
Servetillä tai lehtikuvalla koristeltu jäälyhty 

Servettipakkauksista ylijääneet servetit voi käyttää kaunistamaan talvipakkasien aikaan tehtäviä 

jäälyhtyjä.   Myös aikakausilehdistä leikatuista kuvista syntyy hienoja kuvioita jäälyhdyn pintaan.

Milloin?  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

             

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki

  

 

  

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Muovikulho (esimerkiksi salaattikulho) 

 Servetti tai aikakausilehdestä leikattu kuva 

 Läpinäkyvää teippiä 

 Vettä 

Työohje:  

1. Aseta Servetti tai kuva muovikulhoon väärin päin ulkopuoli kulhon reunaa vasten. Tarvittaessa käytä 

teippiä. 

2. Kaada kulhoon vettä. Vie ulos pakkaseen jäätymään. Jos pakkasta on esimerkiksi -20 astetta, 

jäätyminen kestää noin 8 tuntia kulhon koosta riippuen.  

3. Kun lyhty on jäätynyt, käännä se ylösalaisin ja riko varovasti jääkerros päältä. 

4.  Kaada vesi pois lyhdyn sisältä. 

5.  Aseta kynttilä lyhdyn sisälle.  

 

Ohjaajalle: 

 Jos servetin saaminen pysymään aloillaan vesikulhossa tuntuu hankalalta, sen servetin asettaa 

paikoilleen myös vasta jäälyhdyn jäädyttyä. Tällöin servetti tarttuu kasteltuna jäälyhdyn pintaan. 

Servetistä kannattaa tehdä ohut ottamalla uloimmat kerrokset pois, jolloin kuva pääsee parhaiten 

esille.  

 

 

Ohje ja kuva: http://www.kodinkuvalehti.fi/blogit/ruususuu_ja_huvikumpu/tee_itse_upeat_frozen_jaalyhdyt 

 

Toiminnan kesto:  

1h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Hienomotoriikka, suunnittelu  

 

 

 

 



Siemenkranssi linnuille kakkuvuoan avulla 

Lintujen talviruokinta tuo iloa niin linnuille kuin ruokkijallekin.  Kakkuvuoan avulla syntyy linnuille herkullinen 

siemenkranssi, joka ilahduttaa myös kauneudellaan. 

Milloin?  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

  

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 300 g kookosrasvaa 

 9 dl siemenseosta 

 Kakkuvuoka 

 Noin 60 cm värikästä nauhaa tai vaikkapa vaatesuikaleista punottu letti 

Työohje:  

1. Sulata kookosrasva kattilassa ja sekoita joukkoon siemenet. Kaada seos kakkuvuokaan 
jähmettymään viileään paikkaan. 

2.  Kumoa siemenkranssi vuoasta. 
3.  Solmi ripustusnauha kranssin ympärille. Valmiin nauhan sijasta voit käyttää esimerkiksi 

vanhoista vaatteista leikattuja suikaleita, jotka on punottu letiksi. Letissä voi halutessaan 
hyödyntää monenvärisiä vaatesuikaleita.  

Ohjaajalle: 

 Kookosrasvan sijaan voi käyttää myös suolaamatonta sianihraa. Sitä voi kuitenkin olla 
haastavaa löytää kaupoista, mutta sitä voi tilata joidenkin kauppojen lihatiskeiltä ja suoraan 
teurastamoilta. Käyttäessäsi sianihraa siemenkranssin tekemiseen kookosrasvan sijasta, 
leikkaa ensin ihra pieniksi palasiksi. Sen jälkeen sulata se kattilassa hitaasti matalalla 
lämpötilalla. Lopuksi siivilöi sulaneesta rasvasta pois kaikki ylimääräinen.  

 

Ohje ja kuva: http://www.etlehti.fi/blogit/reijan_rasymatto/tee_itse_siemenista_ja_rasvasta_linnunruokaa 

 

Toiminnan kesto:  

1h 
Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Hienomotoriikka 

  

 

 

 

 

 



Aurinkoa ottava lumiukko  

Vanhat kesätamineet pääsevät talvellakin hyötykäyttöön kun ne pukee 

lumiukon ylle. Hyödyntämällä erilaisia tekstiilejä asusteita lumiukko saa 

personallisen ilmeen. Aurinkoa ottava lumiukko ilahduttaa varmasti myös 

ohikulkijoita talven pakkasten keskellä! 

 

Milloin?  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki 

 

  

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Pyyhe 

 Aurinkovarjo/ Sateenvarjo 

 Aurinkolasit 

 Porkkana 

 Oksia 

 Käpyjä 

 Lunta 

Työohje:  

1. Levitä pyyhe ulos tasaiselle paikalle. 

2. Kasaa lumesta pyyhkeen päälle kolme kekoa. Taputtele ne tiiviiksi kasoiksi. 

3. Aseta lumiukolle aurinkolasit, porkkananenä, suu kävyistä ja kädet oksista. Pystytä viereen vielä 

aurinkovarjo.  

Ohjaajalle: 

 Jokainen osallistuja voi tuoda mukanaan jonkin asusteen ja niillä voidaan pukea yksi yhteinen tai 

monta yhdessä tehtyä lumiukkoa.  

Kuva: http://www.123homeschool4me.com/2014/01/winter-kids-activity-4-creative-ways-to.html 

 

 

 

Toiminnan kesto:  

1h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Aistiärsykkeet kylmästä, ulkovarusteet, kyykistyminen, vartalon 

taivutus, polvistuminen  

 

 

 

 



”Kristallimaljakko” muovipullosta 

Muovipullosta voi askarrella kristallimaljakkoa muistuttavan maljakon 

tekemällä pullolle kauniin kauluksen. 

 
Milloin?   

01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 11 12 

             

             

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

  

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Muovipullo 

 Sakset 

Työohje:  

1. Leikkaa pullon kaulaosa pois. 

2. Leikkaa pullon tasaiseen yläosaan pitkittäisiä suikaleita koko 

pullon ympäri. 

3. Taita leikatut suikaleet alaosastaan auki niin, että ne 

muodostavat kehän pullon ympärille.  

4. Taita suikaleet puolestavälistään hieman vinosti sisäänpäin. 

Tee näin kaikille suikaleille koko pullon ympäri. 

 

Ohjaajalle: 

 Muovipullon suikaleita käsitellessä kannattaa varoa ettei 

satuta käsiään suikaleiden teräviin kulmiin. 

 Suikaleiden taitosta voi vahvistaa painamalla taitekohtaa 

esimerkiksi pöydän ja kirjan välissä.  

Kuvat: https://fi.pinterest.com/pin/762234305654261792/ 

 

 

Toiminnan kesto:  

½h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Saksien käyttäminen, hienomotoriikka 

 

  

 

 

 

 

 


