Luontokoulun ennakkotehtävät kouluryhmille
Tehtävät on tarkoitettu tehtäviksi 2-5 henkilön pienryhmissä. Niiden
tekemiseen ktultutu noin ptuoli ttuntia. Tehtävät on tarkoitettu orientoinniksi
ltuontokotultupäivää varten. Kaikkiin ei ole oikeita vastatuksia. Tärkeäämpää
on pohtia ja ajatella.
Tehtäviä on yhteensä seitsemän. Niistä voi valita kiinnostavimmat.
Ltuontokotultupäivän stujtuvtutuden kannalta tärkeimmät ovat tehtävät 2-4.
Ryhmät saavat tehtävien tekemiseen n. 10 mintututia aikaa. Tehtävissä saa
käytää aptuna oppikirjoja, internetiä ja esim. omia ptuhelimia. Myös
kavereilta, toisilta ryhmiltä ja opetajalta saa kysyä. Kaikki tietolähteet ovat
sallittuja.
Kymmenen mintututin jälkeen, olipa valmista tai ei, ktukin ryhmä esitelee
tehtävänsä ja kertoo mtuille siihen mennessä löytämänsä tiedot ja vastatukset.
Jokaisen ryhmän jälkeen käydään lyhyt kommentikierros: Mitä htuomioita,
kysymyksiä tai lisätävää?
Ktun kaikki ryhmät ovat esitelleet löytönsä, kootaan 5-10 tärkeintä asiaa
listaksi tatultulle.

Ryhmä 1: Kartat
Reisstulle lähtiessä on hyvä otaa selville, minne ollaan menossa.
Etsi Tampereen ltuontokotultu Korento kartalta. Käytä eri kartapalveltuja ja
vaikka Repa-Reitiopasta.
•
•
•

Mikä on Ltuontokotultun osoite?
Minkälaisia kartoja ltuontokotultun altueesta löytyy?
Mitä voit päätellä ltuontokotultun lähimaastosta kartojen tai
satelliitiktuvien pertusteella?

Ryhmä 2: Sääennuste
Ltuontokotultupäivän aikana ollaan n. 3-4h tulkona. Säätilanneta on hyvä
tarkkailla jo ettukäteen.
Ttutkikaa eri lähteistä saatavia säätiedottuksia.
•
•
•

Minkälaista säätä on ltuvassa ltuontokotultupäivälle?
Minkälainen vaatettus ja vartusttus silloin tarvitaan?
Mitä ilmiöitä vallitseva sää voi ltuonnossa aihetutaa?

Ryhmä 3: Jokamiehenoikeudet
Stuomessa on moneen mtutuhtun valtioon verrattuna hyvin laajat
jokamiehenoiketudet.
Ota selvää mitä jokamiehenoiketudet ovat.
•
•
•

Kerro kolme asiaa, mitä ltuonnossa saa jokamiehenoiketudella tehdä.
Kerro kolme asiaa, mitä ltuonnossa ei saa tehdä.
Mikä on mielestäsi tärkein asia ltuonnossa liiktutaessa?

Ryhmä 4: Nuotio ja eväät
Tärkeä osa ltuontokotultupäivää on kokoonttuminen ntuotiottulen ääreen.
Ntuotiopaikka on metsässä, joten siellä ei ole jätehtuoltoa. Kaikki roskat ja
biojäteet pitää ktuljetaa sieltä itse pois.
Mieti ntuotiopaikalla tarvitavaa vartusttusta, tee lista.
•
•
•

Mitä kannataa otaa evääksi ja miten ne kannataa pakata?
Mitä mtuita vartusteita tai tarvikkeita tarvitset eväiden lisäksi?
Miten otat ltuonnon htuomioon eväitä ja vartusteita valitessasi?

Ryhmä 5: Oma elinympäristö
Ihmisiä astutu joka ptuolella maailmaa mitä erilaisimmissa olostuhteissa ja
ympäristöissä.
Tarkastele omaa elinpiiriäsi, pohdi ja ideoi.
•
•
•

Millaisessa ympäristössä astut ja elät?
Mitä hyötyjä ja mitä haitoja elinpiiristäsi on sintulle?
Ktuinka voisit parantaa omaa astuinympäristöäsi? Ideoi mtututama
helppo keino.

Ryhmä 6: Oman koulun lähiluonto
Ltuontokotultulla on oma opettuskäytöön varattu metsäaltueena, mtuta sinne
pääsee vain harvoin.
Millaisia ltuontokohteita on oman kotultusi lähellä, kävelymatkan päässä? Ota
selvää.
•
•
•

Löytyykö läheltä metsää, ptuistoa tai vesialtueita? Käytä vaikka
kartapalveltuita tai satelliitiktuvia aptuna.
Onko kotultullasi ltupa hyödyntää lähiltuontoa/lähimetsää opettuksessa?
Ota selvää.
Oletko nähnyt kotultun lähistöllä tai piha-altueella eläinten jätämiä
jälkiä? Mitä?

