MOI!
Nämä ovat kouluikäisten omat kerhosivut.
Tänä keväänä joka torstai julkaistaan uusi kerhomateriaali.
Hartaus, tehtäviä, leikkejä, askartelua, kokkailua. Voit tehdä
yksin, yhdessä sisarusten tai koko perheen kanssa.

KERHOPUUHAA 3

Tällä viikolla aloitamme hiljaiseen viikkoon ja pääsiäiseen
valmistautumisen.
Askartelemme virpomisvitsoja, kokkailemme pääsiäisherkkuja
ja ulkona tutkailemme pihapiiriämme ja leikimme
perinneleikkejä.
Mukavia kerhohetkiä!

Hoosianna!
”Kiri, kiri!” ”Hurraa! Mahtavaa!” Kannustus huudot kaikuvat ympärillä. Enää ei jaksaisi askeltakaan, mutta
vielä on vähän matkaa jäljellä. Maali näkyy jo. Kannustushuudot kaikuvat ympärillä. Viimeiset askeleet ja
maali. Onnittelu – ja kannustushuudot täyttävät ilman. Voittajaa juhlitaan suurena sankarina.
Jeesuksen ratsastaessa aasilla Jerusalemin pääsiäisjuhlille suuri ihmisjoukko oli ottamassa häntä vastaan. He
eivät kannustaneet huudoillaan Jeesusta loppukiriin, vaan ottivat hänet vastaan kuninkaana, Jumalan
lupaamana pelastajana. ”Hoosianna! Halleluja, kiittäkää Herraa!” Huudot kaikuivat suureen ääneen.
”Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!”
Jeesus saapui Jerusalemiin juhlittuna sankarina, mutta vain muutamia päiviä myöhemmin hänet vangittiin
ja tuomittiin kuolemaan. Jeesuksen lähimmät ystävätkin pakenivat ja jättivät hänet yksin.
Palmusunnuntaista alkaa hiljainen viikko. Hiljaisen viikon aikana seuraamme Jeesuksen matkaa kohti
kärsimystä ja ristinkuolemaa. Tämä kaikki tapahtui, koska Jumala rakastaa jokaista ihmistä ja haluaa
ihmisen pelastuvan ja pääsevän taivaaseen. Kärsimys ja kuolema lopulta vaihtuu iloon, kun pääsiäisaamuna
ilosanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta kiirii kaikkialle.
Lue Raamatusta Palmusunnuntain tapahtumista Markuksen evankeliumi 11:1-11
Lue Lasten Raamatusta tai Raamatusta Jeesuksen viimeisten päivien tapahtumista
Markuksen evankeliumi 14-15

Rukous
Kerro Jeesukselle omin sanoin niistä asioista, joista
iloitset tänään, joista olet huolissasi, jotka pelottavat
sinua, joita haluaisit pyytää.
Muista, että Jeesus on luvannut kuunnella meitä aina.

kuva: https://christiancliparts.net/

ASKARRELLAAN
Tällä viikolla askarrellaan virpomisvitsoja. Osassa Suomea on perinteenä
käydä virpomassa Palmusunnuntaina, osassa vasta lankalauantaina
eli pääsiäislauantaina.
Muistathan, että tänä vuonna emme voi mennä virpomaan toisten luokse.
Voimme tehdä virpomisvitsoja omaksi iloksi tai ottaa niistä kuvan ja
lähettää se ystäville siunauksen kera. Virpominen perinteisesti tarkoittaa
ennen kaikkea siunauksen toivottamista. Sitä, että Jumala pitäisi huolta
ja varjelisi. Siunausta voimme pyytää, vaikka virpomaan emme tänä vuonna
pääsekään.

Tarvitset: Paperia (valkoista tai värillistä, mitä kotoa löytyy), pahvia, liimaa, teippiä, lankaa, neula, sakset,
värikynät/vesivärit ja tietysti pajunkissan- tai koivunoksia (muista, ettei toisen pihalta tai metsästä saa katkoa oksia
ilman lupaa!)
Paperihöyhenet: Tarvitset värikkäitä papereita tai voit myös värittää valkoisen paperin väreillä (muista värittää myös
toinen puoli). Leikkaa paperista noin 4 x 10 cm suikale ja taita se pitkittäin kahtia. Leikkaa höyhenen mallinen
muoto. Leikkaa paperihöyhenen reunat suikaleiksi. Muista jättää paperihöyhenen tyveen pätkä, josta sen voi
kiinnittää pajunoksaan teipillä.

