MOI!
Nämä ovat kouluikäisten omat kerhosivut.

KERHOPUUHA 7

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

Hyvä Paimen
Kun olin pieni tyttö, minulla oli tapana tutkia erään kaapin kätköistä löytyviä vanhoja kirjoja.
Ne olivat vanhempieni tai ehkä jopa heidän vanhempiensa lapsuudesta säilyneitä. Erityisesti yksi
kirja kiehtoi minua paljon. Kirja oli pieni ja mitättömän värinen. Se pysyi juuri ja juuri kasassa.
Pahviset kannet olivat irtoamassa. Kirja sisälsi lauluja, joita en osannut. Mikään ei oikeastaan
houkutellut tarttumaan siihen. Jokin kirjassa kuitenkin kiehtoi minua.
Kirjan kannessa ollut kuva kosketti minua. Kuvassa paimen oli nostanut pienen karitsan
harteilleen. Paimen oli sitonut karitsan loukkaantuneen jalan. Kuvittelin aina, miten paimen oli
viemässä eksyksissä ollutta karitsaansa kotiin turvaan. Paimenesta välittyi rakkaus karitsaa
kohtaan.
Jeesus kertoi kerran vertauksen paimenesta ja eksyneestä lampaasta, kun halusi opettaa ihmisille
kuinka rakkaita ja tärkeitä ihan jokainen on Jeesukselle. Vertauksen paimenella oli sata
lammasta. Kerran hän huomasi yhden kadonneen. Paimen jätti 99 muuta ja lähti etsimään yhtä
kadonnutta. Paimen etsi niin kauan, että löysi lampaan. Sitten hän palasi kotiin ja järjesti iloiset
juhlat ystävilleen ja naapureilleen, koska oli niin iloinen löydettyään kadonneen lampaansa.
Jeesus on tällainen hyvä paimen, joka rakastaa
jokaista niin paljon, että etsii kadonneet ja
iloitsee jokaisesta äärettömän paljon.
Voit lukea vertauksen Raamatusta
Luukkaan evankeliumista 15:1-7

Rukous:
Rakas Jeesus, kiitos että pidät minusta huolta niin
kuin paimen pitää lampaistaan huolta.
Pidä myös huolta minulle rakkaista ihmisistä.
Aamen.

ILMAPALLOJUTTUJA

Pidä pallo ilmassa -leikki
Tarvitaan yksi ilmapallo. Jos leikissä mukana koko perhe,
voidaan leikkiä useammalla ilmapallolla. Heitä pallo ilmaan ja
pyri pitämään se ilmassa mahdollisimman pitkään käsillä,
jaloilla, päällä. Kuinka kauan onnistut?

Pallo ämpäriin
Tarvitaan vähintään yksi täyteen puhallettu ilmapallo ja ämpäri ja kaksi leikkijää. Tarkista,
että ilmapallo mahtuu ämpäriin.
Toinen leikkijöistä pitelee ämpäriä, toinen on ilmapallon heittäjänä. Leikkijät asettuvat
sopivan matkan päähän toisistaan. Ilmapallon heittäjä heittää/lyö kädellään ilmapallon
kohti ämpäriä pitävää leikkijää. Ämpärin pitäjä yrittää saada ilmapallon ämpäriin.
Onnistuneesta suorituksesta saa pisteen.

Pallotaituruutta
Kokeile kuinka onnistut seuraavissa tehtävissä
• Pidä pallo ilmassa yhdellä kädellä mahdollisimman kauan
• Pidä pallo kämmenellä (älä pidä toisella kädellä kiinni pallosta) ja kulje huone ympäri
• Pidä pallo ilmassa jalan, polven, kyynärpään tai pään avulla
• Lyö pallo ilmaan ja pyörähdä paikallasi ennen kuin lyöt palloa uudelleen
• Lyö pallo ilmaan ja lyö mahdollisimman monta kertaa käsiä yhteen ennen kuin lyöt
palloa uudelleen.
• Pidä kaksi palloa ilmassa yhtä aikaa

Pallokisailua
•
•
•
•
•

Kuljeta ilmapallo huoneen päästä päähän suulla, pillillä tai paperitorvella
Lyö ilmapallo huoneen päästä päähän harjalla tai tyhjällä talouspaperirullalla
Tasapainottele ilmapalloa yhdellä sormella tai lusikassa ja kulje huone päästä
päähän
Hypi huone päästä päähän pallo polviesi välissä
Sähköistä pallo esimerkiksi hankaamalla sitä vähän aikaa vaatteisiisi. Laita ilmapallo
pääsi päälle ja kulje huone päästä päähän.

Ilmapallotennis
Tarvitset: kertakäyttölautasen, tukevaa pahvia, värikyniä, teippiä ja sakset
Koristele kertakäyttölautanen. Leikkaa pahvista noin 3 cm leveä ja 15-20 cm pitkä
kädenotin. Teippaa se kiinni lautaseen. Puhalla ilmapalloon ilmaa ja solmi se.
Yksin pelit:
Pidä ilmapalloa ilmassa mailalla lyöden mahdollisimman pitkään.
Laita seinään esimerkiksi valkoinen paperi ja yritä osua ilmapallolla paperiin.
Paripelit:
Erota puolet esimerkiksi narulla tai tuoleilla (=verkko). Sopikaa kentän rajat. Ja sitten
pelaamaan. Pisteen saa, kun pallo osuu maahan vastustajan pelialueella.

Jongleerauspallot
Tarvitset ilmapalloja, riisiä, muovipusseja, sakset.
Laita muovipussiin noin 0,5-1,0 dl riisiä riippuen kuinka suuren pallon haluat tehdä ja
minkä kokoisia ilmapalloja sinulla on. Sulje pussi solmulla ja leikkaa ylimääräinen muovi
pois. Ole tarkka, ettei pussiin jää yhtään ilmaa.
Leikkaa ilmapallosta osa pois ja laita se riisipussin päälle. Ota toinen leikattu ilmapallo ja
laita se toisesta suunnasta pallon päälle. Voit vielä koristella palloasi ilmapallosta jääneillä
paloilla. Pallosi on valmis! Tee vielä ainakin kaksi palloa lisää, niin pääset harjoittelemaan
jongleerausta.
Ohjeita voit katsoa vaikka täältä https://www.youtube.com/watch?v=7M0YBjE8Aj0 tai
https://www.youtube.com/watch?v=4HmPhv_AvIY tai https://www.youtube.com/watch?v=umwqpnTUlLQ

Ilmapalloraketti
Tarvitset ilmapallon, ohutta puuvillalankaa, mehupillin, teippiä, sakset ja kaksi tuolia
Laita tuolit noin 4-6 metrin päähän toisista.
Leikkaa langasta niin pitkä pätkä, että saat solmittua sen molempiin tuoleihin kiinni (älä
solmi vielä!).
Pujota langan toinen pää mehupillistä läpi.
Solmi nyt molemmat päät tuoleihin kiinni. Mehupilli jää tulien väliin.
Ota kaksi noin 10 cm pitkää teipinpalaa ja laita ne mehupilliin kiinni.
Pyydä jotakuta auttamaan sinua seuraavassa vaiheessa. Puhalla ilmapalloon ilmaa. Pidä
kiinni niin, että ilma ei pääse pois. Laita ilmapallo kiinni mehupilliin teippien avulla. Tässä
tarvitset apua.
Kun ilmapallo on teipattu mehupilliin, vie mehupilli langan toiseen päähän ja päästä
ilmapallosta irti. Raketti lähti liikkeelle!

