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Kirjoittanut Mission:Explore



Hyvä opettaja,

Tämä kirja muuttaa ikuisiksi ajoiksi tavan, 

jolla luokkasi näkee maailman. Älä lue 

pidemmälle, jos pelkäät seikkailuja tai uusien 

asioiden kokeilemista.

Tässä kirjassa on kymmenen luokan 

ulkopuolella suoritettavaa tehtävää. Haasta 

luokkasi suorittamaan ja raportoimaan ne niin 

hyvin kuin mahdollista. Voitte tehdä tehtävät 

missä tahansa, mistä löytyy multaa, elämää ja 

tilaa. Oppilaasi tarvitsevat vain tämän 

vihkosen, lyijykynän ja vähän mielikuvitusta.

Kun olette käyneet koko kirjasen läpi, oppilaasi 

ovat ulkoalueiden tutkijoita, 

sissimaantieteilijöitä ja luovia seikkailijoita. 

Valmiina?

On aika suorittaa Tehtävä:Tutki.

Luokan ulkopuolella

Tervetuloa



VAROITUS!

Tämä kirja voi olla vaarallinen.

Älä:

1. ole tekemättä mitään

2. tee mitään, mitä et halua

3. tee mitään, mikä voi vahingoittaa ihmisiä, 

luontoa tai rakenteita.

VAROITUS!

Tämän kirjan tehtävien suorittaminen voi 

johtaa jännittäviin havaintoihin, vähältä 

piti -tilateisiin sekä hyviin ja huonoihin 

muistoihin. Emme ota vastuuta 

turvallisuudestasi tehtäviä suorittaessasi –  

se on sinun tehtäväsi.

Ennen kuin hyväksyt tämän kirjan tehtävät, 

huolehdi, että sinulla on lupa toteuttaa 

suunnitelmasi. Jos on olemassa riski, että joku 

tai jokin vaurioituu, poista tällainen vaara. 

Älä yritä suorittaa tehtävää, jos sitä ei voi 

tehdä turvallisesti.



Kaiva sormensyvyinen kuoppa

Piirrä alla olevaan kuvaan, mitä löysit 

kuopasta.
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Tehtävää 01



Kuuntele

Istu parin kanssa selät vastakkain ja 

kuuntele. Kirjoita ylös kaikki äänet jotka 

kuulet kolmen minuutin aikana. 

Kuulitteko molemmat samat äänet?

Tehtävää 02
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Huolehdi rikkaruohosta

Kirjoita yhdeksänsanainen runo siitä, 

miksi rikkaruohoa pitäisi suojella.

Tehtävää 03



Seuraa hyönteistä

Mitä luulet sen ajattelevan? Kirjoita 

ajatukset tähän.

Ajatus 1:

Ajatus 2:

Ajatus 3:

Ajatus 4:

Ajatus 5:

Tehtävää 04
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Tehtävää 05

Tarkkaileva lintu

Siirry paikasta A paikkaan B, ilman että 

yksikään lintu näkee sinua.

Paikka A:

Paikka B:

Etäisyys suurin piirtein:

Voitto         Hanna: Onnistuin

Häviö          Hanna: En onnistunut



Rakenna minikummeli…. 

… pienenpienistä kivistä. Kuinka korkean 

pystyt rakentamaan?

Tehtävää 06
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Pikabio

Kuinka monta eri lajia löydät viidessä 

minuutissa?

Kirjoita lajit tähän.

Tehtävää 07



Tee viikset…

….risuista, ruohosta tai mistä vaan mitä 

löydät ympäriltäsi.

Kun viiksesi ovat valmiit, pidä tasan 

minuutin mittainen puhe jostain 

yhdentekevästä asiasta. Älä käytä näitä 

M-sanoja:

Mikä       Missä       Milloin    

Miksi      Minä       Me 

Tehtävää 08
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Muta on hyvä viiksiaine, mutta varo 

sen joutumista suuhusi.
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Tehtävää 09

Tee kasvoistasi oudon 

näköiset

Paina kasvosi erilaisia pintoja vasten 

niin, että ne jättävät jäljen ihoosi.

Älä paina kasvojasi teräviä, haisevia 

tai tahmaisia pintoja vasten.



Tehtävää 10
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Luo maisema

Tee minimaisema mullasta. Muodosta vuoria 

ja laaksoja ja muita maan muotoja.

Piirrä alla olevaan tilaan kuva 

maisemastasi nähtynä ylhäältä päin.
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Miten olla hyvä maantieteilijä

Maantiede on uteliaisuutta, tutkimista ja 

löytämistä. Se antaa sinulle kyvyn nähdä 

paikkoja uudella tavalla – jopa kuvitteellisia. 

