MOI!
Nämä ovat kouluikäisten omat kerhosivut.

KERHOPUUHA 6

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

Aarre
Eräs mies oli haaveillut jo vuosia löytävänsä sateenkaaren päästä aarteen. Muut ihmiset
naureskelivat ja pilkkasivat miestä hänen haaveensa takia. He sanoivat, ettei sateenkaareen
päästä mitään aarretta löydy ja pitivät miestä ihan hassuna. Mutta mies ei luopunut
haaveestaan löytää aarre.
Vuodet kuluivat ja mies jaksoi haaveilla. Eräänä päivänä miehen jo ollessa vanha mies, hän
lähti veneellä saaressaan olevalle mökilleen kalastelemaan. Koko yön oli satanut vettä, mutta
miehen soutaessa saartaan kohti sade taukosi ja aurinko pilkisti pilvien raosta. Yhtäkkiä mies
huomasi taivaalla kauneimman sateenkaaren koko elämänsä aikana. Vanha mies huomasi,
että sateenkaareen pää osui hänen saarelleen. Mies alkoi soutaa venettään nopeasti kohti
saarta. Nyt hän löytäisi aarteen!
Päästyään saarelle vanha mies alkoi etsiä aarretta joka paikasta. Hän katsoi kivien alta,
jokaisesta kannon kolosta ja sammalten alta. Lopulta hän löysi vanhan likaisen aarrearkun.
Mies vei aarrearkun sisälle mökkiinsä. Hän putsasi arkun liasta ja katseli arkkua miettien,
millainen aarre sisältä löytyisi. Sitten mies avasi arkun kannen varovasti ja kurkisti sisälle.
Arkusta löytyi lappu, jossa luki ”kun katsot arkun sisälle, näet aarteen”. Mies katsoi arkkuun
tarkemmin. Arkun pohjalla oli peili. Kun vanha mies katsoi arkun sisälle, hän näki oman
kuvansa. Mies ei ymmärtänyt, miten hänen kuvansa voisi olla aarre. Sitten hän huomasi
peiliin kirjoitetun tekstin ”Sinä olet ihme”.
Aarre on jotain tärkeää, arvokasta ja rakasta. Aarteestaan
haluaa pitää hyvää huolta. Sinä olet aarre. Olet aarre vanhemmillesi, isovanhemmillesi ja ystävillesi. Olet aarre ihan jokaiselle.
Ennen kaikkea olet maailman kallisarvoisin aarre Jumalalle.

Rukous:
Taivaan Isä, kiitos että olen aarre sinulle.
Anna minun aina muistaa se.
Auta minua kohtelemaan myös toisia
ihmisiä aarteina, arvokkaina ja ainutlaatuisina.
Aamen.
kuva: https://christiancliparts.net/

Kokoa oma temperamenttitoteemipaalusi ja pohdi millainen
olet!
Tällä viikolla pohditaan kuka minä olen. Alkuun pääsee tämän paperin kanssa. Kun
olet pohtinut kuka minä olen, on hyvä seuraavaksi miettiä mitä kaikkea osaan ja
mitkä asiat saavat minut hyvällä mielelle. Näitä asioita pääset pohtimaan täältä.
Temperamentilla tarkoitetaan ihmisen luontaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat
siihen, miten ihminen käyttäytyy ja reagoi asioihin. Temperamentti koostuu
erilaisista piirteistä. Nämä piirteet selittävät, miksi toiset ovat helposti innostuvia,
miksi jotkut ovat arkoja uusissa tilanteissa tai miksi toiset pitävät arjen rutiineista
ja toiset kaipaavat vaihtelua ja jännitystä. Temperamenttipiirteet vaikuttavat myös
siihen, millaiset opiskelutavat tuntuvat itselle sopivilta.
Tutustu temperamenttieläimiin, jotka kuvaavat eri temperamenttipiirteitä. Mikä
piirre tuntuu tutulta ja itseesi sopivalta? Valitse itseesi sopivat
temperamenttieläimet ja kokoa oma toteemisi. Temperamenttieläimet
löytyvät täältä.
Valitse 4-5 kappaletta sinua eniten kuvaavaa eläintä. Jos pystyt tulostamaan kuvan,
niin voit värittää ja leikata ne irti ja rakentaa oman temperamenttitoteemisi.

