
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. Ristinolla 

Joskus on todella tylsää. Nyt askarrellaan itselle ristinolla-peli, jonka voi laittaa vaikka 

reppuun ja siellä se kulkee mukana vaikka kouluun välitunneille, jossa voit pelata sitä 

kavereiden kanssa.  

Tarvikkeet: 

- Neliön muotoinen pahvi 

- Permanenttitussi 

- 10 kpl kiviä 

- Valkoinen permanentti tussi tai halutessaan maalia tai tarroja 

- kangaspussi, mihin lauta ja kivet mahtuvat 

Tee näin. 

1. Kerää ulkoa kymmenen pientä kiveä, sen verran suuria kuitenkin että mahdut 

piirtämään kiviin ristin tai nollan. 

2. Pese kivet ja kuivaa ne 

3. Piirrä pahville ristinolla ruudukko  

4. Piirrä 5 kiveen ristin kuvat tai halutessasi voi laittaa viiteen kiveen 

samanlaisen tarran, piirtää tai maalata samanvärisen kuvan tai maalata 

viisi kiveä saman värisiksi 

5. Toista lopuille viidelle kivelle sama, jos teit edellisiin viiteen kiveen ristit 

niin piirrä loppuihin nollan kuva, jos maalasit edelliset kivet punaisiksi maalaa 

loput 5 kiveä sinisiksi tai haluamallasi värillä 

6. Odota, että kivet kuivuvat ja muista siivota jäljet. Sen jälkeen voit haastaa 

perheenjäsenesi tai ystäväsi 

 

Ristinollan säännöt: 

Tavoitteena on saada kolme omaa merkkiä samalle pysty-, vaaka- tai vinoriville. Se joka saa 

ensimmäisenä kolmen suoran voittaa. 

  



2. Hanna-tädin pikkuleivät 

Tarvikkeet: 

- 200g voi tai margariinia 

- 2 dl kuohukermaa 

- 3 dl sokeria 

- 1,5tl leivinjauhetta 

- 5.5 dl vehnäjauhoa 

- 3dl perunajauhoa 

- kulho 

- mikron kestävä sulatus astia 

- puuhaarukka 

- leivinpaperia 

- siivilä 

Tee näin 

1. Laita uunilämpenemään 200 asteeseen 

2. Sulata voi mikrossa, ei tarvitse kiehua riittää, että sulaa 

3. Sekoita sulanut voi, kerma ja sokeri 

4. Yhdistä toisessa kulhossa keskenään kuivat aineet 

5. Siivilöi kuivat aineet voiseokseen, sekoita puuhaarukalla tai käsin tasaiseksi taikinaksi 

6. Pyörittele taikinasta pieniä palloja pellille, noin 2 cm kokoisia 

7. Muista jättää pikkuleipien väliin tilaa, koska ne kohoavat hieman 

8. Saatat tarvita kaksi peltiä, koska taikinasta tulee noin 60 kappaletta.  

9. Paista pikkuleipiä uunissa noin 7 – 10 minuuttia tai kunnes ne saavat väriä alareunaan. 

Paisto aika riippuu taikinapallojen koosta 

10. Ota pikkuleivät uunista, muista käyttää patalappuja tai pyydä aikuiselta apua 

11. Muista siivota jäljet! 

  



3. Varjokuvat  

Tarvikkeet 

- Piirustuspaperia 

- lyijykynä 

- halutessaan värikyniä 

- Erilaisia leluja 

Tee näin  

1. aseta lelut paperille, niin että niille muodostu varjot, voit käyttää varjojen 

muodostamiseen apuna lamppua 

2. Piirrä varjon ääriviivat paperille 

3. Voit halutessasi värittää hahmot haluamallasi tavalla 

 

 

 

 

  



4.  Helppo mustikka Smoothie 

Tarvikkeet 

- 3 dl luonnon jugurttia 

- 1 pieni banaani 

- 2 dl mustikoita 

- 1dl mustikkamehua 

- Sauvasekoitin tai blenderi 

- Kulho 

- Juomalasit 

Tee näin 

Vatkaa kaikki aineet sauvasekoittimella tai blenderilla kuohkeaksi juomaksi. Kaada lasiin ja 

nauti 

 

 

 

 

 

 

 


