RAKKAAT LAPSUKAISET! JOS TEILLÄ EI OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ HARRASTUSTEN OLLESSA PERUTUT…

1

Siivotkaa huoneenne tiptop-kuntoon (kirjat siististi hyllyssä, vaatteet siisteissä
pinoissa kaapeissa jne.)

2

Rakentakaa suuri Lego-maailma

3

Pelatkaa pasianssia

4

Tehkää paperilennokit, värittäkää ne ja järjestäkää taitolento-/nopeuskisat

5

Leikkikää poliisia ja rosvoa

6

Rakentakaa maailma, jossa yhdistätte puujunaradan ja Legot

7

Koodatkaa jotain tietokoneella

8

Pelatkaa jotain lautapeliä

9

Piirtäkää

10 Suunnitelkaa oma lautapeli ja pelatkaa sitä
11 Värittäkää värityskirjaa
12 Lukekaa sarjakuvia
13 Keksikää oma mehuresepti
14 Lukekaa kirjaa
15 Kirjoittakaa ja kuvittakaa oma satu/tarina/sarjakuva
16 Tehkää kuntopiiri
17 Soittakaa pianoa
18 Imuroikaa koko koti
19 Tyhjentäkää/täyttäkää astianpesukone
20 Tehkää tietokoneohjelmalla jokin kiva esitys kivoine animaatioineen
21 Katsokaa jokin elokuva
22 Etsikää jäätelöresepti ja kokeilkaa tehdä itse jäätelöä
Ottakaa ötököidenpyydystyskilpailu. Etsikää talosta/pihalta ötököitä ja yrittäkää
23
pyydystää mahdollisimman monta kiinni. (Älkää kiduttako niitä, vaan päästäkää
takaisin vapaaksi pyydystämisen jälkeen.)
24 Askarrelkaa koruja
25 Tehkää paperinukkeja ja leikkikää niillä
26 Tehkää keppihevoset
27

Perustakaa salaseura, jolle keksitte nimen ja piirrätte logon jne. Ratkokaa sitten
keksimiänne arvoituksia

28 Leikkikää piilotusleikkiä (kala, koira vai lintu, lämpenee/viilenee jne.)
29 Taiteilkaa jotain muovailuvahasta
30 Rakentakaa majat pöytien alle ja vierailkaa toistenne luona
31

Tehkää teatteri-/sirkusesitys, jonka harjoittelette todella hienoksi ja lopuksi esitätte
vanhemmillenne (muistakaa turvallisuus sirkustempuissa!)

32 Kootkaa kaikki talon palapelit
33 Leikkikää piilosta
34

Etsikää vitsikirjoja ja tehkää vitseistä Top 10 -lista, jonka sitten esitätte
vanhemmillenne (vaikka näytelmien muodossa)

35 Järjestäkää nukketeatteri
36 Leipokaa jotain (uunin käyttö vain vanhempien valvonnassa!)
37

Kasatkaa huoneistanne kaikki sellaiset asiat kasseihin, joita ette enää tarvitse.
Myykää ne sitten pihakirpputorilla ohikulkijoille. (Myynti vasta myöhemmin)

38 Kerätkää kaikki vanhat puoliksi täytetyt väritys-/puuhakirjat ja tehkää ne loppuun
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Seuratkaa pörssikurssien liikkeitä ja yrittäkää ostaa ja myydä virtuaaliosakkeita
39
oikeisiin aikoihin. Katsokaa kenellä riittää 1000 euroa leikkirahaa kauimmin tai
kuka saa parhaan tuoton rahoilleen.
40

Leikkikää "kuka nauraa viimeiseksi" -kisaa. Yksi yrittää naurattaa muita ja muut
koittavat olla aivan hiljaa.

41 Harjoitelkaa korttitalon tekemistä
Käykää kirjastossa ja lainatkaa sieltä jotain kivaa luettavaa/lautapelejä. Kysykää
42
tarvittaessa kirjastontädiltä vinkkejä. (Tarvittaessa vanhempien kirjahylly toimii
kirjastona ja vanhemmat kirjastontäteinä/-setinä)
Pyytäkää vanhempia ostamaan kaupasta hyötykasvien/kukkien siemeniä ja
43
istuttakaa ne. Kun kukat ovat kasvaneet ja elämä palautunut normaaliksi,
myykää ne ohikulkijoille.
44 Käykää yökylässä toistenne huoneissa.
45 Askarrelkaa jätekartongista ja jätemetallipurkeista oma avaruusmaailma
Kehittäkää oma valtio. Sijoittakaa se maailmankartalle, piirtäkää sille kartta ja lippu,
46
keksikää sille oma kieli ja kaikki muutkin asiat, jotka tietosanakirjasta löytyvät
muillekin valtioille.
47 Ennustakaa koska mikäkin seuraamanne urheilusarja taas käynnistyy.
48 Pitäkää tanssikilpailut
49 Sulkekaa pimennysverhot, laittakaa musiikki soimaan ja pitäkää "bileet"
50

