Opettajan
infopaketti
Kiitos mielenkiinnostasi It’s about taimi -kouluvierailua kohtaan!
Tarjoamme teille materiaalia ja ideoita myös omatoimiseen työskentelyyn ennen
kouluvierailua ja sen jälkeen.
Kokonaisuus koostuu kolmesta osasta.
1. Ennakkotyöskentely (noin 30 min) herättelee ja aktivoi oppilaita aiheeseen. Ennakkotyöskentely voidaan tehdä koulussa oman opettajan johdolla tai kotitehtävänä ennen varsinaista oppituntia.
Huom, etäopetuksessa olevat ryhmät: Jos ryhmäsi opiskelee etänä, eikä heillä ole mahdollisuutta
tulostaa materiaaleja, voi ennakkotehtävien vastaukset kirjata myös vihkoon.
2. Lähettilään ohjaama etäoppitunti (45 min). Etäoppitunti lisää oppilaiden ymmärrystä metsien tärkeydestä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tavoitteenamme on myös kannustaa oppilaita aktiivisesti
vaikuttamaan ympäristön hyvinvointiin omilla teoillaan ja valinnoillaan.

3. Vaikuttamistehtävä (noin 45 min), joka tehdään oman opettajan johdolla koulussa tai kotitehtävänä.

ENNAKKOTYÖSKENTELY
Ennakkotyöskentely johdattaa opiskelijat niiden
aiheiden äärelle, joihin syvennymme tarkemmin
oppitunnin aikana. Pyydämme, että perehtyisitte
ennakkomateriaaliin ja tehtäviin ennen varsinaista
It’s about taimi -tuntia. Materiaali on suunniteltu
huolella niin, että oppilaat pärjäävät sen parissa
melko itsenäisesti, mikäli heillä on pääsy internetiin
ja it´s about taimi -sivustolle. Opettajana sinulla on
tieto oikeista vastauksista ja pystyt myös tarvittaessa ohjaamaan oppilaita oikean tiedon äärelle.
Ennakkotehtävät voi antaa oppilaille kotitehtäväksi
tai voitte tehdä ne koulussa yhdessä.

Tarvittavat välineet:
•
•

•

jokaiselle oppilaalle oma älypuhelin / läppäri /
tabletti + kuulokkeet
“It’s about taimi”-lehtinen - Pyydämme,
että tulostat jokaiselle oppilaalle oman
(mielellään värillisen) kopion!
kirjoitusvälineet

Kaikkiin It’s about taimi -lehtisen tehtäviin löytyy
vastaus It´s about taimi -sivustolta, joka löytyy
täältä www.itsabouttaimi.fi. Tehtävässä 2 oppilaat

käyttävät Google Maps -karttapalvelua lähimetsien ja etäisyyksien tutkimiseen.

Oikeat vastaukset ja polku niiden
löytämiseksi.
Tehtävä 1 oppilaan omat valinnat - ei oikeita tai
vääriä vastauksia
Tehtävä 2 Miksi mennä metsään? -> kaupunki- ja
puistometsät. Oikea vastaus: Suomalaisella on
keskimäärin noin 700 m lähimpään metsään.
Tehtävä 3 Polku: Mikä ihmeen hiilinielu? -> Klikkaa kuvia. Oikeat vastaukset: 450 km, 32 pihviä, 9
paitaa ja 400 000 hakua
LÄKSY Polku: “Vastuullisen tuotteen polku”- video.
Vinkki! Jos oppilaiden on hankala löytää kotoa tai
kaupasta PEFC- merkittyjä tuotteita, voit vinkata,
että ainakin näistä tuotteista kannattaa katsoa:
Lipton paketit, WC-paperi, Post-it-laput, McDonaldsin käärepaperit, paistotuotteiden paperipussit, lahjapaperi.

ETÄOPPITUNTI
It’s about taimi -etäoppitunti toteutetaan etäyhteyksin Microsoft Teams-alustalla. Olemme lähettäneet linkin sähköpostiisi. Sinun roolisi oppitunnin
aikana on vain huolehtia siitä, että oppilailla on
mahdollisuus seurata lähettiläämme opetusta.
Olet oppilaantuntemuksen asiantuntija, joten
voit tarvittaessa puuttua esimerkiksi häiritsevään
käytökseen tai rohkaista oppilaita osallistumaan
keskusteluun.

Tarvittavat välineet:
•
•
•

läppärit / tabletti + kuulokkeet
omat älypuhelimet, joissa nettiyhteys
ennakkotyöskentelyn aikana täytetty It’s about
taimi -lehtinen

VAIKUTTAMISTEHTÄVÄT
Ohjeet vaikuttamistehtävään jaetaan oppilaille
opettajan valinnan mukaan joko joko digitaalisena tai paperisena kopiona. Lähetämme sinulle
pdf-tiedostona vaikuttamistehtävien ohjeet, jotka
voit jakaa oppilaille sellaisenaan.

Kiitos mielenkiinnostasi ja osallistumisesta It’s
about taimi -tunnille! Otamme mielellämme vastaan palautetta, palaute kyselyyn pääset tästä linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/PB6C6PL

Paras vaihtoehto välineistöön olisi se, että jokaisella opiskelijalla on oma läppäri/tabletti + kuulokkeet ja olet jakanut saamasi Teams-kutsun
myös opiskelijoille.Toiseksi paras vaihtoehto on
se, että opettaja heijastaa taululle kokouksen näkymän, ja opiskelijat seuraavat opetusta katsomalla
yhteistä esitystä. Tässä vaihtoehdossa vuorovaikutus hieman kärsii, mutta saamme kokonaisuuden
toimimaan tälläkin tavalla. Oppitunnin lopussa
saatte ohjeet vaikuttamistehtävään sekä vinkkejä
siihen, miten voitte konkreettisesti tukea metsien
hyvinvointia ja asemaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