Pahvitiput: Tarvitset pahvia, jonka voit värittää (molemmin puolin) tai voit liimata pahviin värillisen paperin.
Leikkaa pahvista kaavan avulla tipu. Piirrä silmät ja väritä nokka oranssiksi. Jos kotoa löytyy sulkia, kiinnitä
sellainen pyrstöksi tai tee paperihöyhenen ohjeella ohjetta pienempi höyhen. Laita ripustuslanka.
Pahvipääsiäismunat: Tarvitset pahvia, jonka voit värittää (molemmin puolin)tai voit liimata pahviin valkoisen
paperin. Leikkaa kaavan avulla pääsiäismuna pahvista. Koristele haluamallasi tavalla. Laita ripustuslanka.

Lopuksi kiinnitä koristeet oksaan teipin, langan tai ohuen rautalangan avulla.
Tee koristeita useampi, niin saat näyttävämmän oksakimpun.
Mukavia askarteluhetkiä!

KOKKAILLAAN

Strösselikeksit (noin 60 kpl)
200 g voita
2 dl kuohukermaa
3 dl sokeria
1 appelsiinin raastettu kuori
5½ dl vehnäjauhoja
3 dl perunajauhoja
1½ tl leivinjauhetta
1½ dl kirjavaa strösseliseosta
1. Sulata voi kattilassa ja anna jäähtyä hetki.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sekoita voin joukkoon kerma, sokeri ja raastettu appelsiinin kuori.
Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää voi-kermaseokseen.
Kääntele lopuksi joukkoon 1 dl strösseleitä.
Pyörittele taikinasta ruokalusikallisen kokoisia palloja.
Paina keksit lopuissa strösseleissä.
Nosta keksit strösselipinta ylöspäin uunipellille. jolle olet laittanut leivinpaperin.

8. Paista 200-asteisessa uunissa noin 10 minuuttia.

Keväinen hedelmäsalaatti
Hedelmiä, esimerkiksi omena, appelsiini, päärynä, banaani, mango
1. Kuori hedelmät.
2. Pilko ne sopivan kokoisiksi paloiksi ja laita kulhoon.
Muista olla varovainen puukon kanssa!
3. Sekoita.
4. Tarjoile esimerkiksi vaniljakastikkeen kanssa.
Ilman kastikettakin maistuu hyvälle, nam!

LEIKKEJÄ JA MUUTA PUUHAA
Tutki kotipihaa
Kuinka monta ikkunaa talossanne on?
Kuinka monesta ovesta pääsee sisälle?
Kuinka monta askelta talonne ympärysmitta on?
Mitä värejä talostanne löytyy?
Mitä materiaaleja talostanne löytyy?
Mitä puita pihaltanne löytyy? Montako niitä on?
Mitä ympyrän muotoisia asioita pihalta löytyy?
Mitä neliön muotoisia asioita pihalta löytyy?
Löytyykö pihalta jotain kolmion muotoista?
Ruutuhyppelyä
Piirrä maahan ruudukko. Etsi pieni kivi, oksa tai muu vastaava.
Heitä kivi ensimmäiseen ruutuun. Hyppää yhdellä jalalla ruutuun,
poimi kivi ja jatka yhdellä jalalla hyppelyä päähän asti, käänny
ja palaa takaisin. Heitä seuraavaksi kakkosruutuun ja niin edelleen.
Vuoronsa menettää, jos kivi ei jää haluttuun ruutuun tai toinenkin
jalka osuu maahan tai jalka osuu viivalle tai tiputat kiven. Kahteen
vierekkäiseen ruutuun hypätään yhtä aikaa, yksi jalka yhdessä ruudussa.
Ruuduissa saa olla siis vain yksi jalka kerrallaan. Kuinka nopeasti pääset ruudukon läpi?
Heittopeli
Piirrä maahan ympyrä tai useampi eri kokoinen ympyrä. Etsi 5-10 käpyä tai pikkukiveä. Piirrä maahan
viiva, jonka takaa heität. Montako saat pysymään piirtämässäsi ympyrässä. Tai jos piirsit useamman
ympyrän, anna niille eri pistemäärät ja laske kuinka paljon saat pisteitä. Haasta itseäsi ja siirrä
heittoviivaa vähän kauemmaksi. Osutko nyt? Jos oli liian vaikeaa, siirrä viivaa vähän lähemmäksi ja
kokeile uudestaan.
Hyppynarutaituruutta
Montako hyppyä onnistut hyppimään? Osaatko yhdellä jalalla? Miten hyppiminen takaperin onnistuu?
Mitä muita tapoja hyppiä keksit? Muista, harjoittelu tekee mestarin. Älä lannistu, vaikket heti
onnistuisikaan. Koita uudestaan.

Kaavat askarteluun
Tipu

Pääsiäismuna

Paperihöyhen