Ryhmä 7: Kestävä kehitys ja kestävä elämäntapa
Käsiteet kestävä kehitys ja kestävä elämäntapa mainitaan nykyään lähes
joka yhteydessä. Se ktutultutu osana myös opettusstutunnitelmaan ja
ltuontokotultutoimintaan.
Ota selvää mitä kestävä kehitys tarkoitaa.
•
•
•

Miten kestävä kehitys näkyy omassa kotultussasi?
Miten kestävä elämäntapa ja/tai kestävä kehitys ttulee erityisesti ilmi
omassa ltuokassasi?
Mikä omassa ptulpetissasi tai reptussasi on sellaista, mikä ttukee
kestävää elämäntapaa?

Bonustehtäviä:
•
•
•

Ktuinka pitkä matka on omalta kotultultasi ltuontokotultulle? Katuanko
matka kestää?
Jos sintun ttulee kylmä, miten voit parantaa vaatettustasi metsässä?
Mitä tekisit, jos eksyisit?

Oikeita vastauksia ja suuntaviittoja:
Asioita jotka olisi hyvä ttulla esiin tehtävien vastatuksista, ja mtututa infoa.

1. Kartat
Ltuontokotultun osoite on Niemikyläntie 14, 342260 Terälahti
Kartoista löytynee joki, metsää ja peltoja, ehkä myös polktuja, teitä ja
kalliojyrkänteitä, mikäli joktu on löytänyt maastokartoja tai satelliitiktuvia.

2. Sääennuste
Lämpötila, ttutulikerroin, ja sateen todennäköisyys. Onko varoittuksia
voimassa?
Vaatettus on tärkeä. Ltuontokotultussa ollaan pitkä aika tulkona lähes säällä
ktuin säällä. Vaikka välillä liiktutaan, niin välillä myös ollaan myös pitkiä
aikoja paikoillaan. Kylmä ttulee todella helposti. Jos on ktutuma, takkia voi
avata ja vaateta vähentää. (Ltuontokotultulla on jonktun verran varavaateita,
ktuten tulkohotustuja, sadevaateita ja käsineitä, joita voi tarvitaessa lainata.)

3. Jokamiehenoikeudet
Ltuonnossa saa liikktua vapaasti lihasvoimalla, kerätä mm. marjoja, ja
yöpyäkin sillä ehdolla, etä siitä ei aihetudtu haitaa ltuonnolle.
Avottuli on ehdotomasti kiellety, ntuotion saa tehdä vain maanomistajan
ltuvalla tai erikseen merkityille yleisille ntuotiopaikoille, mikäli
metsäpalovaroittuksia ei ole voimassa.
Roskaaminen, kasvien ja ptuiden vahingoitaminen ja pesinnän häiritseminen
on yksiseliteisesti kiellety.

4. Nuotio ja eväät
•
•
•
•

Eväät rasiaan ja jtuomat ptulloon, jossa stuljetava korkki. Tarkista, etä
korkki ei vtuoda.
Oma makkaratikktu, jos haltuaa paistaa makkaraa
Isttuinaltusta (ltuontokotultullakin on, mtuta oma ei haitaa.)
Pieni määrä talotuspaperia.

Mitä vähemmän pakkatusjätetä eväistä syntyy, sen parempi. Hyvä idea on
otaa yhteisiä biojäte- ja roskaptusseja mtukaan. Ne voi lajitella siten kotultun
jätepisteellä.
Ltuontokotultulla on käytetävissä pari lettupanntua. Jos otat mtukaan
lettutaikinaa, niin tarvitset myös öljyä tai voita ja lastan. Ilmoita
lettunpaistoaikeista päivän altussa, etä osaamme otaa panntut mtukaan
ntuotiolle ja varata hommaan riitävästi aikaa.

5. Asuinympäristöt
Kaikilla astuinympäristöillä on hyvät ja htuonot ptuolensa. Aina voi tehdä
jotakin oman ja mtuiden viihtyvyyden eteen.
Pienet ideat ovat tusein parhaita, sillä ne voi totetutaa heti.

6. Lähiluonto
Tärkeää on htuomata, etä ltuontoa ei pääse karktutun minnekään.
Kiinnostavan miniatyyriltuontokohteen voi löytää vaikka kotulturakenntuksen
kivijalan jtuturesta.

7. Kestävä kehitys ja kestävä elämäntapa
Kestävä kehitys ja – elämäntapa ovat käsiteinä tturhatutavan stuturia.
Pohjimmiltaan kyse on pyrkimyksestä tilaan, missä restursseja (inhimillisiä
tai mtuita) ei ktultuteta enempää, ktuin niitä syntyy ja voidaan ttuotaa. Se on
pyrkimystä kaikkien ihmisten väliseen tasavertaistututeen. Skaala on valtava.
Se alkaa omista tavoista ja ajateltumalleista ja päätyy planetaarisen
mitakaavan asioihin.

Bonustehtävät
Jos eksyit: Pysähdy ja ratuhoittu ja odota hetki.
Jotakin meni hitukan pieleen ja olet ktulkentut ltutultavasti vain lyhyen matkaa
harhaan. Hätäily ja kiirehtiminen johtaa todennäköisesti vakavampiin
virheisiin. Pysähdy ja ratuhoittu ja anna itsellesi aikaa ajatella ja nähdä ja
harkita.

