teHtäviä Ja poHDittavaa
ohessa on erilaisia pohdittavia pulmia ja tehtäviä liittyen vuodenkierto -osioon.

VUODENKIERTO

Keksi piinaviikon päivien nimille selitykset.
Aprillipäivänä jekuttettiin lapsia hakemaan naapurista lainaan jokin kuvitteellinen työkalu. Keksi
oma kuvitteellinen työkalu ja anna sille nimi. Mihin sitä käytetään ja minkä näköinen se on? Voit
vaikkapa piirtää kuvan työkalusta.
Muinoin Suomessa vietettiin helluntain aikaan
vakkajuhlia. Selvitä mikä on vakka, ja miten se littyy vakkajuhlaan.
Aikoinaan suomalaiseen vuodenkiertoo kuului 13
kuukausi nimeltään vaahtokuu. Selvitä milloin
vaahtokuu oli, ja miksi se lisättiin vuoteen.
Kokeile vanhoja vuoden vaihteeseen liittyviä ennustustapoja ja -leikkejä:
koivun okSat
Tuo palmusunnuntaina sisälle maljakkoon koivun
oksia. Seuraa kuinka monta päivää kuluu, että niihin puhkeaa hiirenkorvia. Saman verran viikkoja
on kevääseen.
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Sokerin valanta
Välineet: Hienoa sokeria, metallikauha, ämpäri,
vettä, sähköliesi tai takkatuli.
Tinan sijasta kannattaa valaa sokerilla, joka on
ympäristöystävällisempää ja lisäksi kauniin sokeriherkun voi ennustamisen pääteeksi syödä. Sulata
sokeri metallikauhaussa liedellä tai takkatulessa.
Sokeri muuttuu juoksevaksi ruskeksi karamelliksi.
Odota kunnan saikki sokeri on karamellisoitunut,
mutta varo, ettei se ehdi palaa. Kaada sula sokesi
ämpäriin kylmään veteen. Jähmettynyt sokerimassa
on kaunis, läpikuultava taideteos, joka avulla voit
ennustaa.
Tarkaste huolellisesti sokerikuvan muotoa. Miltä se
näyttää ja mitä se voisi tarkoittaa? Auton tai lentokoneen muotoinen kuvio voi tarkoittaa matkaa. Perinteisissä tinakuvissa röpelöinen pinta tiesi rahaa,
kehdon muoto lapsen syntymään, kruunu tai sormus häitä. Huonojakin enteitä oli. Himmeä, muodoton möhkäle ja ruumisarkun muoto tarkoittivat
tautia ja jopa enteilivät kuolemaa.
Kupeista ennustaminen
Välineet: Yhdeksän pientä kahvikuppia ja yhtä
monta esinettä.
Kupit laitetaan kumolleen pöydälle. Kunkin alle
pistetään pieni esine ennustamaan tulevaisuutta ilman, että se, jolle ennustetaan, näkee. Sen jälkeen
ennustettava saa valita kupin ja katsoa sen alle. Tämän perästä ennustaja muuttaa esineiden paikkoja
taas ilman, että toinen näkee. Uusi kuppi valitaan
kolme kertaa ja näin saadaan kolme ennettä tulevalle vuodelle.
Ennen vanhaan ennustusesineet ovat voineet olla
esimerkiksi seuraavat: tuhkapussi tarkoitti köyhyyttä, punainen lanka iloa, musta lanka surua, sormus
kihlausta tai häitä, leipäpala rikkautta, kupariraha kunniaa, tutti lapsen syntymää. Avain merkitsi emännyttä, sillä ennen vanhaan emäntä säilytti
vyöllään kaikkia talon avaimia. Pieni puutikku puolestaan esitti ruumisarkkua ja tarkoitti kuolemaa.
Voit keksiä ennusmerkit itsekin. Esimerkiksi kello
voisi tarkoittaa kiirettä ja sokeripala hammassärkyä.
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Seitsemän sorttia
Juhannusyönä neidot poimivat kedolta seitsemän
erilaista kukkaa ja pistivät ne tyynyn alle. Näin saattoi unessa nähdä tulevan puolisonsa. Koita löytää
seitsemän erilaista kukkaa, ja selvitä mitä ne ovat.
Jos et halua liiskata kukkia tyynyn alle, voit kuivata ja prässätä ne. Kuivaaminen tapahtuu asettamlla
kukka kahden huokoisen paperin väliin. Vesiväripaperi sopii hyvin. Sen jälkeen paperien ja kukan
päälle asetetaan painoksi pino kirjoja. Muutaman
päivän päästä kukasta on kuivunut hauras ja litteä.
Kuivatuista ja prässätyistä kukista voi koota vaikka
kasvion tai käyttää niitä korttien koristeena.
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