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!
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Tehtävä 1.
Ykköstehtävä on väritystehtävä. Helgan potkuttelumaiseman voi
kukin kuvittaa omalla mielikuvituksellaan. Lopuksi on kiva vertailla,
miten erilaisia miljöitä onkaan mielikuvituksen voimalla syntynyt.
Mihinköhän Helga on matkalla?
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Tehtävä 2.
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Alkuperäinen kuva on kirjasta Helgan ja Helmerin viikonloppuveli,
joka käsittelee erilaisuuden hyväksymistä sijaisperheen lomaperheessä
sekä tunnetaitoja. Kirjaa voi kysyä vaikka omasta kirjastosta.
Alkuperäiskuvassa Helga on juuri matkalla kotiin Kehräkummun
kissatalosta, jossa Hugo-ystävä on saanut kissamaisilla oivalluksillaan
jälleen kerran Helgan mielen piristymään.

SÄMPYLÖITÄ

Kakkostehtävän teemana on ruokahävikin vähentäminen, johon
ilmastoilahdus-sarjassa ei tarinallisesti syvennytä tässä jaksossa
kuultavaa tokaisua enempää, joten teemaan voi syventyä tarkemmin
tämän tehtävän innoittamana.
Jos Motivan ylläpitämä www.saasyoda.fi-sivusto ei ole vielä tuttu,
kannattaa siihen tutustua. Sivuilta löytyy paljon hyvää tietoa sekä
lisää valmiita tehtäviä lapsille.
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Tehtävä 1.

Tehtävä 3.

Jokaiseen jaksoon liittyy bingotehtävä, joka saattaa auttaa lasta keskittymään tarinan kuunteluun
esimerkiksi luokkatilanteessa, jossa muuten voi
tulla kiusaus tehdä jotakin muuta. Bingo ei kuitenkaan ole aivan perinteinen bingo, vaan ideana
on, että osa ruuduista jää ruksaamatta. Jäljelle
jääneistä sanoista muodostuu ilmastoilahduttavaa
lause. Tällä kertaa bingoruudukko on tehty sytytettävien lamppujen muotoon.

Kolmannessa tehtävässä perehdytään ”ilmastoagenttikouluttaja” Maltin arkipäivään. Lapset
saavat laskea, kuinka paljon hiilipäästöjä säästyy,
kun Maltti kävelee kaikki työpäivän siirtymät.
Laskutoimituksen perusteena on käytetty Trafikomin Liikennefakta-sivustolta löytyvää tietoa, jonka
mukaan liikennekäytössä olevien henkilöautojen
keskimääräinen CO2-päästö oli vuoden 2020
lopussa 153,5 g/km.
liikennefakta.fi/fi/ymparisto/henkiloautot/hiilidioksidipaastot

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

Tämän tehtävän innoittamana voi vaikka pohtia
sitä, mitkä kaikki välimatkat olisi omassa arjessa
mahdollista kulkea jalan. Jos etäisyyksistä on edes
summittainen arvio, voi toki laskea myös omat
päästösäästöt.
Jos samat matkat kuljetaan joka viikko, kuinka
paljon päästöjä kertyykään KUUKAUDESSA?
Entä PUOLESSA VUODESSA? VUODESSA?
Voitte myös yhdessä miettiä, mitkä ovat teidän
lempitapanne tuottaa kaikkein parhaita
HIKIPÄÄSTÖJÄ, joista ilmastokin ilahtuu?
Eli missä arkisissa touhuissa tai harrastuksissa tulee
hiki pintaan ilon kautta?

Tehtävä 2.
Kakkostehtävän teemana on ruokahävikin vähentäminen, johon ilmastoilahdus-sarjassa ei tarinallisesti syvennytä tässä jaksossa kuultavaa tokaisua
enempää, joten teemaan voi syventyä tarkemmin
tämän tehtävän innoittamana.

Lisätehtävä
Lisätehtävä on tällä kertaa kielenkantoja
stimuloiva. Täytettävät riimittelyt syntynevät lapsilta kohtuullisen vaivatta, mutta mikään ei estä
lisäämästä luovuuslöylyä kiukaalle ja tekemään
ihan alusta asti omia ilmastoilahdusrunoja.

Jos Motivan ylläpitämä www.saasyoda.fi-sivusto
ei ole vielä tuttu, kannattaa siihen tutustua.
Sivuilta löytyy paljon hyvää tietoa sekä lisää
valmiita tehtäviä lapsille.
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