
PIENTEN LASTEN TEHTÄVÄT

Tehtävä 1. 
Ykköstehtävä on väritystehtävä. Kuvan innoittamana voitte esimerkiksi 
yhdessä pohtia sitä, mistä vanha antiikkinojatuoli on saattanut  
Kehräkumpuun saapua. Mistä kaikkialta voikaan hankkia käytettyjä,  
edelleen käyttökelpoisia tavaroita?

Jos haluat kertoa oikean vastauksen, niin Helga Hidalmiina kissojen 
kunniavieraana -kirjan tarinassa tuoli on saapunut kissataloon erään 
vanhan rouvan kodista. Kun kissarakas rouva siirtyi itse asumaan pal-
velutaloon, tulivat Lydia ja Lili Kehräkumpuun uutta kotia etsimään. 
Heidän mukanaan tuli myös tämä antiikkinojatuoli.

Tehtävä 2.
Kakkostehtävä käsittelee tärkeää aihetta, johon liittyy paljon epä- 
tietoisuutta lasten keskuudessa. Kukapa meistä ei olisi innostunut  
pienenä kaatamaan hiekkaa sadevesikaivoihin – lapsi saattaa jopa  
luulla, että on ihan ok käyttää sadevesikaivoa roskiksena.

Mahanpuruja muovista -viestintäkampanjan myötä eri kaupungeista  
on saatettu jo bongata kaivonkansiin liimattuja ahvenen tai hauen 
muotoisten tarroja, joiden on tarkoitus kertoa, että sadevesikaivoon 
heitetyt roskat päätyvät lopulta kalojen vatsaan.

Tavallista on, että jopa aikuinen heittää tupakantumpit sadevesi- 
kaivoihin tietämättä, että hulevedet johdetaan puhdistamatta suoraan 
järviin. Sen vuoksi tupakantumppeja löytyy kalojen vatsasta.

Lasten kanssa on siis tärkeää puhua siitä, että sadevesikaivoon ei  
todellakaan kuulu mikään muu kuin sinne itsekseen valuva vesi.

Lisätietoa kampanjasta: 
www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistoprojektit/mahanpuruja_muovista

HEI OPETTAJA TAI AIKUINEN!

Tutustumalla tehtävämateriaaleihin etukäteen voit valita lapsen ikätasoon tai opetuksen 
teemoihin parhaiten soveltuvat tehtävät. Tässä lyhyt kuvaus tehtävistä sekä hieman 

lisätietoa tehtävänannon ja lasten kanssa käytävien keskustelujen tueksi.
Välineiksi riittävät lyijykynä ja värikynät. Alle kouluikäisille lapsille ja ekaluokkalaisille 

tarkoitetut pienten lasten tehtävät eivät vaadi lukutaitoa.
Ilmastoilahduttavia hetkiä podcastimme parissa!

TEHTÄVÄT JAKSOON 1 

AGENTTIKOKELAIDEN E.S.A. – MITÄ IHMETTÄ?

Tehtävä 1. Tarkkana kuin kissa, on väritystehtävän aika!

Helgan ja Hugon ilmastoilahdus alkaa Kehräkummun kissatalon kulttuurikammarista, jossa on kierrätysaarre, 

vanha antiikkinojatuoli. Väritä kuva ja valitse nojatuoliin lempivärisi!

Tehtävä 2. Sadevesikaivoon vai roskikseen?

Kehräkummunkadulta löytyy kaikenlaista. Mitkä asioista kuuluvat sadevesikaivoon ja 

mitkä roskikseen? Yhdistä oikein. Vinkki: asioista kaksi saa jäädä kadulle.

KASVOMASKI

SADEVESI

JUOMAPILLI

KIVIÄ

KARKKIPAPEREITA

PIHLAJANMARJA

BANAANINKUORET

SADEVESIKAIVO

ROSKIS

Helgan ja Hugon ilmastoilahdus -podcast-sarjan ensimmäisen jakson ja näiden  

tehtävämateriaalien tuotannon mahdollisti Vääksyn Lääkärikeskus. 

Lämmin kiitos kulttuurimyönteisestä ympäristöteosta! www.merkityskirjat.fi 



ISOMPIEN LASTEN TEHTÄVÄT

Tehtävä 1. 
Jokaiseen jaksoon liittyy bingotehtävä, joka saat-
taa auttaa lasta keskittymään tarinan kuunteluun 
esimerkiksi luokkatilanteessa, jossa muuten voi 
tulla kiusaus tehdä jotakin muuta. Bingo ei kui-
tenkaan ole aivan perinteinen bingo, vaan ideana 
on, että ruudukon kaksi ruutua jää ruksaamatta. 
Jäljelle jääneet sanat sijoitetaan osaksi ilmastoilah-
duttavaa lausetta.

