
PIENTEN LASTEN TEHTÄVÄT

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?
 
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. 

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.

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

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 2 

KAASUA, SÄHKÖÄ VAI SILAKKABENSAA?

Tehtävä 1. Väriä pintaan ja vauhtia potkutteluun!

Helga on valinnut menopelikseen ilmastoystävällisen potkulaudan. Millaisessa maisemassa Helga ajelee? 

Piirrä ja väritä!  

Tehtävä 2. Ei tule ruokahävikkiä Hugon matkassa!

Kissatalon emäntä Elliweera ei halua heittää mitään syömäkelpoista pois. 

Selvitä mitä tapahtuu Kehräkummun ylijäämäruoille.  

Hugo kävi heittämässä mukaan yhden jekun – arvaatko mikä se on?
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Helgan ja Hugon ilmastoilahdus -podcast-sarjan toisen jakson ja 

näiden tehtävämateriaalien tuotannon mahdollisti Nivos. 

Lämmin kiitos kulttuurimyönteisestä ympäristöteosta! www.merkityskirjat.fi 

Isompien lasten tehtävien 
ohjeistus seuraavalla sivulla > 



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 osa ruuduista jää ruksaamatta. Jäljelle 
jääneistä sanoista muodostuu ilmastoilahduttavaa 
lause. Tällä kertaa bingoruudukko on tehty syty-
tettävien lamppujen muotoon.

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 etukäteis-
johdannon tarpeelliseksi, varaa tälle muutama 
minuutti aikaa ennen kuuntelua.

Tehtävä 2.
Kakkostehtävän teemana on ruokahävikin vähen-
täminen, johon ilmastoilahdus-sarjassa ei tarinal-
lisesti 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.

Tehtävä 3. 
Kolmannessa tehtävässä perehdytään ”ilmasto-
agenttikouluttaja” Maltin arkipäivään. Lapset 
saavat laskea, kuinka paljon hiilipäästöjä säästyy, 
kun Maltti kävelee kaikki työpäivän siirtymät.
Laskutoimituksen perusteena on käytetty Trafiko-
min 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

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?

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

Tehtävä 1a. Sytyttääkö? 

Tee tätä tehtävää jo kuunnellessasi podcast-jaksoa. Kun kuulet jonkin kuvassa 

näkyvistä sanoista, väritä lamppu keltaisella värillä.

TEHTÄVÄT JAKSOON 2 KAASUA, SÄHKÖÄ VAI SILAKKABENSAA?
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Tehtävä 1b. 
Muodosta värittämättä jääneistä sanoista (joita on 4) tärkeä vinkki muistettavaksi. 

Voit halutessasi lopuksi värittää värittämättä jääneet lamput tummaksi.

Tehtävä 2. Sano ei ruokahävikille! 

Ei tule ruokahävikkiä Hugon matkassa. 

Keksitäänpäs, mitä jääkaappiin jääneistä jämistä 

voitaisiin tehdä sen sijaan, että ne heitetään 

jäteastiaan. Yhdistä!
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Tehtävä 3b. 
Laske yhteen mittaamasi tulokset. Oikeasta tuloksesta 

johtavaa viivaa seuraamalla saat selville, kuinka paljon 

hiilipäästöjä säästyi, kun Maltti kulki matkat jalkaisin 

sen sijaan, että olisi kulkenut matkat tavallisella 

bensa-autolla.Tehtävä 3a. Hikipäästö – päästöistä paras! 

Maltti on päättänyt hoitaa kaikki päivän matkat kävellen. Kuinka pitkän matkan Maltti talsii? 

Laske pampulat ja kirjoita tulos ruutuun.

Maltti säästi hiilipäästöjä työpäivän aikana  ________ kg

1 kg

0,46 kg

48 | 3 km

12 kg

54 | 6,5 km

58 | 1,5 km

52 | 78 km
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Pinkki reitti: Maltti pysähtyy Ruokapuotiin hakemaan lounaseväät.

cm

Vihreä reitti: Skuuttipuistosta tulee hälytys: potkulaudan rengas on rikkoontunut. 

Kun rengas on korjattu, Maltti jatkaa matkaa leikkipuiston ohi Helmivaaran koululle. cm

Sininen reitti: Helmivaaran koulun oppilaat tunsivat kaikki liikennemerkit ja  

Maltti palaa tyytyväisenä poliisiasemalle.

cm

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö oli vuoden 2020 lopussa 

153,5 g/km. Lähde: https://liikennefakta.fi/fi/ymparisto/henkiloautot/hiilidioksidipaastot

LISÄTEHTÄVÄ JAKSOON 2 KAASUA, SÄHKÖÄ VAI SILAKKABENSAA?

Loppusointujen lumoissa  

– nyt riimitellään ilmastoilahduksia!

”Ken hikeä päästää, se ympäristöä säästää.” Liikennepuisto- 

konstaapeli Maltti lausui ilmastoilahduttavan runonpätkän  

ystävysten jutellessa ympäristöystävällisestä liikkumisesta ja  

haastoi myös Hugon ja Helgan runoilemaan. 

Täytä puuttuvat sanat riimeistä ja lue mielestäsi paras  

runonpätkä kaverille tai perheenjäsenelle (tai vaikka lemmikillesi, 

ehdottaa Hugo!).

Riimittelyä voi tehdä myös ryhmässä. 

 

Lajittele, kierrätä ja uudelleen käytä

mallia kaverille toiminnalla

Pyöräily ilahduttaa kauniissa säässä

Kypärä on helteelläkin oltava

Roskat aina roskikseen heitä

jätteitä älä hiekkaan  

Ehdotuksen naapuriin huutaa Lyyti:

Otettaisko treeneihin kimppa              ?

Lainaaminen on puuhaa somaa

aina ei tarvitse ostaa

Mau ja wau!

Näiden riimittelyjen 

jälkeen osaat monta

uutta ilmastoilahdusta.

Mitäs jos kokeilisit lausua

runot räpäten?

LUOVUUDEN SUPERBONUS.      Keksi aivan itse oma ilmastoilahdusrunosi!


