
MIELIPAIKKANI 
PÄIVÄKODISSA



Kun siel 
voi 
leikkiä 
majaa. 
Siitä 
tulee 
hieno. 
Siel on 
kiva olla, 
siel 
majassa
. 



Iivon lempipaikassa 
on mukavaa kiipeillä, 
leikkiä Loviisan 
kanssa, kun mie oon 
iltavuoroissa ja sitten 
ei oo enempää. 



Leikkimistä ja 
katson 
leikkiä. Siellä 
on kiva 
leikkiä 
petshopeilla. 
Mie tykkään 
siellä leikkiä. 



Se oli kaunis ja valkoinen ja mie tykkään 
vaaleanpunaisesta. Se näytti ihanalta ja mä leikin 
siellä semmosta leikkiä, äiti ja iskä ja juuri 
koululainen ja pikku-vauva. Siitä mä tykkään. Mä 
rakastan sitä paikkaa ja nukkaria mä rakastan 
myös, tehdä telttaa. 



Siin oli kivaa, 
kun siin oli 
ne vaatteet



Siinä on kiva leikkiä 
autoilla. Kaikki on siinä 
melkein aina, koska 
jotkut piirtää siinä ja 
jotkut ei. 



Siellä on 
kiva 
leikkiä 
barbeilla 
ja leikkiä 
majaa. 



Sali. Pomppiminen pyllyllään 
trampoliinilla, mie tykkään 
siitä. Mie tykkään välillä eri 
tavoilla pomppia siinä. 



Se on kiva ja se on 
leikkipaikka. Siitä tuli 
kivaa, koska siellä on 
kavereita. Leikin siellä 
majaa. Mä haluisin leikkiä 
Helmin kanssa ja Aamiran 
kanssa ja Paulan kanssa 
ja Viivin kanssa. Mä 
haluisin päähineet laittaa, 
koska se on kivaa, 
kukkoja. 



Mä tykkään, 
kun sen voi 
rakentaa. 
Se on mun 
lempileikki. 



Siellä voi tehä 
päämajaa ja 
sitten rakentaa. 



Mie tykkään leikkiä siellä aina joskus. 
Minnin kanssa haluaisin leikkiä siellä. Kivaa 
siinä on, että saa leikkiä. 



Siellä pystyy 
leikkimään 
barbeilla ja 
piirtää. Siel 
on kiva 
leikkiä, et me 
luetaan 
kirjaa. 



Siel saa leikkii, leikkii 
kavereitten kanssa. 
Kivointa on keinuminen. 



Batun 
mielipaikassa 
on mukavaa 
kaikki. 
Tykkään 
tehdä siellä 
ihan kaikkea. 
Siellä pystyy 
hyvin 
oleskelemaan.



Olivialla on kaksi 
mielipaikkaa. 
Keinu, 
piirtäminen. Kun 
siin sit loppuu, 
kun ei enää 
pomputa sitä 
keinua. Tykkään 
keinua Eevin, 
Sallan ja Saanan 
kanssa. 
Piirtäminen on 
sen takia 
hauskaa, kun voi 
sit ottaa omat 
lempivärit. Sit on 
viel yks mun 
lempipaikka, 
kirjojen luku. 
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