Kesä on alkanut, itikat ja pörriäiset ovat täydessä työn touhussa ja
maailma on täynnä ihania värejä talven jälkeen. Koululaisten
leirejä emme vielä tänä kesänä voi järjestää, mikä on tosi tylsää,
mutta tässä hiukan mukavia puuhasteluvinkkejä kesäpäiviin.

Kesätaideteos. Tehdään yhdessä hieno kesätaideteos seuriksen ikkunaan:
Askartele (paperista, kankaasta tms.) n. kämmenen kokoinen kala, ötökkä tai kukka ja
tuo se seurikselle viikolla 23 (kesäkuun eka viikko).
Kalanti: Seuriksen postilaatikko tai ma-ke seurikselle klo 9-14
Lokalahti: Paanulan postilaatikko
Uki: Koulukatu 6, postilaatikko tai klo 9-15 oven takana oleva laatikko
Pyhämaa: Seuriksen seinässä musta postilaatikko, jossa lukee adressit

Rastiradat viikolla 24 (kesäkuun toinen viikko). Voit tulla mukaan vaikka
hetkeksi tai koko ajaksi. Mukana Jaana.
Pyhämaa ma 8.6. klo 13-15 (Telakanranta).
Kalanti ti 9.6. klo 13-15 (Pankkitien leikkipuisto).
Lokalahti ke 10.6. klo 9.30-11.30 (Pankin puisto).
Uki to 11.6. klo 9.30-11.30 (Uuden kirkon kirkkopuisto rastit klo 18 asti).
Oliko sinusta kiva saada postia?
Kirjoita sinäkin kirje jollekin tutulle ja käy viemässä se hänen
postilaatikkoonsa tai lähetä postin kautta.
Oletko kokeillut saippuakuplamatojen puhallusta?
Tarvitset muovipullon, jonka pohja leikataan pois. Pariton sukka pois leikatun pohjan
tilalle ja kasta sukkapuoli saippualiemeen. Puhalla pullon suuhun, kuinka pitkiä
kuplamatoja pystyt puhaltamaan?
Tee itse slimeä, mutta muista pyytää lupa vanhemmiltasi!
Kirkas slime: 1dl vettä ja 1dl perunajauhoja. Laita seos mikroon minuutiksi ja jäähdytä .
Hattara slime: 1dl hiusten hoitoainetta ja 2dl perunajauhoa, sekoita.
Tee kaislavene ja lähetä se maailman merille tai uita vaikka ammeessa tai ojassa.
Katkaise kaislan lehti niin että vartta jää hiukan jäljelle ja sitten laita lehden kärki varren
sisälle. Voit toki keksiä itse hienommankin veneen.

Keksi arpakuution numeroille oma tehtävä, heitä arpakuutiota ja tee
tehtävä, minkä numero osoittaa. Tässä vinkkejä tehtäviin, mutta voit itse
keksiä niitä lisää... vaikka monta tehtävää samalle numerolle, niin voit
valita kivoimman.
1. Mene peilin eteen ja ihailee omaa irvistystä ja kaunista hymyä!
2. Mene kertomaan äidille tai muulle kotiväelle "olet kiva"
3. Montako K-kirjaimella alkavaa asiaa näet?
4. Tee ja kierrä oma esterata tai hassu reitti omalla kotipihallasi.
5. Mene maahan makaamaan ja katsele pilviä, mitä niistä tulee mieleen? Näyttääkö joku
esim. lohikäärmeeltä tai muumilta? Jos ei pilviä ole, valitse jokin paikka, joka olisi hauska
katsella alhaalta ylöspäin.
6. Piirrä maahan neliö ja sen sisään 9 ruudukkoa. Mene seisomaan keskimmäiselle
ja hypi tasajalkaa taukoa pitämättä ja viivoille astumatta kaikki ruudut läpi, siten että,
joka toinen kerta palaat keskiruutuun (keskiruutu, reunaruutu, keskiruutu, reunaruutu
jne.)
Mikä sana
kuvan kirjaimista
muodostuu?
Näitä voit tehdä
itsekin, ottaa kuvia
ja arvuutella
kavereiden
kanssa.

”Rukous on silta luokse Jumalan, rukous on polku
luokse auttajan, rukous on lintu, joka lentää
taivaaseen, rukous tuo rauhan sydämeen.”
Leirilaulun sanoin,
kivaa kesää toivottelee: Jaana ja Rose
”Jos sinusta tai vanhemmistasi tuntuu,
että haluat jutella tai lähettää viestiä,
niin vastailen mielelläni juhannukseen asti! ”
Jaana 044 3634 399 jaana.kulmala@evl.fi

