Nettipyhis marraskuu 21 Tehtävä:

ADVENTTIPUSSUKKA

Olisiko nyt aika koristella kotia. Etsikää
jouluvaloja ja -koristeita ja laittakaa
iloksi kotiin esille.

_______________________

_______________________

Joulunodotukseen liittyy
joulukalenteri. Monilla teillä onkin
varmasti esimerkiksi suklaakalenteri.

Viettäkää perheen kanssa yhteinen
glögi- tai kaakaohetki. Voitte leipoa
siihen itse esimerkiksi joulutorttuja.

Tässä vinkki koko perheen yhteiseen
joulukalenteriin joulun odotuksen
hetkiin. Jokaiselle 24 päivälle on oma
tehtävänsä. Jos et voi toteuttaa
tehtävää juuri sinä päivänä, ei se
haittaa. Jätä kortti odottamaan
sopivaa hetkeä.

__________________

Tulosta ja leikkaa tehtävät ja liimaa
kartongille. Voit koristella
tehtäväkortit vaikka jouluisilla tarroilla.

Viekää linnuille lyhde tai ruokaa
sopivaan paikkaan omalle pihalle tai
metsänreunaan.

Askartelussa onkin vinkkinä tehdä
aarrearkku tai – pussukka, johon voit
nämä kortit laittaa ja nostaa joka päivä
yhden.

________________________

________________________
Ostakaa piparitaikinaa, laittakaa
joulumusiikkia soimaan ja leipokaa
yhdessä pipareita ja koristelkaa.
_______________________
Osta joulukortteja tai
askartelumateriaaleja, ja tehkää ja
kirjoitelkaa tärkeille ihmisille, vaikka
serkulle tai mummille
joulutervehdyksiä iloksi.
_______________________

Käykää retkellä lähimetsässä tai
puistossa. Voitte ottaa lämmintä
juomaa termoskannuun ja
pikkupurtavaa mukaan.
______________________

Pitäkää perheen kanssa lautapeli-ilta
yhdessä pelaten. Sytytelkää kynttilöitä
ja laittakaa pientä naposteltavaa
yhdessä illan ratoksi.
________________________
Lähtekää jouluiseen konserttiin tai
kirkkohetkeen pysähtymään joulun
sanoman ja tunnelman äärelle. Voitte
myös katsoa netistä jonkin jouluisen
pikkukirkkohetken tai -konsertin.
____________________________
Katso, kuuntele ja tanssi mukana tallin
eläinten kiitostanssi =)

Keksikää yhdessä liikkeet täähän
tuttuun joululauluun:
Joulu on taas, joulu on taas,
kattilat täynnä puuroo.
Nyt sitä saa, nyt sitä saa,
vatsansa täyteen puuroo.
Joulu on taas, joulu on taas,
voi kuinka meil on hauskaa.
Lapsilla on, lapsilla on
aamusta iltaan hauskaa
_______________________
Päivät kohti joulua voivat tuntua
pitkiltä, ja aina ei sääkään suosi.
Etsi jouluisia värityskuvia tai piirrä itse.
Näistä voit tehdä tauluja iloksi tärkeille
ja rakkaille ihmisille. Löydät jouluisia
tehtäviä mm. lastenkirkon sivuilta.
________________________
Kerää leluistasi ja kotona olevasta
muusta materiaalista seimiasetelma.
Voit myös leikata kuvia lehdistä ja
tehdä tauluna kartongille.
________________________

Tehkää esimerkiksi karkki- tai
piparupussukoita ja antakaa iloksi
vaikka naapurille, posteljoonille tai
muulle tärkeälle ihmiselle.
_________________________
Sytytä kaksi kynttilää Suomen
syntymäpäivää juhlistaaksesi
ja syökää yhdessä herkkuruokaa.
Voitte laulaa myös onnittelulaulun
Suomelle. Laulu voi olla esimerkiksi
Maamme tai paljon onnea vaan =)
___________________________
Kaivakaa esille punaiset vaatteet ja
tonttulakit ja kuunnelkaa ja leikkikää
jouluisia lauluja.
___________________________
Lukekaa yhdessä jouluinen satu. Voitte
myös kehitellä sen itse, jos runosuoni
sykkii, esimerkiksi joulukoristeet
virikkeenä.
_________________________
Opetelkaa yksi tähtikuvio ja lähtekää
etsimään se iltakävelyllä taivaalta.
_____________________________

Kerätkää heijastimia ja taskulamput.
Sitten ulos tekemään heijastinpolku.
Tämän voi toteuttaa aikuiset lapsille.
Voi myös lähteä ihan taskulampun
kanssa ihmettelemään, mitä ulkoa
löytyy.
__________________________

Tietovisapäivä:
Keksi lauluja, jossa on joulukoristeita?
Keksi lauluja, jossa lauletaan
joulupukista?
Keksi lauluja, jossa lauletaan linnusta?

Joulu on valon juhla.
Mistä sinä saat iloa ja valoa.
Minulla on valoa varpaissa,
siellä se valo liikkuu.
Näin kun heilutan varpaita,
valonsäde keikkuu ja kiikkuu.
Minulla on valoa sormissa,
siellä se valo liikkuu.
Näin kun heilutan sormia,
valonsäde keikkuu ja kiikkuu.
Minulla on valoa vatsassa,
siellä se valo liikkuu.
Näin kun heilutan vatsaani,
valonsäde keikkuu ja kiikkuu.
Minulla on valoa silmissä,
siellä se valo liikkuu.
Näin kun katselen sinua,
valonsäde keikkuu ja kiikkuu.
__________________________
Oma tehtävä tähän

__________________________
Koristele joulukuusi tai pieni viherkasvi
jouluiloksi.
___________________________
Ottakaa jouluinen kuva,
jonka voitte vaikka lähettää
tervehdykseksi läheisille.
Kuva voi olla teistä ihmisistä,
jouluisesta maisemasta tai koristeesta.

Ensimmäisenä jouluna tapahtuu
seuraavaa:
On yö.
Kirkas valo häikäisee paimenet.
Enkeli ilmestyy heille ja kertoo
Jeesuksen syntyneen Beetlehemissä.
Näytä miltä näyttää hämmästynyt
lammas? Entä säikähtänyt paimen?
Tai iloinen enkeli?

