ELÄINTEN JÄLJILLÄ - OPETTAJAN OPAS
Jokainen lapsi voi ottaa kierrokselle mukaan pehmoeläimen; eläimiä on saatavilla museolla ja ne palautetaan
kierroksen jälkeen.
1. Hylje
-

Kokoontukaa hylkeen ympärille. Halutessaan ryhmä voi istua
Lukekaa hylje- runo ja info- osio vihkosta
Pussukasta löytyy aito hylkeennahkapala, jota voitte halutessanne tutkia lasten kanssa
Mitä ajatuksia lapsilla tulee mieleen hylkeestä, keskustelkaa vapaasti

2. Hirvi
-

Kokoontukaa hirven kuvan äärelle ja lukekaa ääneen hirvestä kertova runo
Voitte lukea hirvestä kertovan info-osion vihkosta ja tutkia ja keskustella hirveen liittyvistä esineistä, jotka
ovat vitriinissä
Levittäytykää isompaan tilaan (hylkeen ja hirven välissä oleva aukea tila) ja tehkää pieni Hirvi-jumppa
(kavioiden nostelua, turkin silittelyä…voitte keksiä myös omia liikkeitä)

3. Karhu
-

Lukekaa karhusta kertova kalevala- runo ja info-osio vihkosta. Lapset voivat istua pienessä ringissä karhun
kuvan äärellä
Laululeikki: voitte keksiä istualtaan muutaman liikkeen ja toistaa vihkosta löytyvän lorun lasten kanssa.
Liikkeinä voi mm. olla taputuksia käsillä ja istualtaan tehtäviä liikkeitä

4. Orava
-

Orava on vitriinissä sen omassa pesässään ja sitä voidaan lasten kanssa tutkia hetki
Vihkosta löytyy orava-runo, jonka voi lukea lapsille ennen info-osiota
Vihkosta löytyy myös oravaan liittyvä tehtävä Totta vai Tarua

5. Kettu
-

Luetaan alkuun arvoitusloru antamalla lasten täydentää puuttuvat kohdat
Käydään läpi info-osia ketusta, jonka jälkeen herätellään keskustelua lapsen kanssa (Mistä mahtaisi johtua
sanonta ”Viekas kuin kettu”, onko joku joskus nähnyt kettua?)
Luetaan ajan salliessa vanha kansanloru, joka löytyy vihkosta

6. Lehmä
-

-

Käydään läpi info-osio, jonka jälkeen voidaan keskustella lasten kanssa, mikäli heille on herännyt jo ajatuksia
lehmästä. (Tehtävävihossa on lueteltu muutamia lehmille yleisiä nimiä [Ystävä, Kielo, Yrtti, Omena, Mansikki
ja Ruusu]. Lapset voivat halutessaan kertoa, minkä nimen he antaisivat lehmälle)
Pisteen luona on erilaisia tuotteita, joiden avulla voidaan yhdessä lasten kanssa pohtia, onko niiden
valmistukseen käytetty lehmän maitoa.

7. Hevonen
-

-

Lukekaa alkuun hevosruno ja käykää läpi vihkon info-osio
Keskustelkaa lasten kanssa hevosiin liittyvistä kokemuksista. Apukysymyksinä esim. Kuinka moni on nähnyt
hevosen? Onko joku saanut jopa silittää hevosta tai päässyt kokeilemaan ratsastusta? Onko kenenkään
kotona tai mummolassa/maatilalla hevosta? Onko joku joskus ollut hevosen vetämien vaunujen kyydissä?
Hevosta kutsutaan myös kauramoottoriksi. Arvaatko, miksi?

8. Kissa
-

Kokoontukaa nukkekodin ääreen ja etsikää nukketalosta pieni kissa
Lukekaa kissaloru tehtävävihkosta.
Lukekaa läpi info-osio ja pohtikaa, mitä tarkoittaa ”Myöhäistä hiiren haukotella, kun on jo kissan suussa.”
Koska kissa on hyvin yleinen lemmikki, annetaan lasten kertoa omia mietteitään kissoista. Aikuinen voi
esittää myös johdattelevia kysymyksiä.
Jos keskustelulta jää aikaa, pisteellä voidaan laulaa ”Mustan kissan tango”

9. Koira
-

Lukekaa koira-ystävä runo tehtäväkirjasta
Etsikää lasten kanssa laivakoira seinällä olevasta kuvasta
Tämän jälkeen lasten kanssa voidaan tehdä palapelit, jotka löytyvät pussukoista
Lukekaa info-osio koirasta, joka löytyy tehtäväkirjasta

10. Lohi
-

-

Etsikää lohi-pehmolelu pisteeltä
Tutkikaa pehmo-lohta. Jokainen voi arvata, paljonko se painaa (vastaus: 5kg)
Lukekaa info-osio vihkosta
Leikki: Istutaan piirissä. Piirin toisella puolella on lohi- pehmolelu ja toisella puolella pieni mato. Lohi yrittää
saada madon syötyä siten, että sitä kuljetetaan piirissä lapselta toiselle mahdollisimman nopeasti. Ja mato
yrittää luikerrella karkuun samalla tavalla. Leikki loppuu kun lohi on saanut madon syötyä. Jos aikaa on,
leikin voi ottaa uusiksi. (Punottu mato löytyy pussukasta)
Lasten kanssa voidaan keskustella siitä, ovatko he maistaneet lohta. Kuinka moni tykkää ja kuka ei? Mitä
ruokia lohesta voidaan tehdä? (paistaa, savustaa, uunilohi, lohikeitto, lohikiusaus, graavilohi yms.) Kuinka
moni on käynyt kalastamassa?

11. Poro
-

Jos haluatte, voitte laulaa poro-laulun tehtävävihkon sivulta
Pussista löytyy poron jänne ja sarvi, joita voitte tutkia yhdessä lasten kanssa
Lukekaa info-osio tehtäväkirjasta
Keskustelkaa yhdessä lasten kanssa poroista
Vertaa tehtäväkirjassa olevia jälkiä lattiasta löytyviin jälkiin, mitkä niistä ovat poron jäljet?

12. Pöllö
-

Lukekaa pöllöstä kertova runo vihkosta
Etsikää pöllö tilasta
Lukekaa info-osio tehtävävihkosta lapsille
Keskustelua info-osion pohjalta: kuka on nähnyt pöllön ja muita lasten kokemuksia pöllöistä
Matkikaa pöllön ääntelyä yhdessä
Kun lähdette museosta, etsikää pöllön kuva ulkoa (on museon oven yläpuolella!)

