Ohjeet opettajalle 1.—6. luokkien vierailua varten
Ennen vierailua toivomme luokkanne tutustuvan Elonkierto-puistoon www-sivujen avulla. Opastettu
kierros kestää kaksi tuntia. Sen lisäksi kannattaa varata aikaa myös näytteiden keräämiseen,
mahdolliseen eväiden syöntiin ja muihin toimiin.
Opastusvaraukset
Opastus varataan täyttämällä sähköinen varauslomake. Mikäli lomake ei toimi lähetä varaus
sähköpostilla elonkierto@luke.fi. Opastus on koululaisryhmille maksuton. Vahvistamme varauksesi
sähköpostilla, mahdolliset peruutukset pyydämme ilmoittamaan edellä mainittuun sp-osoitteeseen.
Tukeaksemme kouluopetusta mahdollisimman hyvin, haluaisimme saada etukäteen toivomuksiasi
vierailulla käsiteltävistä asioista. Toiveet voit esittää varauslomakkeen kohdassa "Muuta
huomioitavaa" tai varauksen vahvistamisen yhteydessä sähköpostilla.
Muistathan antaa selkeät ohjeet oppilaille ennen vierailua
Koska puistossa tuulee usein, on syytä pukeutua lämpimästi. Parhaat vaatteet ja uudet jalkineet
kannattaa säästää hienompiin tilaisuuksiin. Sadesään sattuessa on hyvä varautua sadevaattein.
Kumisaappaat tai muut vedenpitävät kengät ovat hyvä vaihtoehto myös poutasäällä, koska
aamupäivisin heinikko on usein märkää.
Vierailu Elonkiertoon on koulupäivä, johon tulee valmistautua huolellisesti. Puistossa liikutaan
luontoa kunnioittaen. Kasvinäytteitä saa ottaa ainoastaan ohjaajan luvalla. Kierroksen aikana
kävellään noin kaksi kilometriä, joten mukaan ei kannata ottaa mitään ylimääräistä tavaraa.
Muistiinpanovälineitä ei tarvita.
Vierailun aikana
Kierros alkaa Elonkierron P-paikalta, jossa oppaat ottavat teidät vastaan. Oppaat ovat jakaneet
koulunne sopiviksi katsomiinsa ryhmiin. Jokaisen ryhmän mukana on oltava vähintään yksi opettaja,
kouluavustaja tai muu aikuinen. Opas vetää ohjelman. Opettajan toivomme kannustavan oppilaita
tehtävien suorittamisessa ja tarvittaessa auttavan kysymyksillä ja ohjeilla. Opettaja on vastuussa
oppilaista ja huolehtii työrauhasta kierroksen aikana. Mahdollinen eväiden syönti tehdään
Elonkierron makasiinilla, jonne kuljettaja voi jättää eväät tuodessaan oppilaat puistoon. Evästauon
ajankohdasta sovitaan ennen kierroksen alkua. Makasiinilla on saatavilla puhdasta juomavettä, ja
lähellä sijaitseva wc on käytössänne. Kotiin lähdettäessä bussi voi noutaa retkeläiset makasiinilta.
Vierailun jälkeen
Koulussa on hyvä kerrata päivän aikana opittuja asioita ja keskustella koetusta. Kiitokseksi
vierailustanne toivomme jokaisen oppilaan piirtävän meille kuvan aiheesta "Elonkiertovierailun
kohokohta". Jos joku ei halua piirtää, niin asian voi ilmaista myös kirjoittamalla pienen aineen.
Oppilaiden työt pyydämme lähettämään osoitteella: Luke/Elonkierto/Tietotie 2 C, 31600 Jokioinen.
Myös opettajilta toivoisimme palautetta kierroksesta. Erityisen iloisia olemme hyvistä
kehittämisehdotuksista. Palautteen voitte lähettää sähköpostilla osoitteeseen elonkierto(at)luke.fi.
Tapaamisiin Elonkierrossa!

