Etäkerhon tehtävät 20.-31.5.2020, etäkerhon viimeiset tehtävät
Ohjeet: Tee valitsemasi tehtävät. Voit tehdä kaikki tai osan tehtävistä. Palauta
tehtävä ohjeen mukaan 4H-toimistoon 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.

1. Nopea suklaamukikakku mikrossa 2 hlölle

Tarvitaan:
2 isoa mukia (vähintään 2 dl), vehnäjauhoja, tummaa kaakaojauhetta, hienoa sokeria, 1 kananmuna,
maitoa, öljyä, kulho, ruokalusikka, teelusikka, desimitta ja mikroaaltouuni.
1/2 dl vehnäjauhoja
1/2 dl sokeria
2 rkl kaakaojauhetta
1/4 tl leivinjauhetta
1 muna
1/2 dl maitoa
2 rkl öljyä
Valmistus:
Voitele mukit kevyesti öljyllä. Mittaa kuivat aineet kulhoon ja sekoita. Lisää kulhoon muna, maito ja öljy.
Sekoita hyvin. Jaa taikina varovasti kahteen mukiin.
Pyyhi roiskeet. Laita mukit paistumaan vuorotellen mikroon. Paista täydellä teholla (750-800 w) 2
minuuttia. Ota muki mikrosta patalapun kanssa.
Anna jäähtyä. Koristele vaikka tekemällä tomusokerisydän leivinpaperisabluunan avulla. Jäätelö ja marjat
sopivat mukikakun kaveriksi hyvin.

OTA KUVA MUKIKAKUSTASI ja halutessasi lähetä kuva 4H-yhdistykseen joko sähköpostilla
4H(at)mantyharju.fi tai viestillä/whatsapilla numeroon 040-8467387.
Muista mainita nimesi!

2. Tehdään suuria saippuakuplia
Suurten saippuakuplien tekemiseen tarvitset pari noin puolimetristä suoraa keppiä ja vähintään 1 metrin
verran paksua villalankaa tai ohuemmasta villalangasta punottua lankaa sekä pienen painon, joka voi olla
helmi tai vaikka metallinen rikka. Langan pituus ja siitä syntyvä kehys määrää kuplien koon. Langan tulee
olla huokoista ja hyvin nestettä imevää eli ihan ohuella langalla et saa kuplia. Tässä langan punomisohje.
https://www.garnstudio.com/video.php?id=81&lang=fi
MUISTATHAN KYSYÄ LUVAN VANHEMMILTASI ENNEN KUIN RYHDYT LIUOSTA TEKEMÄÄN!
Saippuakuplaliuos ohjeita
1 dl astianpesuainetta (käsipesuainetta, nestemäistä. EI astianpesukoneen pesuainetta!)
½–1 dl glyserolia (saa apteekista)
4–10 dl vettä (mitä vähemmän vettä, sitä kestävämmät kuplat)
2 tl tomusokeria, hienoa sokeria tai siirappia
Sekoita aineet varovasti yhteen, mutta älä anna vaahtoutua.
TAI
3 litraa vettä
1/2 pussia sokeria (noin 500 g)
1 dl perunajauhoja
1/2 pulloa astianpesuainetta (käsipesuainetta, nestemäistä. EI
astianpesukoneen pesuainetta!)
Laita kylmä vesi, sokeri ja perunajauhot isoon kattilaan. Sekoita hyvin.
Laita liesi täysille ja hämmennä rauhallisesti, vaahdottamatta pohjaa
myöten seosta, kunnes seos on kiisselimäistä, sakeaa. Kaada seos
ämpäriin ja lisää siihen astianpesuaine. Sekoita rauhallisesti,
vaahdottamatta. Vie ämpäri ulos jäähtymään ja kohta pääset
kokeilemaan kuinka saat isoja saippuakuplia.
Muista upottaa jättisaippuakuplien tekovälineen koko naru nesteen sekaan. Nosta rauhallisesti ylös ja
liikuta ilmassa, jolloin kupla muodostuu.

3. Etsi sanasokkelosta kevätkukat
Sanasokkelon löydät tämän linkin takaa https://www.varinautit.fi/wpcontent/uploads/2020/03/sanasokkelo_kevatkukat.pdf
OTA KUVA VALMIISTA SOKKELOSTA ja halutessasi lähetä kuva 4H-yhdistykseen joko sähköpostilla
4H(at)mantyharju.fi tai viestillä/whatsapilla numeroon 040-8467387.

Muista mainita nimesi!

