
PIENTEN LASTEN TEHTÄVÄT

Tehtävä 1. 
Ykköstehtävä on väritystehtävä. Kuvan innoittamana voitte esimerkiksi 
yhdessä pohtia, millaisia löytöjä itse kukin on tehnyt kirpputoreilta.
Jos haluat kertoa ”sisäpiiritietoa” juuri tästä kyseisestä kuvasta, niin  
Helga Hidalmiina on kuvassa juuri tehnyt ihanan kahvikuppilöydön 
pihakirppikseltä äidilleen. Äidin vanha suosikkikuppi valitettavasti 
putosi eräänä päivänä lattialle ja tietenkin särkyi! 

Kuva on kirjasta Helga ja Helmeri ilmastoagentteina, jonka tarinaa pod- 
cast-sarjamme siis jatkaa. Kirjaa voi kysyä kirjastoista tai sen voi lukea 
verkkoversiona (linkki löytyy sivulta merkityskirjat.fi/ilmastoilahdus). 

Tehtävä 2.
Kakkostehtävässä lähdetään ploggaamaan, eli keräämään roskia  
lenkkeilyn lomassa. 

Ploggingista löydät aikuiselle kattavaa lisätietoa esimerkiksi Suomen  
Ladun sivuilta: www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/polkujuoksu/plogging.  
 
Ploggausta voi siis hyvin harrastaa myös kävellen. Tämän voisi hyvin 
ottaa ohjelmaan vaikkapa alakoulun liikunnan tunneilla! Hanskojen  
käyttö on tietysti ehdottoman suositeltavaa.

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 3 

KIERTOTALOUSAPULANTAA LUONTOÄIDILLE

Tehtävä 1. Toiselle tarpeeton on toisen aarre!

Helga on lähtenyt pihakirppikselle ilmastoilahduttavien löytöjen toivossa ja löytääkin mieluisan 

kahvikupin äidille kotiin vietäväksi. Väritä kuva. 

Helgan ja Hugon ilmastoilahdus -podcast-sarjan kolmannen jakson ja 

näiden tehtävämateriaalien tuotannon mahdollisti Lahden musiikkiopisto. 

Lämmin kiitos kulttuurimyönteisestä ympäristöteosta! www.merkityskirjat.fi 

Tehtävä 2: Ploggausretki. 

Helga on lähtenyt ploggaamaan. Mutta roskikselle päästäkseen,  

hänen tulee kulkea sokkeloisen puiston läpi. Auta Helga roskiksen luo!

Tehtävä 3. Kierrätä kirjain kaverille -leikki 

Valitse kirjain ja keksikää kaverin/sisaruksen/vanhemman kanssa sillä kirjaimella alkavia sanoja niin 

monta kuin mieleen tulee. Vuoro siirtyy yhden sanan jälkeen seuraavalle. Jos uutta sanaa ei keksi, 

kaveri saa pisteen ja voi aloittaa uuden kierroksen valitsemallaan kirjaimella.  

 
Jos pelissä on useampi pelaaja, putoaa pelaaja pois pelistä silloin, kun ei keksi enää uutta sanaa. 



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 
R-kirjaimella? Missä sanassa on kolme 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.
Myös isompien tehtävissä lähdetään ploggaa-
maan! (Ks. pienten tehtävien kohta 2.) Isompien 
lasten kanssa voi hyvin keskustella myös jaksossa 
mainitusta bloggaamisesta. Mitäs se siis onkaan? 

Tehtävä 3. 
Kolmostehtävää voi pelata kahdestaan tai isom-
massa ryhmässä. 

Tehtävä 4.
Kolmannessa tehtävässä lapset saavat täyttää 
Helgan ystäväni-kirjan sivun musiikin näkökul-
masta. Jos tehtäviä tehdään luokassa, voidaan 
vastauksia vertailla joko pienissä ryhmissä tai koko 
luokan kesken, jolloin todennäköisesti huoma-
taan, että myös musiikkimaku on asia, johon ei ole 
yhtä ainoaa oikeaa vastausta. Musiikkia on ihanan 
monenlaista ja musiikki sopii moneen tunteeseen 
ja tapahtumaan! 

Lisätehtävä
Lisätehtävämme tekee iloisen syrjähypyn ympä-
ristökasvatuksesta yrittäjyyskasvatukseen. Tämän 
tehtävän toteutuksen voi halutessaan aikuinen/
opettaja viedä sille kuuluisalle nextille levelille. 
Yrittäjyyskasvatuksen maailmasta lisää mm. 
yesverkosto.fi/yes/mita-yrittajyyskasvatus-on

 

 

Tehtävä 1. Ilmastoilahdusbingo 

Tarkkana kuin Helgan porkkana, on jälleen ilmasto- 

ilahdusbingon aika. Tee tehtävää samalla, kun kuuntelet 

uutta podcast-tarinaa. Kun kuulet ruudukossa olevan  

sanan, ruksaa se yli. Tällä kertaa ruksittamatta jää vain  

yksi sana, joka on Helgan perheessä tärkeä juttu.
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Tehtävä 2: Nyt ploggaamaan, kovalla P-kirjaimella! 

Kulje puiston läpi ja kerää matkasi varrelta mukaasi 

maahan heitetyt roskat. Kuinka monta roskaa  

matkalta löytyy? Umpikujaan johtaneiden reittien 

roskia ei lasketa.

Taloyhtiön pihassa on yhteiskäytössä  

Tehtävä 3. Kierrätä kirjain 

kaverille -leikki 

Sait 2. tehtävästä luvun. Laske aakkosia 

eteenpäin luvun verran ja keksikää kaverin/

sisaruksen/vanhemman kanssa sillä kirjai-

mella alkavia sanoja niin monta kuin mieleen 

tulee. Vuoro siirtyy yhden sanan jälkeen 

seuraavalle. Jos uutta sanaa ei keksi, kaveri 

saa pisteen ja voi aloittaa uuden kierroksen  

valitsemallaan kirjaimella.  

 
Jos pelissä on useampi pelaaja, putoaa  

pelaaja pois pelistä silloin, kun ei keksi 

enää uutta sanaa. 

Minä ja ystäväni musiikki

Nimeni:

Räppinimeni:    MC

Lempikappaleeni 

tällä hetkellä:

Ikäni:

Tunne, jonka kappale 

saa aikaan (voit valita 

useita, jos tunne välillä 

vaihtelee)

Innokkuus

Jännitys
Ilahdus

Onni

Energisyys

RakkausHaikeus

Ikävä

Riehakkuus

Rohkeus

Ylpeys
Väsymys

joku muu tunne, mikä:

Kun olin pieni, tätä 

minulle aina laulettiin:

Joululaulu, joho en  

ikinä kyllästy:

Tämä jää aina 

soimaan päähän:

Perheenjäseneni/kaverini musiikki- 

valinta, jota en voi ymmärtää:

Näitä soittimia osaan 

soittaa tai haluaisin 

oppia soittamaan:

Tehtävä 4: Ystävänikirja  

Helga haluaa kuulla sinun musiikkimaustasi 

tarkemmin ja antaa musiikkiaiheisen  

Ystäväni-kirjansa täytettäväksi

Helgan ja Hugon ilmastoilahdus 

-podcast-sarjan kolmannen jakson ja 

näiden tehtävämateriaalien tuotannon 

mahdollisti Lahden musiikkiopisto. 

Lämmin kiitos kulttuurimyönteisestä 

ympäristöteosta! www.merkityskirjat.fi 


