Luontokoulun ennakkotehtäviä
varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmille
Tehtävät ovat vapaaehtoisia ja niiden on tarkoitus toimia orientointina
luontokoulupäivää varten. Tavoiteena on herätellä huomaamaan luonnon
ilmiöitä ja asioita ja varautumaan tulevan päivän säähän. Tehtävistä voi
tehdä vaikka vain yhden tai muokata niitä omiin tarpeisiin sopiviksi.

Luontokouluvarustus
Kun lähdetään luontoon, on tärkeää pukeutua oikein ja otaa mukaan
oikeanlaiset varusteet. Luontokoulussa ollaan monta tuntia metsässä ja
välillä ollaan paikoillaan.
Tärkeää on huomata, etä liikaa vaateta voi aina riisua, jos on kuuma,
muta vaateta ei voi lisätä jos varavaateita ei ole mukana.
Varakäsineet on aina hyvä olla mukana, metsä on usein märkä ja kostea ja
märät käsineet ovat kylmät säässä kuin säässä.
Eväät ja nuotio ovat myös tärkeä osa luontokoulupäivää. Nuotioeväitä on
mukava pohtia etukäteen.
Tehkää iso yhteinen paperinukke ja piirtäkää ja leikatkaa sille oikeanlaiset
vaateet ja varusteet mukaan.
Jokainen voi piirtää jonkun varusteen tai vaatekappaleen, eikä haitaa jos
samaa on monta.
Kootaan vaateet nuken luokse ja päälle. Jäikö jotain puutumaan? – Jos jäi,
niin täydennetään.
•
•
•

Onko nyt kesä vai talvi? Mitä vaateita silloin pitää olla mukana?
Mitä tapahtuu jos on liikaa vaateta päällä? Entä jos on liian vähän?
(varakäsineet ja lisävaateet tulevat varsinkin talvella tarpeeseen)
Luontokoulussa syödään eväitä ja sitä varten mukana pitää olla
reppu. Mitä reppuun laitetaan? Reppu voi olla oma tai yhteinen.
Reppuun laitetaan myös eväsrasia, eväät syödään nuotiolla. Mitä otat
evääksi?

Valokuvaustehtävä
Ulkona, joko päiväkodin/eskarin pihassa tai lähimaastossa. Otetaan kuvia
ihmiskameralla. Jokainen oma kameransa ja otaa itse omat kuvat.
Myöhemmin aiheesta voidaan piirtää, tai käydä ympäristöstä löydetyjä
merkkejä yhteisesti läpi.
Etsi merkkejä luonnosta:
•
•
•

Mikä vuodenaika nyt on? Mistä sen näkee? Ota kuva pysähtymällä
ja katsomalla tarkkaan. Rajaa näkymä käsilläsi ja sano ”klik.”
Mitä kasveja näkyy? Mikä niistä on suosikkisi? Ota kuva ja tallenna
se mieleesi.
Näkyykö eläinten jätämiä jälkiä? Jos näkyy ota kuva ja tallenna se
mieleesi.

Sääennuste
Kun lähdetään luontokouluun, ulos ja luontoon, on hyvä tietää minkälaista
säätä sääennusteet lupaavat.
Tutkikaa yhdessä eri sääpalvelujen antamia tietoja luontokoulupäivälle.
Kootkaa oma ennuste vaikka kuvina tai piirustuksina taululle. Ennusteta
voi tarkentaa vielä lähtöpäivän aamunakin.
•
•
•
•

Minkälainen lämpötila on luvassa?
Tuuleeko kovaa vai onko tyyntä? Miten se vaikutaa?
Sataako luontokoulupäivänä vetä tai lunta?
Onko voimassaolevia varoituksia?

Karttatehtävä
Etsi tietokoneelta tai tabletilta erilaisia kartoja ja satelliitikuvia
Luontokoulun ympäristöstä. Kartasta voi vaikka tulostaa pienen osan. Lapset
tutkivat kartoja ja kuvia itse.
•
•
•
•

Minkälaisia kartoja on?
Mitä eri asioita kartoissa näkyy?
Jos sinulla olisi aarre, mihin kohtaan sen piilotaisit?
Jos olisit metsän eläin, mihin tekisit pesän?

Seuraavalla sivulla on valmis paperinuken pohja tulostetavaksi.
Nukke tarvitsee vaateita ja varusteita luontokoulupäivää varten.

