
Kymmenen pientä inkkaria 

 

1. Yksi ja kaksi ja kolme inkkaria, 
neljä, viisi ja kuusi inkkaria, 
seitsemän ja kahdeksan ja yhdeksän inkkaria, 
kymmenen pientä inkkaria. 
 
2. Sulat päässä kaikilla, 
Nuoli ja jousi mukana, 
He olivat isoja ja vahvoja 
ja aikoivat karhun kaataa.  
 
3. Hys, kuulen kuinka rymisee, 
Hys, kuulen kuinka rytisee, 
Hys, kuulen kuinka jytisee, 
Nyt karhu lähenee. 
 
4. Yksi ja kaksi ja kolme inkkaria, 
neljä, viisi ja kuusi inkkaria, 
seitsemän ja kahdeksan ja yhdeksän inkkaria, 
kymmenen inkkaria juoksi kotiin! 

Intiaanisatu 

Intiaanipoika  

Olipa kerran intiaanipoika, joka asui majassa, joka näytti tältä (piirrä käsillä ilmaan majan 
muoto) 
Eräänä päivänä hän aikoi mennä metsään kävelemään, joten hän halasi äitiä ja isää (halaa 
itseäsi) 
Ensin hän käveli tiellä (taputa jalkojasi) 
ja sitten puusillalla (tömistä rintakehääsi) 
Sitten hän käveli pehmeällä savella (paina kämmenet yhteen) 
ja sitten hän käveli hienolla hiekalla (hiero kämmeniä yhteen) 
Tie päättyi ja intiaanipoika päätyi heinikkoon (esitä että kävelet korkeassa ruohossa) 
Yhtäkkiä hän näki linnun (intiaanihuuto), mutta lintu pelästyi ja lensi tiehensä. Hän jatkoi 
kävelemistä heinikossa ja yhtäkkiä hän näki tiikerin (intiaanihuuto), mutta tiikeri suuttui, 
grrrrr…. (pidä vihaisen tiikerin ääntä) Poika pinkaisi juoksuun ja juoksi ensin heinikossa, sitten 
hiekalla, savessa, sillalla, tiellä ja takaisin majaan halaamaan äitiä ja isää, jolloin tiikeri juoksi 
takaisin metsään. 

Tätä satua voidaan käyttää myös hierontasatuna 

 
 
 
Inkkariloru  



Iso inkkari sanoo  
O-O-O-O-O-O-O-O… Taputa suutasi ja pidä matala ääni  
Pieni inkkari sanoo  
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o… Taputa lapsen suuta ja päästä pieni ääni 

Kymmenen intiaania seisoi rannalla. 

Viisi intiaania meni veneeseen ja lähti merelle kalastamaan. 

Kuinka monta jäi jäljelle rannalle? (5) 

 

Kaksi rannalle jäänyttä intiaania hyppäsi veteen, ui merelle ja kiipesi veneeseen. 

Kuinka monta intiaania veneessä on nyt? (7) 

Kuinka monta jäi jäljelle rannalle? (3) 

 

Yhtäkkiä tuli myrsky ja vene alkoi keikkua rajusti. Kaikki intiaanit paitsi yksi tippuivat veteen. 

Kuinka monta tippui veteen? (6) 

 

Mutta onneksi kaikilla intiaaneilla oli pelastusliivit, joten he onnistuivat uimaan rantaan. 

Kuinka monta intiaania rannalla on nyt? (9) 

 

Kaikki huusivat veneessä olevalle intiaanille, että tämä tulisi kotiin, koska pian olisi pimeää. 

Intiaani meloi rantaan. 

Kuinka monta intiaania rannalla on nyt? (10) 

 

Intiaanit olivat saaneet viisi kalaa verkkoon. 

Miten intiaanit jakavat kalat, että kaikki saavat yhtä paljon? 

 

 

Tämä satu opettaa numeroita ja niiden yhteen-/vähennyslaskua, jakolaskua ym. 


