
 

WWF:n ilmasto-opetusvinkit alakouluikäisille 
 

1. Sammuta valot, sytytä kynttilä 
Sammuta valot luokasta ja kerää lapset piiriin ympärillesi.  Sytytä kynttilä. Kerro lyhyesti Earth 
Hourin ideasta ja tarkoituksesta.  Valot sammutetaan tunniksi muistuttamaan ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista ja siitä, miten voimme omilla teoillamme vaikuttaa sen hillitsemiseen. Jutelkaa siitä, 
kuinka energiaa voidaan säästää ja kuinka maapallosta olisi pidettävä huolta.  
 

2. Ajatuksia kuvista 
Tarvikkeet: Earth Hour –kuvakortit 24 kpl (WWF materiaalipankista) ja kaunis laatikko 
 
a) Laita kuvat laatikkoon. Anna kunkin oppilaan ottaa laatikosta yksi kuva. Pyydä oppilaita pienissä 
ryhmissä kertomaan kuvista toisilleen esimerkiksi seuraavia asioita:   

- Voitko kertoa jotain kuvasta? 
- Ajatteletko jotakin erityistä, kun näet kuvan? 

 
b) Laittakaa kuvat esittelyn jälkeen kaikkien nähtäville esim. magneeteilla taululle. Keskustelkaa 
kuvista yhdessä: 

- Kuuluvatko jotkin kuvista yhteen? Vinkki: Ryhmiä voisivat olla esimerkiksi kuvat jotka 
liittyvät liikkeeseen, ruokaan, eri energiantuotantomuotoihin tai eri kulkuvälineisiin. 

- Miten kuvissa näkyy energia? (mitä eri muotoja, käyttötapoja, tuotantotapoja) 
- Mitkä kuvista liittyvät ihmisen tekoihin? 

 

3. Leiki energialla 
Tarvikkeet: tuulihyrräkaavio (WWF:n materiaalipankista), nuppineuloja ja puutikkuja 
Rakentakaa tuulihyrrä paksusta paperista puutikusta ja nuppineulasta. Kokeilkaa kuinka hyrrä 
toimii. Pohtikaa minkälaisia energioita pyörivässä tuulimyllyssä on. Kuinka niitä voitaisiin käyttää 
hyödyksi? 

 

4. Tulevaisuusreppu 
Ota esille oikea reppu tai laukku ja juttele lasten kanssa tulevaisuudesta. Tulevaisuutta voidaan 
verrata matkaan. Jos aiot matkustaa pitkälle tai olet kauan matkalla, mitkä asiat ovat tärkeitä? Mitä 
alat silloin kaivata? Mikä voisi olla sellainen asia, että 60-vuotiaana sen repusta nostaessasi 
huudahtaisit: ”Olipa hyvä, että otin tämän mukaani!”? Mitä voisi olla hyvä ottaa mukaan 
tulevaisuuteen, jotta ihmiset voisivat elää niissä ilmasto-olosuhteissa jotka silloin vallitsevat?  
Anna jokaisen oppilaan piirtää kuva jostain hänelle tärkeästä asiasta, jonka hän haluisi ottaa 
mukaan tulevaisuuteen. Laittakaa kuvat Tulevaisuusreppuun. 
 
Ottakaa seuraavana päivänä kaikki kuvat repusta ja levittäkää ne lattialle. Järjestäkää kuvat 
pinoihin aiheiden mukaan. Onko pinoja monia erilaisia? Onko repussa jotain odottamatonta tai 
kekseliästä? Ovatko kaikki repussa olevat asiat välttämättömyyksiä? 



 

 

5. Syömällä voi vaikuttaa 
Tiesitkö? Yksittäisen ihmisen kohdalla ruoka ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat yksi 
helpoimmista asioista, joihin voi itse vaikuttaa.  
 
Tutustukaa aihepiiriin Pallon parasta ruokaa -vihkon avulla. Voitte keskustella esimerkiksi 
seuraavista teemoista:   
a) Miksi meidän tulisi syödä enemmän kasviksia? Mitä hyviä puolia keksitte kasvisten syömisen 
puolesta?  
 
b) Miksi ruokaa menee hukkaan?  Keskustelkaa erilaisista tilanteista, joissa syömäkelpoista ruokaa 
laitetaan roskiin. Listatkaa näitä tilanteita. Keksikää jokaiselle tilanteelle jokin ratkaisu, miten voisi 
toimia, että ruoka ei joutuisikaan roskiin. 
 

