etäperhekerhon kevät
Lämmöllä-loru
Auringon suukko kun lämmöllä koski,
punastui mansikkaneidon poski.
Ujosti käänsi hän posken toisen,
aurinko suikkasi samanmoisen.

Leikki
Taputetaan vuoroin käsiin ja vuoroin reisiin.
Silitetään omaa poskea.
Käännellään päätä puolelta toiselle.
Lähetetään lentosuukko.

Askarrelkaa
yhdessä aurinko
esimerkiksi
ikkunaan!

Auringon askarrellut Ella 9v.

Lisää
perhekerhon
vinkkejä ja ohjeita
löytyy osoitteesta
https://bit.ly/etaperhekerho

rullan etäPErhekerho:
noidat ja puput

Kurkkaa mitä muuta teemaan
liittyvää perhekerhossa puuhaillaan
osoitteessa
https://bit.ly/etaperhekerho0204

Askarrellaan wc-paperirullasta pupu
Tarvikkeet: puolikas wc-paperirulla, valkoista paperia, värikyniä, sakset ja liimaa
1. Leikkaa
paperista rullan
mittainen suikale
ja piirrä tähän
pupulle silmät

2. Leikkaa paperista
pupulle korvat, käpälät,
kuono ja väritä ne. Lisäksi
tarvitset kaksi pitkää
suikaletta ja viisi
lyhyempää suikaletta.

3. Liimaa valkoinen paperi,
johon piirsit silmät, rullan
ympärille. Liimaa lyhyet
suikaleet korvien kohdalle.
Kaksi viimeistä lyhyttä
suikaletta taitetaan keskeltä
ja näiden avulla saadaan
korvat liimattua pupulle.

4. Liimaa kuono ja käpälät
paikalleen ja liimaa kaksi
pitkää suikaletta rullan läpi
yläosassa korvien kohdalla
oleviin suikaleisiin. Liimaa
alhaalta pitkät suikaleet
toisiinsa kiinni.

5. Nyt vielä korvat
paikalleen, niin pupu
on valmis
heiluttamaan
korviaan.

rullan etäPErhekerho: tiputanssi
Tiputanssi loruleikki
Kananpoika keltainen
(Kuljetaan kenuen puolelta toiselle)
kulkee tietä vaappuen.
On sillä nokka punainen
(Laitetaan kädet kasvojen eteen nokaksi, avataan ja suljetaan käsiä)
Ja höyhenpeitto pörröinen.
(Silitetään käsivarsia)
Vaan nytpäs minä nappaan sen (Vanhempi nappaa lapsen syliin)
Ohjeet tipukortin
untuvikon pehmoisen.
askarteluun

ja muita vinkkejä
löytyy osoitteesta
https://bit.ly/etaperhekerho0904

rullan etäperhekerho:
kotieläimet
Rullan etäperhekerhosta kuuluu kummia ääniä!
Kuka siellä mahtaa hirnua ja haukkua? Ota
selvää osoitteessa
http://bit.ly/etaperhekerho1604

Askarrellaan kultakalapeli
1. Leikkaa ja liimaa rullan ympärille paperi ja litistä rulla toisesta
päästä. Tee pyrstö rullan litistettyyn päähän toisen värisestä
paperista. Halutessasi voit tehdä kalan suun sormivirkkauksella.
2. Koristele värikynillä pyrstö. Piirrä myös suomut ja
silmät ja laita suu paikalleen. Tee useita kaloja.

PELIOHJEET:
Pyörittäkää paperista pieniä palloja tai käyttäkää esim. kuivattuja
herneitä, makaroneja tai helmiä. Asettakaa kalat eri kohtiin
matolla. Yksi lähelle, toinen hiukan kauemmas jne. Jokainen saa
vuorollaan ”ruokkia” kaloja, eli heittää palloja kalan kitaan. Mitä
kauempana olevan kalan suuhun osut, sen paremmat pisteet saat.
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Tarvikkeet:
kaksi eri väristä paperia,
vessapaperirullia, värikyniä,
sakset, liimaa,
esim. punaista lankaa tai
paperia kalan suuksi

rullan etäperhekerho:
ötökät
Youtubesta löytyy vaikka minkälaisia lauluja
pörriäisistä ja maan mönkijöistä. Kokeile
vaikkapa näitä!
Pikku Papun orkesteri: Leppäkertun aamutoimet
Fröbelin palikat: Hämähäkkirock
Liisa Hyttinen: Maija-mehiläinen
Ella ja Aleksi: MC Koppakuoriainen
Lastenmusiikkiyhtye Ammuu: Kirppu ja härkä
Fröbelin palikat: Perhonen
Pikku Papun orkesteri: Toukkavauva
Vokki-Myyrät: Mussu Muurahainen

Nettisivuilta löytyy
mm. ohjeet
kivieläimen
askartelemiseen!

Lisää perhekerhon
vinkkejä ja ohjeita
löytyy osoitteesta
https://bit.ly/etaperhekerho2304

