NETTIPYHIS KESÄ 16 TEHTÄVÄ

10 KIVAA KESÄPUUHAA ULOS JA SISÄLLE SADEPÄIVIKSI
1. TIKKUPULLA
3 dl vehnäjauhoja
1/2 tl suolaa
2 rkl sokeria
2 tl leivinjauhetta tai 1 tl kuivahiivaa
1/2 tl kardemumma
1 1/2 dl maitoa
sormenpaksuisia pitkiä puutikkuja paistamiseen
1. Sekoita kuivat aineet keskenään kulhossa.
2. Lisää joukkoon maito. Voit maustaa taikinan kardemummalla.
3. Leivo taikinasta noin 20 sentin mittaisia, sormenpaksuisia pötköjä.
4. Kierrä pötkö paksun puutikun ympäri siten, että päät jäävät kierteen sisään – silloin pulla pysyy
tikussa paistamisen ajan. Tee kierrokset niin harvaan, että pullalla on tilaa kohota paistuessaan.
5. Paista pulla riittävän etäällä liekeistä hilloksessa, ettei taikina pala.
6. Pulla kypsyy 10–20 minuutissa paksuudestakin riippuen. Pulla on kypsä, kun se irtoaa puutikusta
helposti.
7. Nauti tikkupulla mansikkahillon kera. Onkalo, josta
Vinkki! Tee tikkupullataikina valmiiksi jo kotona. Ota mukaan vähän jauhoja, jotta pullien
kietominen paistotikun ympäri onnistuu.

2. SALAATTI
Ota maun mukaan salaattia, kurkkua, melonia, viinirypäleitä, tomaattia ja
paprikaa. Mansikka tai maunmukainen juusto tuo kivan säväyksen. Voit kerätä
salaattiin sellaista, mitä löydät puutarhasta ja voit kasvattaa itse salaattia yms.
3. KÄPYLEHMÄT
Etsi käpyjä ja tikkuja ja tee käpylehmiä. Näistä saat hyvän leikin ja voit tehdä
muitakin eläimiä.
4. KIVIMAALAUS
Kerää kiviä ja maalaa askartelumaaleilla. Näistä saa kivan koristeen
juhannuspöytään tai puutarhaan ja terassille.

5. 10 TIKKUA LAUDALLA
Perinteinen pihaleikki. Tee puulaudasta ja pyöreästä oksasta keinuva lauta.
Etsi 10 tikkua ja ala pelaamaan.
6. KESÄTEATTERI NUKEILLA
Voit etsiä esimerkiksi lehdistä kivoja kuvia, ja leikata ja liimata niitä kartongille
tai pahville. Laita vaikka jäätelötikusta tikut niihin ja voit tehdä näyttämön
vaikka terassille ja pitää esityksiä.
7. KIM LEIKKI
Perinteinen tuttu leikki ulkona tai sisällä. Ottakaa kasa tavaroita ja sitten muut
laittavat silmät kiinni. Tämän jälkeen yksi leikkijöistä ottaa pois yhden tai
useamman tavaran ja muut yrittävät arvata mikä/ mitkä tavarat ovat pois.
8. AVAIMENPIILOTUS
Perinteinen leikki, jota voi leikkiä ulkona tai sisällä.
Yksi piilottaa ja toiset odottavat jossain silmät kiinni tai näkösuojassa.
Sitten piilottaja antaa etsijöille vinkin: onko avain perhosen, linnun tai kalan
korkeudella. Piilottaja voi myös auttaa sanomalla polttaako jollain etsijällä tai
kylmeneekö.
9. KESÄKORTILLA MUISTAMINEN
Askartele kortti esimerkiksi kuivatuista kukista jollekin tärkeällä ja rakkaalle
ihmiselle. Voit päällystää kuivatut kukat kontaktilla ja kirjoita kiva
kesätoivotus. Kesällä on myös paljon juhlia, joten onnittelukorttikin tästä
helposti tulee.
10. LUONTORETKI
- Opettele tunnistamaan kolme kasvia, lintua ja puuta
HUOM! Huonolla ja sateisella säällä voitte pitää piknikin vaikka
olohuoneen matolla. Piknikkiä varten voit rakentaa pöydän alle peitoista
majan. Siellä voi ottaa vaikka päivätorkut.

