kunnioitusta toisia ja itseään kohtaan 
• opettaa kuuntelemaan omaa kehoaan,  jolloin sitä on 

helpompi hallita

Voit kokeilla erilaisia joogaharjoituksia. Luku ja Lumo 
ehdottavat joitain liikkeitä jouluisilla kuvilla! Katso liikkeet 
liitteistä oppaan lopusta. Satujen yhdistäminen joogahetkeen 
on myös hauskaa. Voitte samalla kuunnella satua joka liittyy 
jouluun ja talveen.

Keskiviikko Talviystävä kierrätysmateriaalista21
Joulukuuta

Askarrellaan talviystävä Lukulle ja Lumolle
Tänään haluamme korostaa kierrätyksen merkitystä! Haluaisimme 

lasten tekevän Lukulle ja Lumolle talviystävän päiväkodista tai 

omasta kodista löytyvistä kierrätysmateriaaleista, joita voi käyttää 

taide- ja askartelumateriaaleina.

Materiaaleja, joita voit käyttää, voivat olla esimerkiksi:

• Maitotölkit, WC-paperin/talouspaperin pahviholkki, tyhjät, 

pahvilaatikot toimituksista, pakettien solmimiseen käytettävä 

nauha, vanhat napit vaatteista, silputtu paperi, käytetty 

käärepaperi, kankaanpalat vanhoista kankaista, korkit, 

sanomalehti, kaikenlainen käytetty muu askarteluun sopiva 

materiaali.

Jokaisen talvihahmon viimeistely voidaan tehdä taide- ja 

käsityömateriaaleista, joita sinulla jo on päiväkodissa kuten maalia, 

glitteriä, puuvillaa, paljetteja ja liimaa. Pääasia, ettei tähän toimintaan 

osteta mitään uutta! Olisimme erittäin iloisia, jos voisitte jakaa meille 

kuvia talvihahmoistasi sähköpostitse (nina.hiltunen@ilteducation.com) 

tai sosiaalisessa mediassa hastagilla #lukulumonjoulu ! 14

Lukuvinkki: Disney 5 
minuutin joulusatuja

Lukuvinkki: Tonttu 
Toljanteri ja 
joulupukin salainen 
tehtävä



Torstai Maalaa talvipäiväsi22
Joulukuuta

Mitä haluaisit tehdä talvella?
Luku ja Lumo rakastavat olla ulkona lumessa 
touhuamassa kaikkea mahdollista talvipäivinä!

Piirrä tai maalaa kuva siitä, mitä sinä haluaisit tehdä 
talvisena päivänä? Mikä on suosikkipuuhasi lumipäivinä? 
Menetkö laskemaan mäkeä tai hiihtämään? Entä teetkö 
lumilinnan tai lumienkeleitä?

Perjantai Kuunnellaan Joululauluja yhdessä23
Joulukuuta

Kauneimmat joululaulut
Luku ja Lumo ovat valinneet kauneimpia joululauluja 
itselleen kuunneltavaksi. He kuuntelevat juuri lauluja 
kuten Joulumaa, Joulyö, Juhlayö ja Tulkoon Joulu. 

Mitkä ovat teidän lempijoululaulujanne? Kuunnelkaa 
ryhmässä yhdessä lasten toivejoululauluja ja virittäytykää 
ihanaan Joulutunnelmaan! 
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Lukuvinkki: Onni-pojan 
talviseikkailu, Muumiperhe talvella

Lukuvinkki: Tompan joulu, 
Lumikorppi, kuvalaulukirja 
Metsämökin ikkuna



Lauantai Toivotukset eri kielillä24
Joulukuuta

Hyvää Joulua usealla kielellä!

Luku ja Lumo tahtovat toivottaa teille kaikille oikein Hyvää Joulua!
Millä kielillä osaatte toivottaa hyvää joulua? Lisämateriaaleistä löydät Hyvää Joulua -taulun eri kielillä - 
voit tulostaa sen vaikka koko joulun ajaksi ryhmän seinälle ja voitte harjoitella toivotuksia yhdessä!

Lisäksi viereen voi kiinnittää lapuilla niiden lasten oman äidinkieliset joulutoivotukset, joita Lukun ja 
Lumon taulusta ei löydy, ja harjoitella niitä yhdessä Joulua odottaessa. 

Hyvää Joulua toivottavat Luku ja Lumo!
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Liite: lisämateriaalit
Seuraavilta sivuilta löydät joulukalenterin joillekin 

sivuille merkityt lisämateriaalit. 

Luukku 1: Tulosta ja väritä Suomen liput koristeiksi 
Itsenäisyyspäivän juhlaan (alla yksi ja seuraavilla 
sivuilla kaksi isoa tai usea pienempi lippu, suomen 
kartta sekä sydämenmuotoisia lippuja tulostettavaksi )
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Luukku 7: Tulosta ja väritä Lukun ja Lumon joulukortit! 
(myös seuraavalla sivulla tulostettavaksi A4 kokoon)
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Luukku 12: Tulosta ja piilota kadonneet piparit
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Luukku 13:  Tulosta kynttilän liekkejä avuksi  kynttilöiden 
askarteluun
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Luukku 15: Tulosta Lukun ja Lumon värityskuvia
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Luukku 20: Lukun ja Lumon Joulujoogan liikkeet (seuraavalla sivulla 
vielä astetta haastavampia liikkeitä isommille lapsille, Joulupukin jooga)
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Tästä pääset Lukulumon 

joulukalenteriin
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