
Luontokoulupäivä
Vietämme luontokoulupäivän ulkona. Lähestymme päivän teemaa vallitsevaa

vuodenaikaa huomioiden. Opimme tutkien, leikkien ja erilaisten toiminnallisten

harjoitusten kautta. Teemme myös aistiharjoituksia. Tapaamme ulkona koulun edessä, tai

muussa erikseen sovitussa paikassa lähiympäristössä.

Luontokoulupäivän aikana on mukava pitää evästauko ja samalla tankata vähän

energiaa. Mikäli emme ole sopineet muuta, voitte ottaa mukaan joko pienet

välipalaeväät tai suuremmat lounaseväät, päivän aikataulusta riippuen. Sopikaa

oppilaiden kanssa miten eväiden kanssa toimitaan: saavatko oppilaat ottaa omia eväitä

kotoa mukaan, ja jos saavat, niin minkälaisia? Luontokoulupäivän aikana noudatamme

tietenkin jokamiehenoikeuksien lisäksi roskattoman retkeilyn periaatetta, emmekä jätä

luontoon mitään roskia, vaan kannamme itse omat roskamme takaisin koululle

lajiteltaviksi.

Vastuunjako luontokoulupäivän aikana
Luontokouluopettajana vastaan ensisijaisesti päivän sisällöstä. Temme erilaisia

ikäryhmälle, paikkaan ja säähän soveltuvia harjoituksia joihin käytämme erilaisia ulko-

opetusmenetelmiä. Lisäksi huolehdin siitä, että ohjeet ovat selkeitä ja mahdollistavat

turvallisen työskentelyn. Tuon mukanani opetukseen tarvittavat välineet sekä

ensiapupakkauksen.

Sinä opettajana tunnet ryhmäsi parhaiten, ja vastaat päivän aikana ensisijaisesti

ryhmän ohjaamisesta ja työrauhasta. Sinulla on myös luontokoulupäivän aikana

jakamaton vastuu oppilaista. Toivon, että osallistut aktiivisesti päivän ohjelmaan, leikit

sekä autat ja kannustat oppilaita noudattamaan annettuja ohjeita. Sinulla tulee olla

tiedossa oppilaan näkökulmasta luontokoulupäivän onnistumiseen vaikuttavat seikat,

kuten terveydelliset, kielelliset tai liikkumiseen liittyvät haasteet. Kerrothan näistä

tarvittaessa myös luontokouluopettajalle. 
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Tervetuloa luontokouluun!
Infokirje opettajalle ja luokalle

Tervetuloa osallistumaan luontokoulupäivään Naturskolan Utternin kanssa! Tästä löydät

käytännön tietoa luontokoulupäivästä kokonaisuutena, sekä vinkkejä siihen, miten

valmistuatua päivään. Käy etukäteen läpi ryhmäsi kanssa vastuunjakoon, pukeutumiseen

ja eväisiin liittyvät käytännöt. Seuraavalta sivulta löydät oppilaille suunnattua infoa, sekä

linkin kirjeeseen, josta löytyy mm. pakkauslista ja infoa koteihin.

https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/vara-naturskolor/naturskolan-uttern/


Otamme usein Facebookiin ja Instagramiin kuvia siitä, mitä luontokoulupäivän aikana
puuhataan. Emme julkaise kuvia, joista lapset voisi tunnistaa. Seuraa meitä somessa: 
 @naturskolanuttern

Onko kysyttävää? Ota yhteyttä!

kuuntelemalla ja noudattamalla annettuja ohjeita

tekemällä yhteistyötä ja auttamalla luokkakavereitasi

huolehtimalla omalta osaltasi siitä, ettei kukaan jää ulkopuolelle

kysymällä ja kertomalla havainnoistasi ja löydöistäsi.

Sinä oppilaana vastaat omasta toiminnastasi luontokoulupäivän aikana. Toivon, että

osallistut luontokoulupäivään aktiivisesti:

Koti/huoltajat vastaavat siitä, että oppilaalla on luontokoulupäivään soveltuvat vaatteet.

 

Sivulta www.naturskolanuttern.fi > information för grupper löytyy Infokirje oppilaalle/kotiin

joka sisältää mm. ohjeet pukeutumiseen. Käykää läpi kirje yhdessä oppilaiden kanssa ja jaa

kirjeen linkki oppilaiden huoltajille.

Oppilaalle
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Rahoittajamme

Natur och Miljön luontokoulutoimintaa rahoittavat vuonna 2023 mm. Stiftelsen
Brita Maria Renlunds minne -säätiö ja opetushallitus.

 
Naturskolan Uttern saa paikallista tukea seuraavilta tahoilta: 

Helsingin kaupunki, Stiftelsen Tre Smeder, Bergsrådinnan Sophie von Julins
Stiftelse, Inkoon Säästöpankkisäätiö, Kirkkonummen kaupunki, Raaseporin

kaupunki ja Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond. 
 

Lisäksi meillä on yhteistyösopimus Kauniaisten kaupungin kanssa. 
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