MOI!
Nämä ovat kouluikäisten omat kerhosivut.

KERHOPUUHA 8

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

Pyytäkää, niin teille annetaan
Onko joku joskus pyytänyt sinulta jotain? Kaveri on voinut pyytää leikkimään tai pyöräilemään.
Äiti tai isä on voinut pyytää tekemään kotityön. Pikkusisko tai-veli on ehkä pyytänyt pelaamaan
kanssaan tai lukemaan kirjaa. Kun tärkeä ihminen pyytää jotain, yleensä sitä mielellään tekee kuten
on pyydetty. Tai joskus tekee, vaikkei se olisi niin mukavaakaan, koska haluaa auttaa itselle rakasta
ihmistä.
Oletko sinä joskus pyytänyt vaikka vanhemmiltasi jotain? Uutta pyörää tai puhelinta, leikkimään
tai pelaamaan kanssasi tai katsomaan yhdessä elokuvaa. Tuntuu hyvältä, kun pyyntöön vastataan.
Joskus voi olla, että joutuu vähän odottamaan, että saa sen mitä on pyytänyt. Ja joskus käy niin,
ettei saakaan sitä, mitä on pyytänyt. Pyytämäsi asia on sellainen, mitä ei ole mahdollista toteuttaa
tai se on sinulle vaaraksi. Vanhempasi ovat kuitenkin kuulleet pyyntösi ja ajattelevat, mikä on
sinulle parasta.
Jeesus opetti meitä rukoilemaan. Hän opetti meitä pyytämään Taivaan Isältä ja lupasi, että Taivaan
Isä aina kuulee meidät. Hän haluaa antaa meille kaikkea hyvää. Mutta ihan niin kuin vanhemmilta
pyytäessä, emme aina saa Taivaan Isältä sitä, mitä haluamme. Taivaan Isä tietää, mikä on meille
parasta. Ja aina se, mitä pyydämme ei ole meille parasta.
Rukous ei ole kuitenkaan vain pyytämistä. Oikeastaan se on juttelua Jumalalle. Se on kuin juttelisit
ystäväsi kanssa tai vanhempasi kanssa. Jumala haluaa kuulla, mitä sinulle kuuluu, mitä ajattelet,
millaisia huolia ja murheita sinulla on. Pelottaako jokin asia sinua. Voit kertoa myös toisesta
ihmisestä Jumalalle. Jos vaikka olet huolissasi ystävästäsi, voit kertoa sen Jumalalle. Jumalalle voit
jutella milloin vain ja missä vain. Minä tykkään jutella Jumalan kanssa lenkillä ollessani.
Jeesus opetti meitä rukoilemaan. Voit lukea,
mitä Jeesus opetti rukoilemisesta esimerkiksi
Luukkaan evankeliumista 11:1-13

Rukous:
Kerro omin sanoin Jumalalle omista asioistasi.
Rukouksen lopuksi voit sanoa aamen.

Tänään taiteillaan ja etsitään luonnosta kevään merkkejä

SOKERIMAALAUS
Tarvitset: vettä, sokeria, kattilan, esim. puukauhan, kopiopaperia paksumpaa paperia,
sivellin, vesivärit
1. Sekoita 1 osa sokeria ja 2 osaa vettä (esimerkiksi 1 dl vettä ja 2 dl sokeria).
2. Keitä muutama minuutti, jotta sokeri liukenee veteen. Ole varovainen, ettet polta
itseäsi.
3. Jäähdytä sokeriliemi.
4. Teippaa paperi alustaan maalarinteipillä.
5. Sivele paperi sokeriliemellä.
6. Tipauta vesiväritäpliä paperille ja katso millaisia kuvioita syntyy.
7. Anna kuivua rauhassa ennen kuin irrotat paperin pöydästä.
8. Tee kortteja, tauluja…

VARJOPIIRTÄMINEN
Tarvitset: paperia, kynän, erimuotoisia esineitä, auringon
1. Mene ulos aurinkoisella säällä.
2. Laita paperin päälle esine tai sommittele esineistä kuva paperille. Kokeile miten saat
parhaan varjon, laittamalla esine erilaisiin asentoihin.
3. Piirrä esineen muodostama varjo paperille.
4. Voit myös etsiä luonnosta erilaisia varjokohteita. Millaiselta näyttäisi puun oksien tai
kukan varjo?
5. Piirtäkää erilaisia esineiden varjoja paperille. Arvuutelkaa toisiltanne, mikä esine
kyseessä.

LUONTOTAIDETTA
Sommittele luonnosta löytyvästä materiaalista erilaisia taideteoksia. Muistathan, ettei
elävästä puusta saa katkoa risuja tai ottaa tuohta puun rungosta. Sammalta tai jäkälää ei
myöskään saa ottaa maasta. Mitä kivaa keksit.
Vinkki: Metsäretkellä luontotaiteilu on kivaa puuhaa ja metsästä löytyy paljon hyvää
taiteilumateriaalia.

LÄHDE ULOS TUTKIMAAN KEVÄISTÄ LUONTOA
Mitä kaikkea hienoa löydätkään luonnosta? Pidä silmät ja korvat auki. Löydätkö kevään
ensimmäiset leskenlehdet? Milloin ensimmäinen muurahainen ahertaa työssään? Minkä
perhosen näet ensimmäisenä?
Lähde kevätretkelle
Luonto-Liiton kevätseurantakortti http://kevatseuranta.fi/wpcontent/uploads/2020/02/kevattuuli2020_lowres_netti.pdf
Lähde linturetkelle
Birdlife.fi sivulta löydät esimerkiksi lintubingon
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/materaalit/
Lähde kuvametsästysretkelle
Ota kuva seuraavista asioista. Voit retken jälkeen arvuutella toisilta, mikä kuva ja asia
kuuluvat yhteen. Lähtekää koko perhe ja ottakaa jokainen omat kuvat. Katselkaa, millaisia
kuvia olette ottaneet. Oletteko kuvanneet samoja asioita vai ihan erilaisia.

Ota kuva…
hyönteisestä

jostakin iljettävästä

pilvestä

jostakin keltaisesta

vedestä

jostakin joka pitää ääntä

linnusta

jostakin pehmeästä

polusta

jostakin karvaisesta

eläimestä

jostakin kauniista

neulasesta

jostakin hassusta

Idea kuvametsästykseen https://viitotturakkaus.fi/

