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Leena Nukari ja Maire Turunen: Palloässät – päiväkotien sankarit
Virtuaalipajassa tutustutaan
varhaiskasvatusikäisille suunnattuun
Palloässät materiaaliin.
Kierrätyskeskuksen maskottieläimet
ovat päättäneet perustaa Palloässät
sankariryhmän, joka ryhtyy
parantamaan maailmaa
Kansainvälisten kehitystavoitteiden
eli Agenda 2030 tavoitteiden
hengessä. Tule ja tempaudu mukaan
Palloässien lauluihin, tarinoihin,
videoihin, puuhatehtäviin ja peleihin. Pian jo itsekin olet perustamassa sankariryhmää. Palloässät materiaalit ovat ilmaiseksi kaikkien käytössä ja löytyvät osoitteesta
www.kierratyskeskus.fi/palloassat

Tausta ja ohjeet työpajan suorittamiseksi
Palloässät materiaali on kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita, eli Agenda 2030 tavoitteita,
käsittelevä materiaali, joka on suunnattu pienille lapsille ja heidän kasvattajilleen. Materiaalissa
on käsittelyssä kehitystavoitteet 12-17. Kuhunkin tavoitteeseen liittyen materiaalista löytyy laaja
materiaalipaketti, joka sisältää lauluja, videoita, väristystehtäviä, askarteluideoita yms. Palloässät
nimi materiaalille tulee eläinhahmojen perustamasta sankariryhmästä ja eläimet innostavatkin
myös lapsia mukaan toimintaan ja vaikka perustamaan oman sankariryhmänsä.
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Rastirata
Tässä työpajassa tutustutaan Palloässät materiaaliin "rastiradan" avulla. Kullekin
kehitystavoitteelle on oma rastinsa, joka esittelee sen teeman idean ja siihen on lisäksi poimittu
esimerkkimateriaali tästä teemasta. Näistä esimerkeistä saat käsityksen eri tyyppisistä tehtävistä,
joita materiaalista löytyy. Rastiradan voit suorittaa joko kotona tai vaikka lähimetsässä ja vaihtaa
paikkaa jokaisen rastin välissä.
Materiaali kokonaisuudessaan löytyy Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen nettisivuilta
osoitteesta www.kierratyskeskus.fi/palloassat ja on vapaasti kaikkien käytössä. Kannattakin siis
rastiradan lisäksi käydä tutustumassa myös itse sivuihin. Rastirata esittelee vain pienen osan koko
materiaalista ja on tällaisenaan tarkoitettu aikuisille.
Sankaripassi: Voit tulostaa linkistä löytyvän sankaripassin
(https://www.kierratyskeskus.fi/files/15017/Palloassat-Sankaripassi.pdf ) mukaasi rastiradalle ja
leimata passin kyseisen ruudun kun olet tutustunut rastiin ja suorittanut sen tehtävät.
Pohdintatehtävät: Kunkin rastin kohdalla on pohdintatehtävä.
Aikataulu: Aikaa radan huolelliseen tutustumiseen menee maksimissaan noin tunti.
Askartelumateriaalit: Rastilla 5. on askartelutehtävä, jota varten voit ottaa mukaasi seuraavat
tarvikkeet: pääsiäismunan yllätyskuori, permanent tussi, pieni pala kangasta tai talouspaperia,
sakset, pari pikkukiveä tms.

Ja nyt aloitetaan!
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Rasti 1. Katso Palloässien tervehdys animaatio: https://youtu.be/c3LWa3L6Nj0
Pohdintatehtävä: Siitä kun voi auttaa toisia, tulee itsellekin hyvä mieli. Oletteko tehneet jotain
yhdessä lasten kanssa muiden auttamiseksi tai mitä ideoita auttamisen harjoittelemiseksi voisi
keksiä?

Rasti 2. Jumppaa Lennu Liito-oravan kanssa paperinkierrätysjumppa:
https://youtu.be/k32AYAza74Q
Pohdintatehtävä: Tavaroiden ja materiaalien elinkaaria voi olla vaikea hahmottaa, mitä ideoita
keksitte asian käsittelyyn pienten lasten kanssa?
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Rasti 3. Tutustu Villen vaihtoehdot kuviin oheisessa tiedostossa. Mieti miten kuvien eri
vaihtoehdot vaikuttavat ympäristöön
https://www.kierratyskeskus.fi/files/15055/Vastakohdat_oikein_vaarin_A4.pdf
Pohdintatehtävä: Ilmastoasioiden käsittely pienten lasten kanssa voi tuntua monesta vähän
vaikealta, varsinkin jos aihe ahdistaa itseäkin. Mitä ajatuksia ja tunteita tämä teema sinussa
herättää?

Rasti 4. Kuuntele Pikku Simpukat laulu ja taputa mukana käsillä tahtia kertosäkeessä, kun lauletaan
"Pikku Simpukat"
Pikku Simpukat- laulu: https://www.kierratyskeskus.fi/files/15028/Pikku_Simpukat.mp3
Pohdintatehtävä: Vesiluontoon tutustuminen voi olla todella innostavaa lapsista. Oletteko tehneet
jotain kivoja projekteja veteen liittyen tai mitä voisi keksiä?
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Rasti 5. Katso askarteluvideo (https://youtu.be/bxFpXOL1tTk ) ja pohdi mitä kaikkea voi tehdä
kierrätysmateriaaleista. Jos sinulla on sopivia materiaaleja, voit askarrella itsekin kimalaisen.
Pohdintatehtävä: Luonnossa pienilläkin ötököillä on tärkeä roolinsa ja niitä on hyvä suojella. Mitä
keinoja teillä on tai mitä keksitte lasten luontosuhteen tukemiseksi?

Rasti 6. Katso värityskuvaa ja kokeile tehdä samoja ilmeitä ja tunteita, mitä eläimillä on. Voit
kokeilla myös muita tunteita. https://www.kierratyskeskus.fi/files/15148/Yhdista_sama_tunne.jpg
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