Aloittakaa päiväkirjat aiheella "minun tylsääkin tylsempi koulun-/
treeniensulkemislomani"

51 Opetelkaa tekemään taikatemppuja
52 Opetelkaa jokin uusi kieli (vaikkapa kiina)
53 Menkää lähimetsään seikkailemaan (mutta ottakaa puhelimet mukaan)
54

Pystyttäkää teltta pihalle ja menkää sinne retkelle. (Yöpyminen vain vanhempien
kanssa ja mikäli teillä on kunnon retkeilyvarusteet)

55 Menkää lähikentälle pelaamaan jalkapalloa
56 Käykää juoksulenkillä
57 Tehkää oman urheilulajinne tekniikkaharjoitteita
58 Rakentakaa maja pihalle/lähimetsään
59 Menkää pihalle/puistoon leikkimään piilosta
60 Menkää heittelemään frisbeetä (tai pelaamaan frisbeegolfia)
61 Käykää heittelemässä palloa pihalla
62 Menkää heittelemään koripalloa lähikentälle
63 Menkää lähellä sijaitsevalle kotieläintilalle katsomaan eläimiä
64 Käykää metsässä etsimässä parhaat mustikkapaikat valmiiksi kesää varten
65 Käykää pelaamassa sulkapalloa tai tennistä lähikentällä/pihalla
66 Käykää ongella (mutta vain vanhempien valvovan silmän alla!)
67 Puhaltakaa saippuakuplia
68

Leikkikää vesi-/lumisotaa (mutta laittakaa sadeasut päälle vesisotaa varten, koska
ulkona on vielä kylmä)

69

Nikkaroikaa jotain varastosta löytyvistä jätelaudoista, -nauloista ja -ruuveista (mutta
älkää teloko itseänne!)

70 Käykää ruokkimassa sorsia/oravia
71 Käykää lennättämässä leijaa
72 Piirtäkää liiduilla piha-asfaltille
73 Piirtäkää pihalle ruudukko ja harrastakaa ruutuhyppelyä
74 Hyppikää hyppynarulla
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75 Järjestäkää keppiheppakisat
76 Käykää pihalla piknikillä
77 Käykää leikkimässä kuraleikkejä (tehkää patoja, puroja jne.)
78

Tehkää pihalle (pitkä) este-/temppurata (kuperkeikkoja, ylitettäviä & alitettavia esteitä
jne.) ja yrittäkää sitten parantaa omaa aikaanne.

79 Käykää pyörä-/hiihtoretkellä lähimaastoissa (muistakaa kypärät pyöräillessä!)
80 Käykää skuuttaamassa/skeittaamassa (muistakaa kypärät ja muut suojat!)
81 Tehkää hiekkalaatikolle/lumelle rata neppisautoille ja järjestäkää kisat
82 Käykää jahtaamassa Pokemoneja
83 Kuvatkaa oma elokuva ja editoikaa se sitten hienoksi tietokoneella
Keksikää jokin aihe ja menkää sitten ottamaan aiheeseen liittyviä valokuvia
84
(muistakaa, että toisia ihmisiä ja näiden pihoja/koteja saa kuvata vain luvan
kanssa!)
85 Käykää yleisurheilemassa yleisurheilukentällä
86

Harrastakaa mutapainia (vain vanhempien hyväksymillä vaatteilla ja riisukaa/
peseytykää ennen kuin tulette takaisin sisään!)

87

Etsikää taivaalta eläimen muotoisia pilviä. Montako eri eläintä löydätte? Kuvatkaa
pilvet, mutta älkää katsoko kameran läpi (tai muutenkaan) suoraan aurinkoon!

88

Pyytäkää vanhempia järjestämään suunnistusrata lähimetsään ja kuvatkaa sitten
löytämänne rastit

89 Menkää rannalle heittelemään kiviä (aikuisen valvonnassa)
90

Järjestäkää bingo ja arpokaa jokin legoista rakennettu palkinto voittajalle
loppupäiväksi käyttöön

91 Käykää pelaamassa jalkapallogolfia pihalla/puistossa omakeksimällänne radalla
92

Pyytäkää vanhempianne ostamaan teille jäätelöt ja syökää ne kevätauringosta
nauttien

93

Bongatkaa mahdollisimman monta lintulajia (mutta älkää katsoko kiikareilla
aurinkoon päin)

94 Pelatkaa rantalentopalloa rantapallolla
95 Menkää pelaamaan sählyä kentälle/pihalle
Piilottakaa pihalle tai sisälle aarteet (ei mitään oikeasti arvokasta) ja piirtäkää
96
toisillenne aarrekartat tai vihjeitä, joiden avulla sitten etsitte toistenne piilottamat
aarteet
97 Peskää polkupyörät ja auto
98 Kerätkää ohi ajavien autojen rekisterinumeroita
99 Rakentakaa isoin ja upein hiekka-/lumilinna ikinä
100

No pelatkaa sitten sitä tietokonetta/pelikonsolia/mobiilipeliä, jos olette kaiken yllä
olevan jo tehneet!
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