Mäntyharjun 4H-etäkerhon tehtävät 8.4.-14.4.2020
Ohjeet: Tee valitsemasi tehtävät. Voit tehdä kaikki tai osan tehtävistä. Palauta tehtävä ohjeen mukaan 4Htoimistoon joko heti tehtävän tehtyäsi tai viikon aikana tekemäsi tehtävät. Voit palauttaa myös yhdellä
kertaa kaikkien viikkojen tehtävät. Tehtävät pitää olla palautettuna viimeistään 31.5.2020. Vähintään kuusi
(6) tehtävää palauttaneiden kesken arvotaan pieniä palkintoja.
Voit tallentaa tekemäsi tehtävät omalle tietokoneelle vaikkapa luomalla tehtäville oman kansion. Tai voit
säilyttää tehtävistä kuvat omassa puhelimessasi.
Kysy neuvoa: Jos tarvitset apua, kysäise neuvoja 4H-toimistolta arkisin klo 9-16 esimerkiksi Whatsapilla 0408467387.

TEHTÄVÄ 1.
Tee spiraalipajuja. Paju on tuoreena hyvin taipuisaa.
Kerää muutamia pajunoksia, leikkaa ne samanmittaisiksi ja kierrä ne puukepin ympärille. Kiinnitä oksat
teipillä paikoilleen. Mitä tiiviimmin kierrät pajut kepin ympärille,
sitä kiharampia niistä tulee. Anna oksien kuivua kepin ympärillä noin viikon ajan, voit nopeuttaa kuivumista
pitämällä oksia sisällä lämpimässä.
Kun oksat ovat kuivuneet, poista teipit ja irrota spiraalille kiertyneet pajunoksat kepistä.
Spiraalipajuista saat kauniita kevätkimppuja ja voit koristella ne, jos haluat, esim. höyhenillä.

TEHTÄVÄ 2.
Askartele, piirrä tai maalaa pääsiäiskortti. Voit käyttää niitä materiaaleja, joita kotoa löytyy. OTA valmiista
kortistasi kuva ja halutessasi lähetä kuva 4H-yhdistykseen joko sähköpostilla 4H(at)mantyharju.fi tai
viestillä/whatsapilla numeroon 040-8467387. Muista mainita nimesi! Yksi idea kortiksi löytyy täältä:
https://www.toptehtavat.fi/task/view/582/paasiaiskortit
KÄY PUDOTTAMASSA KORTTI naapurin, ystävän, isovanhemman tai muun itsellesi tärkeän henkilön
postilaatikkoon. Kortti aivan varmasti tuottaa saajalleen hyvää mieltä!

TEHTÄVÄ 3.
KOKKAILE aurinkokiisseliä. Iloisen keltainen kiisseli on kiva pääsiäisherkku. Jos kotoasi ei löydy kaikkia
tarvikkeita, voit soveltaa. Tämän tehtävän voit tehdä yhdessä sisaruksesi tai perheen kanssa.
Kiisseliin tarvitaan:
1l appelsiinimehua
1 dl sokeria
3-4 rkl perunajauhoja

2 appelsiinia kuorittuna ja paloiteltuna
1 prk säilykemangoa paloiteltuna tai mandariinilohkoja
1 banaani viipaleina
Tee näin:
1. Kaada appelsiinimehu kattilaan ja mittaa mukaan sokeri. Kuumenna mehu ja hämmennä samalla,
että sokeri sulaa mehun joukkoon.
2. Ota vähän kylmää vettä juomalasiin ja mittaa sekaan perunajauhot. Sekoita jauhot veden joukkoon.
3. Kun mehu on kiehahtanut, ota kattila pois liedeltä. Muista pannunalunen kattilan alle!
4. Kaada hiljaa liruttaen vesi-perunajauhoseos mehun joukkoon ja sekoita koko ajan. Jos näyttää siltä,
että kiisselistä tulee liian paksua, älä kaada kaikkea vesi-perunajauhoseosta.
5. Laita kattila hetkeksi takaisin liedelle ja seuraa tarkkaan, milloin se pulpahtaa – nosta kattila heti
pois liedeltä.
6. Kuori appelsiinit ja pilko ne. Pilko banaani ja mango tai lisää mandariinilohkot. Sekoita hedelmät
kiisselin joukkoon.
7. Ripottele kiisselin päälle vähän sokeria, ettei pinnalle muodostu kalvoa. Jos haluat syödä kiisselin
kylmänä, laita se jääkaappiin jäähtymään.
8. Jos haluat, voi kiisselin päälle vatkata vähän kermavaahtoa
9. Muista tiskata käyttämäsi astiat, pyyhi pöytä ja tarvittaessa lakaise lattia.
OTA kuva kiisselistäsi ja halutessasi lähetä kuva 4H-yhdistykseen joko sähköpostilla 4H(at)mantyharju.fi tai
viestillä/whatsapilla numeroon 040-8467387. Muista mainita nimesi!

