Pelkosenniemen päiväkodin retki lammasaitaukseen 29.8. 12
Osallistujina 14 4-6 – vuotiasta lasta Pelkosenniemen päiväkodista
Päiväkodista henkilökuntaa mukana olivat kaksi henkilökuntaan kuuluvaa. Lisäksi mukana olivat MLL:n
vapaaehtoisia ja yksi vanhempi
Hankkeesta mukana olivat hankesuunnittelija Paula Tulppo ja hankekoordinaattori Päivi Taavo
Yhteistyökumppanit: Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke, Pelkosenniemen päiväkoti ja MLL
Lammasaitaukseen tehtiin rastirata, jonka teemana olivat löyhästi niityt ja lampaat.
Ennen lammasaitaukseen menoa oltiin piirissä ja juteltiin, miten luonnossa ja eläinten kanssa
käyttäydytään. Ryhmä myös esittäytyi.
Rastiradalla oli 4 rastia:
1. Lampaan polku, narua seuraamalla käveltiin niityllä. Kävelyn varrella mietittiin millaista alueella olisi
jos siinä ei olisi lampaita ja ihmeteltiin mm. katajanmarjoja yms. Narun päässä lapset nostivat
rasiasta vuorotellen erilaisia eläimiä joiden liikettä ja ääntä matkittiin. Osa eläimistä oli niityillä
laiduntavia, maisemahoitavia eläimiä. Juteltiin eläimistä.
Arvio: onnistui hyvin
2. Tutkimusrasti: rastilla oli mahdollista pyydystää hyönteisiä, luupilla tutkia niittykasveja ja
pääsiäismuniin lapset keräsivät joitakin kasveja tms. joita sitten ringissä tuoksuteltiin.
Arvio: rasti olisi paras viimeisenä
3. Sadutusrasti: Ensin lapset vuorotellen kokeilivat silmät kiinni pussissa olevaa lampaan villaa ja
haistelivat ja saivat sitten katsoa. Sen jälkeen alettiin kertoa satua lampaasta. Aloitettiin Olipa
kerran lammas… ja lapset saivat vuorotellen keksiä tarinalle jatkoa.
Arvio: onnistui ja lapsilla ja aikuisilla oli hauskaa
Lasten kertomat lammassadut:
Olipa kerran lampaat, jotka oli vakoojia. Ne vakoili ja pakoili ja makoili. Ne vakoili ihmisiä.
Karitsat söi tissiä ja lampaat heinää. Lampaat sai selville, että ihmiset on merirosvoja jotka
varastaa. Lampaat sai merirosvojen aarteen ja jakoi sen. Aarteessa oli lampaiden heiniä.
Olipa kerran lammas ja sillä oli
turkki, lihaa ja korvat ja heinää ja suu.
Se söi heinää ja kauraakin vähä.
Lampaalla lähti yksi sorkka irti
se liimattiin kiinni.
Ja sitten siltä lähti pää irti,
se pantiin teipillä kiinni.

Selkäkin lähti pois ja koko vartalo
Sitten lähti koko lammas pois.
Se lähti lentokoneella. Sitten tapahtui että,
lammas laskeutui Amerikkaan ja sieltä se lähti lentokoneella Espanjaan ja sieltä Ruotsiin uimaan
uima-altaassa.
Lopuksi se ui merestä Suomeen.
Sen pituinen se.
4. Puuhippa-rasti: käytiin lähipuut läpi, josta löytyi mm. haapa ja kataja. Puista vähän juteltiinkin.
Rastin vetäjä huusi puun nimen ja lasten piti mennä sille puulle. Esimerkiksi huudettaessa kataja
mentiin katajalle jne. Lähes kaikista lapsista hipat ovat hauskoja.
Arvio: hyvä
Rastien jälkeen lapset kävelivät läheiselle uimarannalle, jossa MLL:n paikallisyhdistys tarjosi makkarat ja
mehut.
Kaiken kaikkiaan tilaisuus oli järjestäjien mielestä onnistunut ja lasten suora palaute oli hyvää.
Raportin laativat Päivi Taavo ja Paula Tulppo

