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Katsokaa ulos ja kuvailkaa 
jotain mitä näette, anna 
toisen arvata mitä kuvailet.

Keksikää peli kotona 
olevista esineistä. Mitkä 
ovat uuden pelin säännöt?

Suunnitelkaa metsä-
retki. Mitä 
tarvitsette 
mukaanne. Mitä

Leikkikää olevanne 
filmitähtiä. 
Laittautukaa ja 
yrittäkää imitoida 
henkilöä/
hahmoa ja 
antakaa 
toistenne 
arvata ketä 
esitätte.

Pelatkaa muistipeliä tai 
vastaavaa peliä. Kuvailkaa 
kuvia nimeämisen sijaan.

kaikkea voitte 
tehdä kun 

olette 
metsässä?

Mitä kasveja löytyy 
pihaltanne?
Väri, tuoksu, 
syötävää?
Pystyttekö 
selvittämään 
mikä kasvi 
on 
kyseessä?

Leikkikää seuraa 
johtajaa:
yksi johtaa ja 
muut yrittävät 
matkia 
kaikkea 
mitä johtaja 
tekee.

Keksikää visailuja ja 
kysykää toisiltanne 
kysymyksiä eri 
aiheista;
luonnosta, 
musiikista jne.

Käytä kehoasi 
”piirtääksesi” 
aakkosia tai 
matkiaksesi 
eläimiä. Anna 
muiden 
perhejäsenten 
arvata mitä 
esität.

Rakenna esterata. 
Selitä miten 
radassa tulee 
edetä 
sekä 
mitä 
pitää 
varoa.

Rakentakaa
hiekkakakkuja ja –
linnoja. Mikä 
rakennus on 
korkein?
Levein?

Matalin?
Kuka voisi 
asua niissä?

Istuttakaa yhdessä 
kasvi. Miettikää mitä 
tähän tarvitaan ja 
opiskelkaa mitkä 
olosuhteet
kasvi vaatii
kasvaakseen.

Etsi käsiisi valokuva-
albumi. Keskustelkaa
kuvissa olevista 
tapahtumista ja siitä
mitä kuvissa näkyy.

Tehkää 
yhdessä 
tuulihyrriä. 
Harjoitelkaa 
niiden 
puhaltamista. 
Kenen hyrrä 
on nopein?

Johtaja johtaa teitä 
talon/asunnon halki. Muut 
sulkevat silmänsä ja 
seuraavat johtajan ohjeita. Pelatkaa yhdessä pelejä.

Menkää virtuaaliseen 
taidenäyttelyyn. 
Keskustelkaa taideteoksista.

Pyydä 
isovanhempaa 
kertomaan 
tarina siitä kun 
olit pieni. 
Muistatko 
tapahtumasta 
mitään itse? 
Mitä?

Leikkikää rikkinäistä 
puhelinta. Tuliko viesti perille 
oikein? Mitä sanottiin alun 
perin? Mikä oli lopputulos?

Laulakaa ja tanssikaa 
yhdessä.

Kerro miltä näyttäisi
sinun mielikuvitus-
maailmasi. 
Osaisivatko
eläimet puhua? 
Minkä värisiä 
eläimet ja 
puut 
olisivat?

Askarrelkaa yhdessä. Etsikää 
esim. Pinterestistä ohjeita ja 
yrittäkää seurata niitä.

Leikkikää vedellä.
Miten eri materiaalit 
reagoivat kun 
kaadatte niiden 
päälle vettä?
Muuttavatko
ne väriä tai 
muotoa?

Piilottakaa aarteita ja piirtäkää 
toisillenne aarrekarttoja. 
Antakaa tarvittaessa myös 
suullisia ohjeita.

Katsokaa tähtitaivasta. 
Löydättekö Otavan? Mikä 
tähti loistaa kirkkaimmin? 
Näettekö jotain muuta?

Tehkää ruokaa 
yhdessä. 
Keskustelkaa 
ruoanlaiton eri 
vaiheista.

Menkää pyöräilyretkelle. 
Kuka näkee eniten lintuja? 
Montako eri kukkaa näette?

Katsokaa 
elokuvaa 
yhdessä. 

Keskustelkaa 
elokuvan 

tapahtumista.

Menkää rannalle. Löydättekö 
hiekasta jotain, näettekö 
aaltoja tai veneitä?

Menkää piknikille 
yhdessä. Kattakaa
yhdessä esille 
tarjottavat.
Mitä pitää
asettaa 
esille?

Lukekaa sateisena päivänä 
toisillenne satuja.

Laatikaa ostoslista. Mitä 
tuotteita löytyy mistä 
kohtaa kauppaa?

Leikkikää yhdessä 
kauppaleikkiä.
Mitä haluat ostaa?
Mitä se maksaa?
Riittävätkö
rahat?

Haastakaa 
toisianne eri 
lajeissa! Kuka 
jaksaa seistä 
yhdellä jalalla 
pisimpään? 
Kuka pidättää 
pisimpään 
hengitystä?

Leikkikää 
roolileikkejä;
esim. rosvo 
ja poliisi,
kuningas/
kuningatar 
ja narri, 
kissa ja koira.

Jos joku tehtävä ei sovi tietylle päivälle voi valita jonkun lisätehtävistä.  
Sopeuta tehtäviä jotta ne sopii omalle lapsellesi.
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