Mikäli kuulijalapsilla lukutaito on vielä kehittymäs-
sä, voi pidempiä sanoja olla vaikeaa hahmottaa 
kuulonvaraisesti. Tällöin bingotehtävän toteutusta 
voi helpottaa vaikkapa lukemalla sanat etukäteen 
lävitse ääneen lasten kanssa. Sanoihin tutustumi-
sen voi tehdä vaikka leikin kautta: Mikä sana alkaa 
I-kirjaimella? Missä sanassa on neljä tavua? Tai 
aikuinen voi lukea sanat vuorotellen ja oppilaat 
voivat koskea sanoja ne kuullessaan. Jos koet tä-
män etukäteisjohdannon tarpeelliseksi, varaa tälle 
muutama minuutti aikaa ennen kuuntelua.

Tehtävä 2.
Seuraavana on tarjolla tiedonhakutehtävä. Tämän 
tehtävän yhteydessä lapsia voi muistuttaa lähde- 
kritiikistä lapsen tasoisesti. Aikuinen kannattaa 
ottaa avuksi tiedonhakuun, jotta yhdessä voidaan 
varmistua, että löytynyt tieto on peräisin luotetta-
vasta lähteestä.

Kyseisen Tiedettä tytöille -hankkeen äiti on jaksos-
sa esiintyvä tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen. 
Hän kertoo hankkeen tärkeydestä sivustolla näin:

• Maailmassa on suuria haasteita (mm. ilmaston-
muutos, biodiversiteetin heikkeneminen, erilai-
set sairaudet, raaka-aineiden riittävyyshaasteet, 
eriarvoisuus), joiden ratkaisemisessa teknologia 
voi auttaa. Teknologiaa kehittämään tarvitaan 
kaikki viisaat aivot sukupuolesta riippumatta.

• Tekniset alat vetävät huonosti tyttöjä puo-
leensa. Tekniset alat kuitenkin juuri tarvitsevat 
diversiteettiä. Jos yksi sukupuoli suunnittelee 
elämäämme teknisiä ratkaisuja, ne voivat olla 
hyvin yksipuolisia. 

• Jo pieniä tyttöjä kannattaa innostaa luonnon-
tieteiden ja teknologian pariin. Pienien tyttöjen 
maailma on usein ruusunpunainen prinsessa-
maailma, jonka kautta myös voidaan tuoda 
luonnontieteitä ja teknologiaa näille tytöille.

• Pinkki tai prinsessamaailma tai yleensä vaa-
leanpunaiset tyttömäiset jutut eivät ole sen 
huonompia kuin siniset autojutut. Kummastakin 
lapsuudesta voi ponnistaa loistavia tieteilijöitä.

• Naisen ei tarvitse olla hyvä jätkä, voidakseen 
olla kiinnostunut tekniikasta ja luonnontieteistä.

• Erityisesti hieman isommille lapsille sivustolta 
löytyy paljon mielenkiintoisia tarinoita, joita voi 
integroida opetukseen varmasti monin tavoin.

Tehtävä 3. 
Kolmannessa tehtävässä annetaan lukuvinkkejä 
ilmasto- ja ympäristöteemaisista lastenkirjoista. 
Tämän tehtävän avulla voitte halutessanne ope-
tella myös aineiston varausta netistä. Tarkastakaa 
yhdessä, löytyykö kirjoja omasta lähikirjastosta ja 
tehkää vaikka varaukset valmiiksi!

Lisätehtävä
Omalla sivullaan on luova piirros- ja ideointitehtä-
vä, eli se sopii mainiosti vaikkapa kuvaamataidon 
tunnille. Tehtävät testanneessa kakkosluokassa 
juuri tämä tuntui innostavan lapsia ihan erityisesti. 
Lapset osasivat hämmästyttävän hyvin ideoida 
kehräysgeneraattorin toimintaperiaatteita. Lop-
putuloksia vertaamalla huomattiin, että ei selväs-
tikään ole vain yhtä ainoaa ratkaisua, vaan moni 
idea voisi olla mahdollinen. 

Vinkki!
Jaksosta voi poimia myös muita teemoja käsitte-
lyyn myöhemmillä oppitunneilla. Esimerkiksi eläin-
suojelun maailmoihin voi johdatella Kehräkummun 
kissatalon kissaruuhkan kautta (josta Hugo jak-
sossa mainitsee). Eläinsuojeluteemaan johdattaa 
syvemmin myös Merkityskirjojen esikoisteos Helga 
Hidalmiina kissojen kunniavieraana, jota voit 
tiedustella vaikka omasta kirjastostasi. Kirjat ovat 
myynnissä Booky.fi-verkkokirjakaupassa. 

 

 


