
PUUHAVINKKEJÄ KOTIIN ISOILLE

JA PIENILLE 

Mitä tehdä kotona kun koronavirus rajoittaa liikkumista ja
kavereiden näkemistä? Siinäpä se! Tässä vinkkejä ja inspiraatiota
kotiin isoille ja pienille puuhailijoille.

TANSSI!

 
Sisällä istuminen ja makoilu voi välillä tuntua uuvuttavalta. Tähän auttaa
tanssi! Valitse lempparikappaleesi ja anna mennä! Ravitsele jalat, kädet
ja koko kroppa! Päätä tanssihetkesi pieneen venyttelyyn.
 
Yy - kaa - koo - nee! Haluaisitko harjoitella koreografiaa? Tsekkaa
Kajaani Dancen tanssihaaste täältä!

LUE!

 
Lukemalla voi mielikuvituksen mukana matkata vaikka minkälaisiin
maailmoihin! Nappaa kirja käteen ja etsi mukava lukunurkka kotoasi. Ei
muuta kuin matkaan!
 
Pst! Iltasadun nälkäisille satuja löydät täältä!
Lukulumon kirjapalvelu on nyt maksuttomana avoinna kaikille. Kurkkaa
Lukulumo täältä!
Vasta lukemaan opetteleville hauska Ekapeli täältä!

LAULA! SOITA! 

 
Tiestikö, että musiikin kuuntelu, laulaminen ja soittaminen saa takuulla
hyvälle tuulelle? Kotona voi laulaa ja soittaa yksin tai yhdessä!
Askarrelkaa uusia soittimia esimerkiksi vanhoista purkeista ja
riisinjyvistä! Pitäkää konsertti, jossa saatte käyttää vain itsekeksittyjä
instrumentteja! 
 
Huom! Lasten konsertteja etänä netistä täältä!

LEIVO! KOKKAA!

 
Joka päivä täytyy muistaa syödä hyvin ja mielellään myös herkullisesti.
Suunnitelkaa ja kokatkaa yhdessä ruoka koko perheelle! Toteuttakaa
jokin uusi resepti tai leipokaa vaikka jokaiselle perheenjäsenelle
omannäköinen sämpylä!
 
Nam! Marttojen Pikkukokki-sivusto pursuaa reseptejä aloitteleville
kokeille, sivustolle pääset tästä!

 

https://www.facebook.com/watch/?v=194669875290759
https://iltasatu.org/
https://www.iltoppiminen.fi/uutiset/lukulumo-avautuu-kaikille/
http://www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli
http://www.konserttikeskus.fi/etakonsertit?fbclid=IwAR07zlp-uYt_dozd-jzbNNVHMrF5NXRWSgt_Rk_uMe75XXZh86iDVtl6nio
https://www.pikkukokki.fi/


HOIDA KASVEJA!

 

Kevät on kasvien heräämisen ja kasvukauden aikaa. Mitä jos veisitte
kodin kasvit suihkuun tai vaikkapa istuttaisitte uusia kasveja?
Kaupasta saatavien siemenien lisäksi voitte kokeilla kylvää siemeniä
esimerkiksi luomuhedelmistä!
 
Vinkkejä kasvien hoitoon löydät täältä ja täältä!

SUUNNITTELE OMA PELI!

 

Pelaaminen on hauskaa ja pelatessa aika juoksee kuin siivillä.
Suunnittele oma lauta- tai korttipeli! Testatkaa valmista peliä yhdessä
perheenjäsenten kanssa.
 
Start here! Ohjeita oman lautapelin toteutukseen löydät mm. täältä
ja täältä!
Ohjeita oman videopelin toteutukseen löydät täältä!
 

PIIRRÄ, VÄRITÄ, MAALAA!

 

Kotiin voi perustaa vaikkapa ihan oman ateljeen! Mitä kotiateljeessa
tehtäisiin? Muotokuvia? Villejä värikokeiluja? Sarjakuvia? Kokeilkaa
erilaisia tekniikoita piirtää, maalata ja värittää! 
 
Vau! Tulostettavia värityskuvia löydät täältä!
Vinkkejä sarjakuvan tekoon täältä!
Inspiraatiota kotiatljeeseen täältä!
Miten olisi syötävä taide? Kurkkaa idea täältä!

 
ASKARTELE, NIKKAROI!

 
Miten olisi itsetehty pienoistalo vanhasta pahvilaatikosta? Tarvitset
ainakin sakset, värikyniä, liimaa ja teippiä. Ehkäpä vanhoja
aikakusilehtiä, joiden kuvilla koristella pienoistalon olohuonetta?
 
Hoplaa! Ohjeita ja lisää askarteluideoita löydät täältä! Ja täältä!
Origamien ihmeellinen maailma täällä!
 

LISÄÄ VINKKEJÄ KOTIPÄIVIIN:

 

 Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton menetelmäoppaat, tästä! 
Koululaislehden 40:n idean lista tylsyyttä vastaan, tästä!

https://puutarhakasvatus.fi/
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/kasvun-ihme-viljelyvinkit/mika-saa-kasvit-kasvamaan/
https://koululainen.fi/puuhaa/tee-itse/lautapeli/
https://taidekoti.com/2017/10/lautapeli/
http://viihdevintiot.com/2016/07/26/tee-peli-lapsikin-sen-osaa/
http://www.supercoloring.com/fi
http://sarjakuvablogit.com/category/sarjakuvan-abc/
http://www.kuvataideopettajat.fi/kuviksen-etaopetus/
https://taidekoti.com/2018/06/syotavaa-taidetta/
https://www.martat.fi/marttakoulu/pikkukokki/kadentoissa/askarteluohjeet/
https://www.cchobby.fi/askarteluideat/lasten-askartelu/paperiaskartelua-lapsille
http://origamit.com/origami-ohjeet/helpot-origamit/page/2/
https://www.lastenkulttuuri.fi/materiaalit/menetelmaoppaat/
https://koululainen.fi/puuhaa/tekemista-tylsaan-paivaan/

