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Askartelutehtävät

Tarvitset:
- Aikakauslehtiä tai sanomalehtiä

- Sakset
- Liimaa

- Kartonkia tai paksua paperia
- Halutessasi kuvaa voi myös
värittää tai hahmotella kynillä

Paperimosaiikki

Ohjeet:
Aloita leikkaamalla lehdistä pieniä

palasia, mahdollisimman erivärisiä ja -
näköisiä. Kuvan aiheen lapsi voi päättää

itse, ja leikata sitten siihen aiheeseen
sopivia palasia! Kun palasia on hyvä

määrä, voi niitä alkaa liimata
kartongille. Pikkuhiljaa palasista alkaa

muodostua kokonaisuus!
 

Huom! 

Voit askarrella myös unelmakartan! Tällöin voit

leikata lehdistä kokonaisia kuvia tai sanoja, jotka

sopivat unelmiisi. Liimaa kuvat ja kirjaimet

kokonaisuudeksi paperille!



Askartelutehtävät

Origamit

Monsterisilmä



Askartelutehtävät

Origamit
Vene

Huom! Voit myös koristella

veneesi!



Askartelutehtävät

Marionetti
Tarvitset:

- vessapaperihylsyn
- narua

- kaksi pullonkorkkia
- kartonkia

- halutessasi maalia/värikyniä
 



Energianpurku



Energianpurku



 Valmista ensin vaniljakiisseli. Mittaa

kaikki aineet kattilaan, sekoita tasaiseksi

ja kuumenna hiljalleen sekoittaen,

kunnes kiisseli sakenee.

 Jaa vaniljakiisseli laseihin. Jäähdytä.

 Tee sitten vadelmakiisseli. Mittaa mehu,

perunajauhot ja sokeri kattilaan. Keitä

samalla tavoin kuin vaniljakiisseli.

 Jaa vadelmat vaniljakiisselin pintaan ja

kaada vadelmakiisseli niiden päälle.

Ripottele pinnalle hieman sokeria.

Ohjeet:
 

1.

2.

3.

4.

9 dl                  maitoa
2                      kananmunaa
2 rkl                 perunajauhoja
1 dl                  sokeria
2 tl                    vaniljasokeria

9 dl                  mehua (vadelma)
6 rkl                 perunajauhoja
1  dl                 sokeria
400 g                vadelmia

Ainekset:
 

Vaniljakiisseli

 
Vadelmakiisseli

 Sulata pinaatti (tai pilko tuore pinaatti 
 pieniksi palasiksi).
 Sekoita kaikki ainekset keskenään 
 mahdollisimman tasaiseksi taikinaksi.
 Paista letut pannulla. Laita taikinaa 
 pannulle sen verran, minkä kokoisen 
 letun haluat. Ethän tee letusta liian 
 ohutta, jotta saat sen käännettyä!
 Tarjoile esimerkiksi perunamuusin ja 
 puolukkahillon kanssa.

Ohjeet:
 

1.

2.

3.

4.

150 g pakastepinaattia (tai tuoretta)
3 dl vehnäjauhoja (myös gluteenittomat   
jauhot käyvät)
1 dl kaurahiutaleita
3 tl leivinjauhetta
1,5 tl suolaa
4 dl kauramaitoa
5 tl juoksevaa margariinia

Ainekset:
 

Kokkaus

Pinaattiletut

Kerroskiisseli

Vegaaninen!



Ulkoilu



Ulkoilu



Puuhatehtäviä

Jatka lauseita!
Usein mietin...

Tällä hetkellä minusta tuntuu...
Tänään haluaisin oppia...

Tulen iloiseksi....
Minua huolestuttaa...

Etsi ruudukosta!



Puuhatehtäviä

Arvoituksia ratkaistavaksi!

Mikä liikkuu aina, eikä pysähdy koskaan?
 

Millä on kaula, mutta ei päätä?
 

Jos jaat tämän, sitä ei enää ole. Mikä se on?
 

Mikä tulee sitä suuremmaksi, mitä enemmän
otat siitä pois?

 
Tämä on jokaisella, ja se kulkee aina mukana.

Aina sitä ei näe. Mikä se on?
 

Mitkä kulkevat ylös ja alas, mutta eivät liiku
koskaan?

 
Mikä ei ala mistään tai lopu mihinkään?

 
Mikä voi kulkea vaikka maailman ympäri,

mutta pysyy aina nurkassa?

(aika)

(pullo)

(salaisuus)

(reikä)

(varjo)

(portaat)

(ympyrä)

(postimerkki)


