ENNAKKOTEHTÄVÄT
Helmikuu 2019

1.) Pohjois-Karjala -kahoot
Ryske’19 pidetään Pohjois-Karjalassa vanhoilla Kalevalan laulumailla. Nyt on
aika testata, kuka on ryhmänne/lippukuntanne vaka vanha Väinämöinen,
tietäjä iänikuinen, joka tuntee leirin seudun kuin omat taskunsa.
Ryske’19-visa löytyy K
 ahootista nimellä Ryske19-visa (vaatii
kirjautumisen) tai seuraavalla linkillä (ei vaadi kirjautumista):
https://create.kahoot.it/k/e407c63c-36d6-4088-99aa-6be698a59fbe
Pelin johtaja kirjautuu tuosta sisään. Jollet ole aiemmin Kahootia
käyttänyt, voit valita oikeasta ylänurkasta Play as guest. Tämän
jälkeen voit valita, pelaatteko yksilö- vai ryhmäkisan. Seuraavaksi peli
antaa game pin-koodin, jonka avulla pelaajat liittyvät peliin.
Pelaajat osallistuvat kisaan omilla kännyköillään tms.. He
kirjoittavat osoitteeksi kahoot.it, jolloin he saavat kentän, johon
koodin voi kirjoittaa. Kun kaikkien pelaajien nimet näkyvät johtajan
näytöllä, peli voi alkaa johtajan painettua Start-nappulaa. Kysymykset
ja vastausvaihtoehdot näkyvät johtajan näytöllä, joten sen on oltava
kaikkien pelaajien nähtävissä. Pelaaja valitsee omalta kännykältään
mielestään oikean vastauksen värin/muodon. Aikaa kysymykseen
vastaamiseen on 20 sekuntia. Peli näyttää jokaisen kysymyksen
jälkeen pelin tilanteen, eli sen ketkä ovat johdossa.
Jännittäviä pelihetkiä!

2.) Piirrä ja arvaa
Tuttu klassikko taipuu helposti myös Ryskeen aiheisiin.
Tämän pelin pelaaminen onnistuu koko ryhmän voimin
tai pienemmissä porukoissa.
Tarvitsette kyniä ja paperia.
Kerätkää ryhmänä listalle sanoja jotka tiedätte liittyvän Ryskeeseen
ja leirielämään. Seuraavaksi pelaajat alkavat vuorollaan piirtää yhtä
listan sanoista muiden arvuutellessa. Peli päättyy viimeistään kun
listan sanat loppuvat. Oikeasta arvauksesta saa yhden pisteen ja
eniten pisteitä kerännyt voittaa.
Keksittekö muita pelejä jotka toimisivat myös Ryskeen aiheilla?
Kokeilkaa käytännössä!

3.) Sanoin ja kuvin
Olethan jo tutustunut Lauran ja Raunin tarinoihin
tässä ja aiemmissa Rusahduksissa? Jos et, niin nyt
on siihen mainio tilaisuus!
Lue yksin tai yhdessä vaikka laumanjohtajan tai partiokaverin kanssa
kaikki kolme Lauran ja Raunin kirjoitusta.
Löydät ne aiemmista Rusahduksista,
osoitteesta
https://ryske19.fi/lippukunnalle/rusahdukset/
tai ohessa olevan QR-koodin skannaamalla.
Lauran ja Raunin tarinoiden seurassa
mielikuvitus alkaa lentää ja voitkin käyttää
omaa luovuuttasi suunnittelemalla ja
toteuttamalla sarjakuvan jostain alla olevista
tarinan kohdista
1) Lauran ja Raunin ensikohtaaminen
2) Rauni uimahallissa
3) Ystävysten hiihtoretki
Valmiita luomuksia voi jakaa sosiaalisessa mediassa muidenkin
ihasteltavaksi. Muistathan käyttää postauksiesi yhteydessä
tunnistetta #ryske19!