6. Norppa tarvitsee lunta 
Tutustukaa uhanalaisen saimaannorpan elintapoihin esimerkiksi WWF:n nettisivuilla wwf.fi  
a) Saimaannorppa tarvitsee lunta lisääntyäkseen – miksi? Mitä tapahtuu, jos Saimaalla ei ole lunta 
norpan poikasten syntyessä helmikuun lopulla?  
b) Selvittäkää lumitilanne Saimaalla tänä talvena (verkossa ilmatieteenlaitos.fi). Miltä se vaikuttaa 
tämän vuoden pesinnän onnistumisen kannalta?  
c) Vaikka tänä talvena norpan pesinnällä olisi hyvät mahdollisuudet onnistua, on ilmastonmuutos 
kuitenkin suurin uhka saimaannorpalle. Keksittekö tapoja, joilla jokainen voi omassa elämässään 
olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta? 

 

7. Tekojen tanssi  
Istutaan piirissä kuunnellen rytmikästä musiikkia. Jokainen miettii itsekseen jonkun teon 
(esimerkiksi syön enemmän kasviksia), jota alkaa tästä päivästä lähtien toteuttaa 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hän päättää myös, millaisella liikkeellä voisi kuvata tätä tekoa 
(esimerkiksi viemällä käsiä suun eteen vuorotellen). Kun oppilas on keksinyt teon ja sitä kuvaavan 
liikkeen, hän nousee ylös. Kun kaikki ovat nousseet ylös, aloitetaan tekojen tanssi. Yksi piirissä 
seisojista alkaa tehdä liikettään ja kertoo, mitä tekoa se kuvaa. Muut matkivat perässä. Seuraava 
vaihtaa liikkeen omaan liikkeeseensä ja muut matkivat jälleen. Jatketaan niin kauan, että kaikkien 
leikkijöiden liikettä on tehty ainakin kerran.  
 
Lähde: Hiltunen, Jaana ja Konivuori, Heli, Vihreä Draama. Gummerus, Jyväskylä 2005. 
 
 

10 alakoululaisen ilmastotekoa 
 
1. Kohtele tavaroita kuin ystäviäsi. Tavarat kestävät kauemmin, kun välität ja pidät niistä huolta. 
Maapallo hikoilee, jos on jatkuvasti valmistettava uutta. 
 
2. Älä tuhlaa lämmintä vettä. Veden lämmittämiseen kuluu paljon maapallon energiaa. 
Peseminen onnistuu vähemmälläkin vedellä. 
 
3. Sulje telkkari ja tietokone, kun et käytä niitä. On hölmöä antaa sähkön kulua hukkaan.  
 
4. Sano kyllä kasviksille. Kesällä kannattaa napostella marjoja ja tuoreita vihanneksia, syksyllä 
hedelmäpuiden satoa ja sieniä, talvella hyvin säilyviä juureksia. Kasvisten syönti on hyväksi sekä 
sinulle että maapallolle.  



 

 
5. Mieti mitä tarvitset, älä ostele turhuuksia.  
 
6. Älä haaskaa ruokaa. Ota lautaselle ruokaa vain vähän kerrallaan, jotta liika ei joudu 
roskiin.  
 
7. Anna roskalle uusi elämä.  Roskat eivät ole turhia, vaan materiaalia uudelleen 
käytettäväksi. Säästetään maapalloa ja käytetään sen antamat ainekset useaan kertaan. 
Opettele siis lajittelemaan ja vähentämään kaatopaikalle joutuvaa jätettä. 
 
8. Pyöräile, kävele tai käytä julkisia lyhyillä matkoilla. 
 
9. Tee hiilijalanjäljen pienennyslukujärjestys. Laadi tyhjä seitsenpäiväinen lukujärjestys, jossa 
”aineina” on hiilijalanjälkeä kasvattavia toimia arjessa: syöminen, liikkuminen, sähkönkulutus ja 
tavaroiden käyttö. Suunnittele jokaisen päivän kohtaan tapoja, joilla voit pienentää omaa 
kulutustasi. Pyri noudattamaan lukujärjestystä yhden viikon ajan mahdollisimman tarkkaan sekä 
koulussa että kotona. 
 
10. Osallistu Earth Hour –tapahtumaan. Ilmoittaudu mukaan WWF:n Earth Hour:iin osoitteessa 
earthhour.fi ja vietä tunti ilman valoa 24.3.2018 klo 20.30-21.30.  


