LAPIN LUONTOKASVATUS –JA TIEDOTUSHANKE

Talvinen luontopäivä Koskenkylän koululla
2.3.2012
kello 9.30 – 12.20

Lapin luontokasvatus –ja tiedotushanke järjesti talvisen luontopäivän Koskenkylän koululle
2.3.2012.
Mukana olivat myös edustajat 4H-yhdistyksestä, Metsähallitukselta, Lapin ammattiopistosta sekä
Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin luonnonsuojelupiiristä.
Päivän teemana oli talvinen luonto.
Harjoittelijat Anne Annala ja Noora Jäppinen suunnittelivat päivän aikataulun sekä toimintaa
rasteille. Mukana päivän toteutuksessa olivat myös Päivi Taavo ja Paula Tulppo Lapin
luontokasvatus – ja tiedotushankkeesta, Mia Setälä 4H-yhdistyksestä, opiskelija Maura Ruopsa
Lapin ammattiopistosta, Tarja Pasma SLL:n Lapin luonnonsuojelupiiristä sekä Kristiina Aikio, joka
on Metsähallituksen Koilliskairan luontokeskuksesta mutta työskentelee myös Lapin
luontokavatus- ja tiedotushankkeelle.
Tarpeellista tietoa päivän suunnitteluun saatiin Koskenkylän koulun opettajalta Pauliina
Palolahdelta.
Oppilaita koulussa oli yhteensä 98. Kaikki luokat osallistuivat, ja jokaisen luokan opettajat olivat
mukana rasteilla.

Puulajihippa

Päivän valmistelu alkoi koululla kello 8.15, jolloin etsittiin rasteilla tarvittavat välineet (esim.
lämpömittareita, erivärisiä kankaita sekä "tötteröitä" rastialueiden rajaamiseen).
Lapset pääsivät ensimmäisille rasteille jo ennen kello 9.30. Jokaisen rastin oli tarkoitus kestää 15
minuuttia, mutta koska aikataulusta oltiin edellä, jäi rasteille aikaa enemmänkin.

"Millainen eläin on lumikko?"

Rasteja oli kuusi, joista ensimmäisen pitivät Mia Setälä (4H) ja Maura Ruopsa (Lapin
ammattiopisto). Rastilla leikittiin lintujen talvielämää kuvaavaa "pakkanen ja aurinko"-hippaa sekä
väittämä-leikkiä.
Toisella rastilla oli Paula Tulppo (luontokasvatushanke), joka leikki lasten kanssa eläinten
liikkumista ja käyttäytymistä kuvaavaa "eläimellistä menoa"-leikkiä sekä puun kasvukauden eri
vaiheita kuvaavaa puujumppaa.
Kristiina Aikio (Metsähallitus) oli kolmannella rastilla, jossa mitattiin lumen syvyyttä ja lämpötiloja
lumen eri kerroksissa.

Neljäs, eläinten suojaväritystä käsittelevä ("ruskea ja valkoinen lanka") rasti oli Tarja Pasman
(Lapin luonnonsuojelupiiri) järjestämä.
Viidennen rastin pitivät Anne Annala ja Noora Jäppinen (luontokasvatushanke), joiden kanssa
pohdittiin millainen eläin on lumikko, ja leikittiin "lumikko ja myyrä" –hippaa. Lisäksi opeteltiin
puiden tunnistusta puulajihipan avulla, ja leikittiin talvista sananselitystä.
Kuudennella rastilla Päivi Taavo (luontokasvatushanke) tutki lasten kanssa lumen rakennetta ja
leikki lasten kanssa lumihiutale-leikkiä.

Lumikko ja myyrät

Päivä onnistui kaikin puolin hyvin; rastit ehdittiin pitää, aikataulussa pysyttiin ja palaute oli
positiivista. Tyytyväisiä olivat niin opettajat kuin oppilaatkin. Ilma suosi osallistujia, ja rastit
ehdittiin pitää ilman kiirettä.