Lähde temperamenttitoteemiin: www.mieli.fi,
Kuka minä olen ja Iloa elämään -kuvat: Krista Ylä-Kotola, Lappeenrannan
seurakunta

ASKARRELLAAN
Taitellaan tällä kertaa paperikirppu.
Ensin taitellaan paperista kirppu. Sitten pyydetään
kaveria sanomaan luku. Kirppua avataan ja suljetaan
luvun mukainen määrä. Sitten kaveri valitsee uuden
luvun tai värin. Tämän mukaan kirpun luukusta
katsotaan tehtävä, kysymys, toivotus tai ennustus.
Taitteluohjeita löytyy täältä
https://ryhmarenki.fi/wp-content/uploads/2019/09/Paperikirppu-Ohje.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fk4EpyAtf6k

Ideoita paperikirpun tehtäviksi, kysymyksiksi, toivotuksiksi
KYSYMYSKIRPPU
Keräiletkö jotain?
Harrastatko musiikkia?
Mitä pelejä osaat?
Mitä osaat tehdä hyvin?
Mistä eläimistä pidät?
Mikä on lempi…?
Keksi itse lisää kysymyksiä
JUMPPAKIRPPU
Tee 10 haarahyppyä
Venyttele käsilläsi kohti kattoa
Kurkota käsilläsi lattiaan
Irvistele
Pyöritä käsiäsi kuin tuulimylly
Nouse varpaillesi 10 kertaa
Juokse paikallasi
Hypi kuin pupujussi
Keksi itse lisää jumppaohjeita
LUONTOKIRPPU
Keksi erilaisia asioita, mitä luonnosta
pitää löytää

TEHTÄVÄKIRPPU
Kehu itseäsi
Lausu runo
Esitä veturia
Haukottele hurjasti
Hihitä tai kikata
Irvistä inhottavasti
Komenna itseäsi
Venyttele kuin käärme
Luettele lempiruokiasi
Taputa rytmikkäästi
Matki apinaa
Keksi itsellesi hassu lempinimi
Kerro vitsi
Keksi itse lisää tehtäviä
KERTOTAULUKIRPPU
Laita 1-3 kertolaskua luukkuun
HELLYYSKIRPPU
Halaa
Kutita
Lähetä lentosuukko
Silitä päätä
Kehu toista
Keksi itse lisää

YLÖS, ULOS JA LENKILLE - koko perhe
TEHTÄVIÄ KOKO PERHEELLE
Laskekaa yhteen perheenne sormet ja
tehkää niin monta x-hyppyä kuin
saitte sormista laskettua.

Tehtävä:
Muodostakaa yhdessä eri kuvioita käsillä, jaloilla tai vartalolla.
Tehkää ainakin seuraavat kuviot ja voitte myös keksiä omia kuvioita
neliö
ympyrä
kolmio
tähti

Tehtävä:
”Metsäjuoksu leikki eli hugo -peli” Juoskaa/hölkätkää/kävelkää paikallanne.
Valitkaa yksi huutamaan käskyjä:
”Oksa”, jolloin kaikki väistävät oksaa menemällä kyykkyyn.
”Kanto”, jolloin kaikki hyppäävät kannon yli ilmaan.
”Marjoja”, jolloin kaikki keräävät maasta marjoja käsillään.
”Äiti”, jolloin kaikki pysähtyvät ja heiluttavat käsillään.
Voitte keksiä itse lisää käskyjä.
Leikkiä jatketaan jonkin aikaa ja halutessaan käskijää voidaan vaihtaa.

Tehtävä:
Jokainen perheenjäsen laskee/arvioi omien hampaidensa lukumäärän. Muut
perheenjäsenet auttavat tarvittaessa. Tämän jälkeen eniten hampaita saanut
henkilö aloittaa keksien jonkun venyttelyliikkeen tai muun liikkeen, jonka
muut perheenjäsenet tekevät perässä. Sen jälkeen tehdään kierros, jossa
jokainen perheen jäsen tekee jonkinlaisen liikkeen.

Tehtävä:
Jokainen kerää jonkinlaisen asian
(käpy, kivi, oksa jne.) lähiympäristöstä ja tuo rastin aloituspaikalle. Kun
kaikki ovat keränneet jonkun asian maastosta, jokainen piirissä oleva kertoo
mikä se on ja mitä sillä voisi tehdä.

