Toimintatuokiokortti

1-6. LUOKAT:
MESTARIT METSÄSSÄ
LASTUJA LAINEILLA -HANKE
TAVOITTEET:




tutustua omaan lähiluontoon, oppia uutta luonnosta ja vahvistaa
luontosuhdetta
vahvistaa luokan yhteishenkeä ja saada elämyksellisiä
kokemuksia

LYHYT KUVAUS:

Rakenna tämän toimintakortin avulla luontoaiheinen kilpailu
luokallesi! Koko luokka ratkaisee yhdessä erilaisia tehtäviä
luonnossa ja kerää pisteitä. Kilpailun aikana kannustetaan jokaista,
tehdään yhteistyötä ja samalla opitaan uutta omasta
lähiympäristöstä.

OPPIAINEET:

Teemaan yhdistettyjä oppiaineita:






ympäristöoppi
liikunta
äidinkieli
yhteiskuntaoppi
uskonto ja elämänkatsomustieto

AJANKOHTA:

Ympäri vuoden

RYHMÄN KOKO:

1 luokka

KESTO:

2,5-3 tuntia

TARVIKKEET:











tuloskortti
kinderpurkkeja (sisälle: vaniljasokeria, kahvia, kardemummaa,
kanelia, xylitol-purkkaa tai multaa)
kyltit: vaniljasokeri, kahvi, kardemumma, kaneli, xylitol, multa,
ruusu, karkki, sammakko, koivu ja mustikka
3 eri värisen villalangan pätkiä
kartta, johon on merkitty palkinnon paikka.
aarrearkku, jossa palkinto (esim. suklaakolikoita)
pitkä köysi
2x pyykkinarua, pyykkipoikia ja jokamiehenoikeudet-kuvakortit
eläinten tai lintujen äänikirja



VALMISTELUT:

OHJELMA JA
AIKATAULU:

5 min

valitse n. 2 km pituinen luontopolku. Valitse luontopolun varrelta
3 sopivaa kohtaa rasteja varten:
o leikkaa 3 eri väristä villalankaa 5 cm pätkiksi, yht. 50
pätkää, joista tulee ”piilomatoja”. Ripottele langat metsään
pienelle alueelle.
o tulosta jokamiestestin tehtävät Suomen Ladun sivuilta.
Asenna pyykkinarut lähekkäisiin puihin ja kiinnitä
pyykkipojat.
o valitse polulta sopiva paikka äänikirjan kuunteluun ja
hiljentymiseen.
 valmistele tuoksuarvoitus: pusseihin kootaan 6 numeroitua
kinderpurkkia (1 pussi/ryhmä, 4 oppilasta / ryhmä), joissa
sisällä 1) vaniljasokeria, 2) kahvia, 3) kardemummaa, 4)
kanelia, 5) xylitol-purkkaa, 6) multaa. Tulosta lisäksi laput,
joissa lukee vaniljasokeri, kahvi, kardemumma, kaneli, xylitol,
multa, ruusu, karkki, sammakko, koivu ja mustikka.
 suunnittele aarrekartta ja piilota palkintoaarrearkku.

1. Aloitus



päivän ohjelma ja säännöt. Kilpailun jokaisesta suoritetusta
rastista saa pisteitä.
kuljetaan reitti, jonka varrella on haastetehtäviä.

Luontopolku, jossa seuraavat rastit:
15 min

2. Piilomadot – ilmastonmuutos ja uudet lajit


30 min

3. Jokamiestesti – jokamiehenoikeudet


10 min

metsässä on kaksi pyykkinarua, joissa on pyykkipoikia. Toisella
narulla on kyltti ”Kielletty” ja toisella ”Sallittu”. Ohjaaja jakaa
tehtäväkortin oppilasparille, joka kiinnittää sen oikealle narulle.
Jokaisesta oikealla narulla olevasta kortista saa pisteen.

4. Ääniarvoitus – luontosuhde ja lajintuntemus



30 min

lähimetsään on ilmestynyt uusi laji, piilomadot. Oppilailla on 510 min aikaa etsiä ne kaikki. Jokaisesta löytyneestä madosta
saa 1 pisteen.

jokainen oppilas etsii itselleen sopivan paikan rajatulta alueelta
ja hiljennytään kuuntelemaan luonnon ääniä minuutiksi. Millaisia
ääniä kuului?
kuunnellaan ohjaajan soittamia eläinten ja lintujen ääniä
äänikirjasta (esim. 5 lajia). Valitse oman lähimetsän tyypillisiä
lajeja. Jokaisesta tunnistetusta lajista saa yhden pisteen.

5. Lassojuoksu – yhteistyö


koko luokan oppilaat asettuvat lähekkäin ja köysi laitetaan
luokan ympärille. Luokka kävelee/juoksee ohjaajan määrittämän
matkan niin, ettei kukaan koske käsillään köyteen ja ettei köysi
putoa maahan. Hienosta suorituksesta saa bonuspisteitä!

Paluu luontopolulta koululle/aloituspisteeseen

30 min

6. Evästauko

20 min

7. Tuoksuarvoitus - aistiharjoitukset


10 min

KOONTI:

oppilaat ryhmittyvät 4 oppilaan ryhmiin. Jokainen ryhmä saa
pussin, jossa on 6 numeroitua kinderpurkkia. 3 oppilasta peittää
silmät ja yksi toimii lähettinä, joka ”tuoksuttaa” purkin sisältöä
muilla ja vie purkin oikean kyltin luokse. Jokaisesta oikeasta
arvauksesta luokka saa pisteen.

8. Aarteenetsintä ja lopetus


kaikki rastit on suoritettu ja luokka on onnistunut varmasti
loistavasti haasteissa. Lopuksi etsitään vielä palkinto! Vihjeeksi
on tehty aarrekartta.




miten luokka pärjäsi, oliko kilpailun tehtävät haastavia?
mitä uutta opit lähiluonnosta?

Tarvittaessa aiheiden kertaus/syventäminen jälkeenpäin.

HUOMIOITAVAA:



aarrekartan voi pilkkoa palapeliksi, jos haluaa lisähaastetta

