TOIMINTAVINKIT KOTIIN:
17.4. - 23.4.2020
perjantai: Yhdessä liikkuminen hassutellen voi olla hauskaa tekemistä koko porukalle. Perjantain ja alkavan
viikonlopun kunniaksi pari tai ryhmä jumppaa! Jokainen saa vuorollaan keksiä jumppaliikkeen, jonka kaikki
toteuttavat. Lapsista on hauskaa, kun aikuisetkin heittäytyvät mukaan hassutteluun! Tämän voi toteuttaa myös
videopuhelun kautta jonkun kaverin kanssa.
viikonloppu: Olisiko nyt aika kaivaa esiin erilaisia äidin, isän tai sisarusten asusteita sekä vaatteita vaatekomerosta ja
tehdä muotinäytös? Minkälaisia rooleja sieltä löytyykään. Erilaisissa asuissa voi tehdä myös esityksiä, näytelmiä tai
musiikkivideoita. Ilahduta kummia, mummia, vaaria tai jotakuta muuta läheistä lähettämällä videon pätkä heille!
maanantai: Pallon käsittely on hyvää motoriikan harjoittamista. Pallon kanssa voi tehdä monenlaista. Yhdessä
pelaaminen, pallon potkiminen tai heittely ulkona on hyvää liikuntaa. Sisällä pallon voi korvata sanomalehtipalolla,
joita voi tehdä erikokoisia. Niillä voi heittää tarkkuutta sankoon, laatikkoon tai vaikka koriin lyhyemmältä ja
pidemmältä matkalta. Samalla voi yrittää heittä myös höyheniä, mikäli niitä on pääsiäisestä jäänyt… lentääkö höyhen
yhtä hyvin kuin sanomalehtipallo tai lentääkö sanomalehtipallo yhtä hyvin kuin tavallinen pallo?
tiistai: Vesileikit antaa erilaisia aistimuksia ja ovat kivoja. Miten teillä voisi vesileikin toteuttaa? Voisiko
kylpyhuoneeseen laittaa sangon, josta saa ottaa vettä erikokoisiin astioihin ja kaadella niitä astiasta toiseen. Tai
voisiko astiaan panna vettä ja astianpesuainetta ja koittaa tehdä siitä vaahtoa oikealla vispilällä…. saako vaahdon
laitettua varovasti toiseen astiaan ja mitä vaahdolle käykään kun se jää astiaan pitkäksi aikaa..? Puuhaa ja ihmettelyä
varmasti riittää =) Vesileikeissä, kuten toki kaikissa leikeissä on tärkeätä, että aikuinen valvoo lapsen turvallisuutta!
keskiviikko: Kotona voi askarrella helposti oman soittimen, sellaisen, josta ei lähde hurjan kova ääni kuitenkaan 😉
Vessapaperi- tai talouspaperirullan sisään voi laittaa makaroonia, kuivattuja herneitä tai vaikka popcornin siemeniä.
Ensimmäisenä kannattaa koristella rulla. Siihen voi liimata valkoista paperia, johon piirretään kuvioita tai sitten siihen
voi liimata erilaisia kuvioita erilaisista materiaaleista, esimerkiksi kierittää erivärisiä lankoja tai liimata kangastilkkuja
tai aikakausilehdistä leikattuja kuvia. Päihin kannattaa teipata paksu paperi, kartonki tai kangas. Kovemman äänen
saa, jos päähän liimaa tai teippaa esimerkiksi pilttipurkin tmv. kannen.
Pieniä rytmimunia voi askarrella suklaamunista jääneisiin yllätysmuniin. Yllätysmunista voi tehdä myös
äänimuistipelin, mikäli niitä on kertynyt enemmän. Tehdään parit yllätysmunista, niin että aina kahteen laitetaan
sisälle samaa ainetta, esimerkiksi hienosokeria, riisiä, kiviä, hiekkaa. Löytyykö parit? Tätä voi kokeilla myös vaikka
niillä vessapaperirullilla 😉
torstai: Lähtekää yhdessä kävelyretkelle, mutta tällä kertaa kulkekaa yhdessä niitä reittejä, joita lapset haluavat!
Kumikengät jalkaan märällä kelillä ja kaikki lätäköt ja kuralammikot testaamaan. Löytyykö matkan varrelta kaiteita,
aitoja, kantoja, joita pitää ylittää tai alittaa, puita joiden ympäri pitää juosta, ojia, viivoja tai oksia joiden yli hyppiä?
Voiko metsässä kävellä niin, ettei koske ollenkaan mihinkään vihreään.. minkälaisia variaatioita teidän kävelyretkeltä
löytyy?