Maantiede auttaa myös ymmärtämään maailmaa ja 

ratkaisemaan ongelmia.

Jos haluat olla maantieteilijä, sinun tulisi:

keksiä omia kysymyksiä,

löytää omia vastauksia,

puhua, tarkkailla ja kuunnella ihmisiä, 

eläimiä, kasveja ja paikkoja ja

pohtia, kuka olet ja miten tekosi 

vaikuttavat.

Maantieteilijät käyttävät monia keinoja 

tutkiakseen, jakaakseen ja toimiakseen 

löytöjen parissa. Harjoittele eri keinoja, 

jotta voit parantaa kykyjäsi suorittaa 

tehtäviä: haistelu, uinti, merkitseminen, 

piirtäminen, vertailu, kuvittelu, jakaminen, 

kysyminen, tunnustelu, etsiminen, löytäminen, 

tarkkailu, tutkiminen, keräily, toistaminen, 

maistaminen ja kokeilu.
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Ole sissimaantietieteilijä

Voit tehdä tämän kirjan tehtävät ihan vain 

huvin vuoksi. Voit myös tehdä ne, jotta sinusta 

tulisi sissimaantieteilijä.

Sissimaantieteilijät esittävät kysymyksiä eri 

paikoista ja kannustavat muitakin esittämään 

kysymyksiä. Sissimaantieteilijät pitävät 

oikeuksia tärkeinä sekä sitä, että asiat ovat 

reiluja ja ystävällisiä ihmisille, luonnolle ja 

paikoille.

Jotkin tehtävät saavat ihmiset ajattelemaan 

asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä. Toiset 

tehtävät saavat sinut ja muut ihmiset 

ajattelemaan maantieteellisesti tavalla, joka voi 

vaikuttaa epätavalliselta tai odottamattomalta. 

Kyse on tietysti myös hauskanpidosta, 

seikkailuista ja uusien asioiden löytämisestä.
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Tietoja Tehtävä:Tutki-kirjasta

Tehtävä:Tutki on eriloiskoulutusta 

sissimaantieteilijöille ja tutkimusmatkailijoille.

Tehtäviämme ei ole tarkoitettu millekään 

tietylle ikäryhmälle, vaan ihmisille, jotka 

ajattelevat erityisen uteliaasti, kriittisesti 

ja luovasti. Mutta ole varovainen. Kun olet 

suorittanut tehtävät, et enää koskaan näe 

maailmaa samanlaisena.

Sarjamme muita kirjoja ovat:

Tehtävä:Tutki telttailua, Ruoka, Matkalla, 

Luonnonpuistot, Vesi ja John Muir.

Käy osoitteessa MissionExplore.net ja löydät 

paljon lisää tehtäviä, voit voittaa pisteitä ja 

ansaita merkkejä.
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Tietoja tekijöistä

Tämän kirjan on kirjoittanut, suunnitellut, 

tutkinut ja julkaissut Explorer HQ:n tiimi. 

Olemme Helen, Daniel, Alan, Mark ja Tom.

Toivomme, että pidät siitä, saat sen erittäin 

likaiseksi ja täyteen tehtäväraporttejasi.

Tietoja kuvittajasta

Tom piirtää kastettavalla mustekynällä ja saa 

usein aikaiseksi mustesotkuja. Siksi hänen 

sivustonsa nimi on www.inkymess.com (mustesotku)



Ulkoluokkapäivä on maailmanlaajuinen kampanja, joka juhlistaa ja 

innostaa oppimista ja leikkimistä luokan ulkopuolella, sitä tukevat 

Unileverin Dirt is Good – tuotemerkit ja johtaa Project Dirt.

Ulkoluokkapäivä koulut ympäri maailmaa viettävät ainakin yhden 

tunnin ulko-opetuksessa, opettaen olennaisia taitoja ja parantaen 

tietoisuutta leikin merkityksestä. Me toivomme tämän innostavan 

kouluja kaikkialla, ulkona oppimiseen ja leikkimiseen, osana 

koulunkäyntiä, joka päivä! Kaikkien tuella, voimme varmistaa että 

lapset kaikkialla nauttivat lapsuudestaan ja heillä on tarvittavat 

perusteet elää sellaista elämää kuin he haluavat elää. 

Leiki tänään, valmistaudu huomiseen!

Tutustu miten sinä voit osallistua ja käyttää kaikkia 

resurssejamme: www.ulkoluokkapaiva.org

Osallistut omalla vastuullasi!
Valmistaudu hämmästymään… 

Tämä työ on lisensioitu Creative Commons Attribution – Non comercial – ShareAlike 4.0 kansainväliselle lisenssille. 
Jos haluat nähdä kopion tästä lisenssistä käy osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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