
Rekvisiitta:

• Iso paperi, esim 3-4 metriä voimapaperia tai remonttisuojapaperia rullalta

• Pensseleitä, vesivärejä,  väriliituja

• Saksia

• Liimaa kupeissa, jäätelötikkuja tai vastaavia liiman levitykseen

• Todistus jokaiselle lapselle varustettuna lapsen luontonimellä ja
puiston henkilökunnan allekirjoituksella, kopiopohja Todistus

• Puistoystävä-rintamerkki. Merkkejä saa tarvittavan määrän ilmaiseksi
rakennusviraston asiakaspalvelusta, Pohjoinen Makasiininkatu 9,
puhelin 1662500. Asiakaspalvelu postittaa merkit teille.

• Kysyttävää tai palautetta opetuspaketista? Lähetä sähköpostia elina.nummi@hel.fi

Viides  oppitunti

Ohjaaja: Puistokoulumme viimeinen tunti on käsillä ja lopputuotokseksi
teemme leikkipuiston seinälle  taideteoksen  Puiston kultaiset säännöt.

Tälle paperille piirrämme ja kirjoitamme, miten täällä ja kaikissa muissakin
puistoissa olisi hyvä toimia. Voitte käydä keräämässä  puistoluonnosta maahan
pudonneita luontokoristeita taideteokseemme. Runot ja ajatukset olisivat myös
kivoja. Mukaan mahtuu myös muistoja puistokoulusta.

Lapset etsivät ensiksi luonnonmateriaaleja koristeiksi käpyjä, lehtiä, höyheniä,
roskia  yms. tehostamaan viestiä. Materiaalin ympärille on hyvä piirtää
opittuja aiheita, eläimiä, leikkivälineitä, kasveja ym.

Aikuinen auttaa, jos lapset haluavat myös kirjoitusta tauluun, lasten itsensä
keksimiä sääntölauseita tai runonpätkiä. Ne, jotka jo osaavat kirjoittaa, voivat
kirjoittaa itse.

Lopuksi kaikille puistokoululaisille annetaan todistus ja Puistoystävä rinta-
merkki hyvin opitun asian merkiksi.

Juhlallinen mehuhetki tarjoiluneen kruunaa päätösjuhlat.

Lopputilaisuudessa kuunnellaan ja/tai lauletaan Täti Vihreän
Puistolaulu CD-levyltä Lauluja Siistin Stadin snadeille.

VINKKI: Jos monta ryhmää kesässä käy puistokoulun, eri ryhmien
sääntötauluista järjestetään näyttely. Päiväkotiryhmät voivat viedä
sääntötaulunsa näyttelyn jälkeen päiväkotiin.

Puiston kultaiset säännöt
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Tehdään taideteos Puiston kultaiset säännöt.
Jaetaan todistukset, Puistoystävä-rintamerkit
ja pidetään juhlallinen mehuhetki
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on suorittanut puiston Puistokoulun

ja valmistunut Puistoystäväksi.

Puistokoulussa on opittu

• miten puut elävät ja mikä on niiden merkitys
• mitä tarpeita puiston eläimillä on
• mitä lahottajat ovat, missä ne asuvat ja mikä on niiden merkitys
• miltä puistossa tuoksuu
• mistä tulevat yhteiset rahat ja mihin niitä on käytetty puistossa
• miten kannattaa toimia, että kaikki viihtyisivät puistossa

Paikka Aika /

vastaava ohjaaja vastaava ohjaaja
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