MOI!
Nämä ovat kouluikäisten omat kerhosivut.

KERHOPUUHA 10

Tänä keväänä joka torstai julkaistaan uusi
kerhomateriaali. Hartaus, tehtäviä, leikkejä,
askartelua, kokkailua. Voit tehdä yksin, yhdessä
sisarusten tai koko perheen kanssa.
Mukavia kerhohetkiä!

Jeesus menee taivaaseen
Pääsiäisestä ja Jeesuksen ylösnousemuksesta oli kulunut 40 päivää. Jeesus ja opetuslapset
olivat yhdessä Öljymäellä. Jeesus puhui opetuslapsille ja antoi heille tehtävän: ”Minulle on
annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni: Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä
noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”
Sitten opetuslapset näkivät, miten Jeesus otettiin ylös taivaaseen ja pilvi peitti Jeesuksen.
Opetuslapset ihmettelivät tapahtunutta. He tähystivät vielä taivaalle, kun heidän vieressään
seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista enkeliä. He sanoivat Jeesuksen menneen taivaaseen,
mutta tulevan kerran takaisin.
Enkelien mentyä opetuslapset lähtivät takaisin majapaikkaansa. He saivat Jeesuksen
lupaamalta Pyhältä Hengeltä voimaa ja rohkeutta lähteä kertomaan Jeesuksesta kaikille
ihmisille.
Jeesuksen käsky mennä ja kertoa hänestä kaikille ihmisille on edelleen voimassa. Sinä voit
toteuttaa tätä käskyä vaikkapa rukoilemalla jonkun puolesta tai pyytämällä kaveriasi mukaan
seurakunnan kerhoon tai Big Night -iltaan.
Jeesus lupasi olla kanssasi ihan joka päivä. Ei joka toinen tai kolmas tai joskus silloin tällöin,
vaan JOKA PÄIVÄ!
Voit lukea Jeesuksen taivaaseen menemisestä ja lähetyskäskystä
Matteuksen evankeliumista 28:18-20 tai
Apostolien teoista 1:6-14

Rukous
Jeesus, kiitos että olet kanssani joka päivä.
Auta minua tekemään tahtosi mukaan.
Aamen.

Kummipäivä-unelmia
Kummipäivää vietetään 31.5.2020.
Millaisia muistoja sinulla on omasta kummistasi?
Kummiksi voi päästä kastettu ja konfirmoitu nuori
tai aikuinen, joka on Suomen ev.lut. Kirkon jäsen.
Montako vuotta sinulla on vielä rippikoulun käymiseen?

Millainen sinä haluaisit olla, jos pääsisit kummiksi?
Mikä olisi unelmiesi tapa viettää kummipäivää?
Katso myös kumminkaa.fi-vinkit kummipäivän viettoon.

Kuuntele ja katsele
Jakke jääkarhun kummipuhe
Katso, mitä kummi sanoisi Jakke Jääkarhulle, jos harjoitukset on menneet ihan
pieleen. Missä tilanteissa sinun kannattaa puhua itsellesi “kummipuhetta”?

Tarinankertoja Kiisi Isotalon tarinat
Tarinankertoja Kiisi Isotalo lukee kerhonohjaajan käsikirjaan 2019-2020:n kirjoittamiaan
tarinoita. Iltatarinana kummipäivään sopii vaikka Suojassa –tarina. Kuuntele myös
Kiisin muut tarinat.

Muista kummia kirjeellä, kortilla tai videolla
Usein postilaatikosta ei löydy kuin laskuja ja mainoksia. Yllätä kummi
kirjoittamalla ja lähettämällä hänelle kirje tai kortti. Kirjeessä voit kertoa
miten päivät ovat sujuneet kotona ja etäkoulussa. Mukavaa on myös kysellä
kummin kuulumisia. Kirjoittamisen jälkeen vain kirje tai kortti kirjekuoreen,
kummin nimi ja osoite päälle, postimerkki ja kuori postilaatikkoon. Sitten vain
odottelemaan kummin vastausta, jotta pääset taas kirjoittamaan kuulumisiasi.
Kummia voi ilostuttaa myös kuvaamalla videon omasta päivästäsi ja
lähettämällä sen esim. Whatsappilla tai sähköpostitse hänelle. Voit videolla myös
pyytää kummia tekemään samanlaisen videon sinua varten.

Kortti-idea
Tarvitset keltaista, mustaa ja valkoista kartonkia, mustan ja punaisen tussin/värikynän,
liimaa ja sakset.
Leikkaa keltaisesta kartongista kortin kokoinen pala. Taita se kahtia.
Leikkaa ja liimaa mustasta kartongista ampiaiselle kaksi mustaa raitaa.
Leikkaa tuntosarvet mustasta kartongista ja liimaa paikalle.
Leikkaa valkoisesta kartongista kaksi ympyrää siiviksi. Liimaa paikoilleen.
Piirrä silmät ja suu. Kirjoita tervehdys kortin sisäpuolelle.
Jos sinulla ei ole värillisiä kartonkeja, voit käyttää valkoista kartonkia tai paperia. Väritä
esimerkiksi puuväreillä ampiainen keltaiseksi ja raidat mustiksi.

Kummin kaa -ottelu etänä
Pelailuun löytyy nykyään vaikka mitä pelejä ja palveluita, joissa voi verkon välityksellä pelata muiden
kanssa.
Tässä muutamia vinkkejä Kummin kaa -otteluun:

Pictionary / kuva-arvoituksia - Zoomissa on mahdollista esimerkiksi Whiteboardia hyväksi käyttäen
jakaa valkoinen näyttö, johon toinen voi piirtää. Aiheeksi voi ottaa esimerkiksi: Mitä löytyy luonnosta?
Lasten ohjelmat? Kotieläimiä? tai Kotona löytyviä? Voi sopia esimerkiksi, että piirrätte vuoron perään tai
toinen piirtää ensin vaikkapa 3 arvoitusta ja toinen arvaa, jonka jälkeen vaihdatte.

Lautapelit netissä – yksi alusta, jota voi käyttää yhteisessä pelailussa on http://fi.battleship-game.org,
jossa voi helposti pelata laivan upotusta kaksin. Peli aloitetaan jakamalla toiselle linkki kyseiseen peliin.
Sivusto on täysin suomenkielinen ja yksinkertainen käyttää. Toinen sivusto, jota voi hyödyntää
on https://fi.boardgamearena.com. Sivustolta löytyy iso määrä pelejä ja on ilmainen käyttää, mutta
soveltuu selkeästi ehkä paremmin vanhemmilla lapsille. Sivusto vaatii kirjautumisen ja kaveri pyynnön
lähettämisen toiselle, joihin voit pyytää apua vanhemmiltasi. Sivulta löytyy muutamia yksinkertaisempia
pelejä, joita on mahdollista pelata kummin kanssa.

Pantomiimi - Ole videoyhteydessä kummin kanssa. Pelaajien tulee valita alla olevasta kuvasta vuoron
perään yksi eläin, joka heidän tulee esittää eivätkä he saa kertoa sitä toiselle. Toisen tehtävänä on arvata
oikea eläin.

Mikä sana – Keksikää vuorotellen esine tai asia jostain aihepiiristä (esimerkiksi kevät, luonto, koti,
eläimet). Toinen yrittää arvata sanan kysymällä kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä tai ei.

