Kevätsiivouksen aika
– pikkutavarat kiertoon
Äännepurkkeja Swazimaahan
Havulaakson lapset ry kerään pieniä tavaroita Swazimaan esikouluille tehtäviä
äännepurkkeja varten. Nyt sinulla on loistava tilaisuus käydä läpi tavaroitasi ja
luopua turhista pikkutavaroista ja samalla voit olla tukemassa Swazimaan
esikouluopetusta.

Äännepurkki sisältää nimensä mukaisesti kyseisellä äänteellä alkavia esineitä.
Jokaiseen äännepurkkiin on tarkoitus kerätä 5–10 erilaista samalla äänteellä
alkavaa esinettä. Äännepurkit askarrellaan Swazimaassa esikouluopettajien
kanssa vanhoista jugurttipurkeista ja nimikoidaan äänteiden mukaan.
Voit kerätä sekalaisen läjän tavaroita yksin tai yhdessä ystäviesi kanssa, tai
voit koota kokonaisen äännepurkkisetin yhtä esikoululuokkaa varten. Jokainen
tavara tulee tukemaan esikouluopetusta, ja niitä käytetään toistuvasti
kielellisissä ja matemaattisissa harjoituksissa.
Äännepurkkien tavarat voi luovuttaa Havulaakson lapset ry:n jäsenillassa su
19.3. tai sopimuksen mukaan myöhemmin, mielellään huhtikuun 2017 loppuun
mennessä (info@havulaaksonlapset.fi).

A

muurahaiskarhu, nuoli, aloeverea, alligaattori, muurahainen omena, enkeli

B

sanko, lattiaharja, laatikko, saapas, poika, rannerengas, lepakko, sänky, mehiläinen,
polkupyörä, patteri, laukku, pullo, banaani, pallo, vene, kirja, nappi, kulho, ilmapallo

C

takki, kurkku, kalenteri, kahvinpapu, auto, kaneli (tanko), maissi, kynttilä, toukka,
kuppi, lehmä, kampa, kissa, kolikko, kello, värikynä, krokotiili

D

ankka, astia, mekko, deodorantti, lääkäri, noppa, nukke, koira, lohikäärme, rikkalapio,
dinosaurus

E

kotka, munakoiso, elefantti, muna, pyyhekumi, kirjekuori, kuminauha, korvakoru

F

tuuletin, sammakko, suppilo, viikuna, kettu, kala, lippu, haarukka, varvassandaalit,
sulka

G

hanhi, tyttö, portti, raastin, kumisaapas, kirahvi, hanskat/käsine, liimapuikko,
viinirypäleet, golfpallo, juomalasi

H

kana, hevonen, virtahepo, hattu, helikopteri, sydän, koukku

I

muste, jäätelö, hyönteinen

J

suihkukone (jet), kannu, takki, neulepaita

K

kenguru, kuningas, leija, kudu-antilooppi, avain, veitsi, koala

L

lamppu, lammas, lisko, tikapuut, leppäkerttu, (kasvin)lehti, leijona, kansi, tikkari,
lukko, halko

M

mango, sieni, peili, kartta, tulitikut, moppi, maissi, raha, hiiri, apina, kuula, mittanauha,
naamari/maski, magneetti

N

verkko, linnunpesä, pähkinä, kravatti, novelli, kaulakoru, sairaanhoitaja,
kynsileikkuri

O

mustekala, strutsi, oliivi, sipuli, öljy, härkä, meri, appelsiini,

P

pingviini, kattila, poliisi, hajuvesi, piano, sika, lyijykynä, mustekynä, hakaneula,
laastari, jauhe, postimerkki, jääkarhu, merirosvo, pyykkipoika, kukkaro

Q

kuningatar, tilkkupeitto

R

riisi, viivoitin, kumi, naru, sormus, jänis, ruusu, kukko, sarvikuono, rusetti, papiljotti,
rotta

S

käärme, aurinko, skeittilauta, uuni, mansikka, kenkä, siivilä, kenkälankki, huivi,
hämähäkki, lusikka, saippua, nyöri/lanka, pilli, kivi, sakset, sukka, servietti, hylje,
sotilas, suihkumyssy, tarra, aurinkolasit, simpukankuori, hyppyantilooppi

T

pöytä, puhelin, traktori, kilpikonna, teepussi, housut, trukki, nenäliina, hammasharja,
hammastikku, tiikeri

U

sateenvarjo, yksisarvinen

V

sametti (kangas), orvokki, eläinlääkäri, pakettiauto, huntu/harso

W

rannekello, mato, pyörä, valas, lompakko, viini, pilli

X

röntgen, kirves, kettu

Y

lanka, jojo

Z

vetoketju, seepra, nolla (0)

kynsilakka,

