
Leiritoimintaa: 

*Tutustumis- ja ryhmäytymisleikkejä ja muitakin leikki- ja peli-ideoita löytyy netistä vaikka 

kuinka paljon, hakemalla googlesta. Kirjastosta löytyy myös leikkikirjoja.  

*Toimintapisteideoita löydät klikkaamalla: http://www.ilosanomalapsille.net/43 

*Aarteen etsintään apuja löytyy myös netistä: http://www.goodies.nu/lapsille/aarteenet-

sinta.htm  

tai voit vaikka ostaa valmiin ”aarteen etsintä” -paketin: http://grapevine.nu/suomi/pdf/aar-

teenetsint%C3%A4-kes%C3%A4mysteeri-7-10-vuotiaille 

*Suunnistuspalapeli: Tulosta (ja jos mahdollista laminoi) joku leirin opetuksen aiheiseen 

liittyvä kuva A3-kokoisena. (Jos käytä LM:n Daavid-materiaalia, niin esimerkiksi raamatun-

lause Ps 23:1, löytyy materiaalista kuvitettuna) Pilko se palapeliksi. Ja kun leirillä on paljon 

lapsia tee samanlaisia palapelejä niin monta kuin suunnistamaan lähteviä ryhmiä on.  

Laita samanlaiset palat aina vaikka puolen litran minigrip-pussiin, niin ne pysyvät tallessa. 

Piilota palapelinpala-pussit leirialueelle, ja tee leirialueesta kartta, jonne merkitset rastit, 

mistä palat löytyy, lasten tehtävä on kartan avulla suunnistamalla löytää palat. Anna jokai-

selle ryhmälle oma kartta ja merkitse jokaisen ryhmän karttaan numerot erijärjestyksessä, 

niin että ryhmät saapuvat rasteille eri aikaan.  

*The peli -ryhmäpeli  

The Peli on hauska ohjelma ryhmille. Pelin numerolaput piilotetaan tietylle alueelle esim. 

talon sisälle tai piha-alueelle, ja ryhmän tehtävänä on etsiä numerot. Osa lapuista kannattaa 

piilottaa helppoihin ja näkyviin paikkoihin, osa taas vaikeasti löydettäviin piiloihin. Ennen 

pelin alkua ryhmille osoitetaan oma pelipöytä ja annetaan noppa, paperi ja kynä. Ohjaajista 

valitaan pelinjohtaja, jolle tehtävät suoritetaan (voi olla useampiakin). Tehtävälappuja on 1-

100. Aikaa pelin pelaamiseen kannattaa varata 1-2 tuntia.  

Tarkoituksena ryhmän on heittää noppaa ja etsiä luvun osoittama numero. Kun ensimmäi-

nen numerolappu on löytynyt ja määrätty tehtävä tehty, palataan pelipöydälle heittämään 

noppaa. Aikaisemmin saatuun lukuun lisätään nopasta tullut luku. Esim. 23 (aikaisemmista 

heitoista saatu luku) + 2 (uuden heiton luku) = 25 (Luku, jota lähdetään etsimään)  

 

TARVIKKEET: The peli laput, noppat (jokaiselle ryhmälle oma), kynät ja paperia) 

Pelin-laput löydät täältä. http://kuneisytyta.blogspot.fi/search?q=the+peli (kannatta lukea 

ne läpi ja muokata osa tilanteeseenne sopivaksi) 

*Leivonta: leiriläisten kanssa voi leipoa sitä, mihin resurssit riittää. Tänä kesänä meillä lei-

vottiin karjalanpiirakoita, joita lapset sai viedä kotiinsa. Myös pizzaa, pikkuleipiä, suklaa-

karkkeja – ja leivoksia on tehty. 
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*Maalausaskartelu: meillä oli vanhoja huonekaluovia, missä oli kirkas lasi. Näistä lapset sai 

tehdä ikkunamaalauksia. Kuva alla. 

 

 

 

 

 

 

 


