
Rovaniemen 4H- yhdistyksen etäkerho 2020 

Tervetuloa etäkerhoon. Tästä löydät etätehtäviä, mitä voit suorittaa yksin tai yhdessä 

perheenjäsentesi kanssa! Materiaalista löydät niin kokkailuun, kuin askarteluun ja 

kädentaitoihin liittyviä tehtäviä. Mukana tulee ohjeistus, miten kerhotehtävät tehdään.  

Muistathan käydä täyttämässä palautelomakkeen Rovaniemen 4H-yhdistyksen sivulla 

etäkerhotehtävistä.  

Mukavaa etäkerhoilua toivottaa Rovaniemen 4H-yhdistyksen väki! 

 

1. Kananmunabingo 

Tarvikkeet:  

- Tyhjä kananmunakenno 

- Erivärisiä maaleja/tusseja 

Tee näin: 

Maalaa tai väritä kananmunien paikat eriväreillä. Tämän jälkeen bingo alusta 

on valmis.  

Nyt voit ulos mennessä ottaa bingoalustan mukaan ja katsoa, löydätkö 

luonnosta jokaiseen kohtaan saman värisen asian. Voit ottaa myös tehdä 

useamman bingo alustan ja ottaa kilpailun, vaikka sisarusten tai vanhempien 

kanssa, kuka saa ensimmäisenä kennon täyteen! 

 
Jos sinulla ei ole munakennoa, voit leikata lehdestä jonkin värikkään kuvan, 

sen verran ison, että saat selkoa väreistä ja lähde kuvan kanssa ulos. Etsi 

luonnosta kuvan värejä toistavia asioita. Löydätkö kaikkia kuvassa esiintyviä 

värejä luonnosta?  



2. Välipalaksi pannari 

 

Pannukakku on hyvä ja helppo välipala, jota voit kokeilla tehdä kotona! 

Pannarin päälle voit laittaa vaikka hilloa, kermavaahtoa, sokeria tai jotain 

suolaista kuten sulatejuustoa, kinkkua ja paprikaa. 

Muista kysyä vanhemmilta luvan ennen kuin alat tekemään pannaria! Voit 

myös pyytää vanhemmat mukaan leipomaan yhdessä! 

Tarvikkeet pellilliseen pannukakkua: 

- taikinakulho 
- vispilä 
- desimitta 
- ruokalusikka 
- teelusikka 
- 1 l maitoa 
- 4 munaa 
- 1 tl suolaa 
- 6 dl vehnäjauhoa 
- 4 rkl margariinia tai ruokaöljyä 
- Syvä uunipelti 
- leivinpaperi 

Tee näin: 

1. Laita uuni lämpenemään 200-asteeseen 

2. Mittaa maito kulhoon 

3. sekoita joukkoon rikotut munat 

4. lisää suola 

5. Lisää jauhot ja sekoita tasaiseksi. 

6. Lisää margariini tai ruokaöljy sekoittaen. 

7. Kaada seos leivinpaperilla vuoratulle reunalliselle uunipannulle  

8. Paista pannukakkua noin 30 minuuttia 

9. Pannukakun ollessa uunissa, siivoa jäljet. Ota pannukakku varovasti 

uunista ja muista pelti on kuuma. Käytä patalappuja tai pyydä aikuista 

auttamaan.  

10. Syö ja nauti        

 

Jos korvaat maidon vedellä, saat maidottoman pannukakun ja jos käytät 

vehnäjauhojen tilalla gluteenittomia jauhoja, saat gluteenittoman pannukakun. 



3. Eväsretki 

Tee perheesi kanssa eväsretki omalle terassille, parvekkeelle tai olohuoneen 

lattialle! 

 

Tarvikkeet 

- Viltti tai huopa 

- Evästä, esim. voileivät ja mehua 

Viettäkää mukava hetki yhdessä keskustellen, vaikka päivän tapahtumista, 

hauskoista muistoista tai haaveilkaa tulevasta kesästä! 

  



Viikon TOP-tehtävä:  
Ratkaisevat reitit 
 

Suunnistajat ovat reitinvalinnan mestareita. Pärjätäkseen kilpailussa heidän 
on pystyttävä valitsemaan nopein, helppokulkuisin ja tietysti myös turvallisin 
reitti lähtöpaikan ja määränpään välille. Sinäkin voit vaikuttaa liikkumisesi 
nopeuteen, helppokulkuisuuteen sekä turvallisuuteen vertailemalla ja 
valitsemalla oikein reittisi. 

Tarvikkeet 
 

- muistiinpanovälineet 
- säänmukainen varustus 

Tee näin 
1. Valitse määränpää lähiympäristöstäsi. Se voi olla 

vaikkapa koulu, kauppa, kirjasto tms. 
2. Kulje määränpäähäsi liikennesääntöjä noudattaen. 

Tarkkaile risteyksiä, tienylityksiä ja muita tiellä 
liikkujia. 

3. Valitse paluumatkalle toinen reitti. 
4. Piirrä kartta kulkemistasi reiteistä. Mittasuhteet 

kartassa eivät ole tärkeitä vaan se, mitä matkan varrelle osuu (tiet, 
risteykset, rakennukset…). 

5. Montako tienylitystä teit menomatkalla? Entä tulomatkalla? 
6. Kumpi reitti on turvallisempi? Selitä muutamalla sanalla, miksi. 

Pohdittavaksi 
Miksi joskus kannattaa valita pidempi ja hitaampi reitti? 

 

https://www.toptehtavat.fi/search?q=muistiinpanov%C3%A4lineet&search_type=tags
https://www.toptehtavat.fi/search?q=s%C3%A4%C3%A4nmukainen+varustus&search_type=tags
https://www.toptehtavat.fi/mod/top_tehtavat/icon.php?guid=363&owner_guid=363&size=master&subtype=top_task&icontime=1420624121

