Työpaja: Luontorunokolo
Tekijä: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto / LYKE-verkosto

Ohjeita työpajan järjestäjälle:
Tämä työpaja voidaan toteuttaa yleisötapahtumissa, kouluissa, päiväkodeissa, harrasturyhmissä, partiossa,
nuorisotyössä. Se toimii eri-ikäisten kanssa ja voi olla osana päivän ohjelmaa tai itsenäisenä ohjelmanumerona.
Työpaja voidaan toteuttaa ns. kylmänä omatoimipajana tai opas voi olla jakamassa pahveja ja kyniä ja opastamassa
alkuun ja ripustamassa valmiita runoja pyykkinarulle. Mikäli paja on kylmä, kannattaa myös lyhyet työohjeet
tulostaa kävijöille mukaan napattavaksi.

Arvioitu kesto/osallistuja: 30 min
Ikäsuositus: 3-100 v
Tarvikkeet:
-lyijykyniä (lainattavaksi)
-postikortin kokoisia pahveja (jokaiselle osallistujalle)
-pyykkipoikia (jokaiselle osallistujalle)
-työohje (ylempänä)
-pyykkinaru ripustettuna työpajan alkupisteelle (jos
sataa, olisi hyvä olla katoksessa)
-pieni pöytä tai taso, jossa työohje ja tarvikkeet

Mainosteksti työpajasta: Tehdään yhdessä runotaidenäyttely! Etsi oma luontokolo ja kirjoita runo. Runokolon
paikan ja reitin sinne valitset sinä itse. Se voi löytyä polulta tai voit kulkea omia reittejäsi. Luontokolo voi olla
puunrunko, kanto, heinikko, sammalmätäs, kivikko tai jotakin muuta, sinä päätät! Jos olet pieni, voit ottaa aikuisen
mukaasi. Jos olet suuri, voit etsiä luontokolon yksin tai yhdessä kaverisi kanssa. Pysähdy, kuuntele, katsele, haistele,
makoile, tunne ja ole vaan – kirjoita lopuksi runo kokemuksestasi!

Runoja voi käyttää myös someviestinnässä! Ilmoita osallistujille myös oma tunnisteesi (esim. #lykeverkosto).

Työpajan osallistujalle tulostettava ohje seuraavalla sivulla!

LUONTORUNOKOLO
Ikä: 3-100v
Kesto: 20-30 min

1. Ota mukaasi pahvi ja kynä.
2. Etsi oma luontokolo!
Luontokolo voi olla puunrunko, heinikko, pensaikko, kivikko, sammalikko… joku
paikka luonnossa, joka kutsuu sinua käpertymään istuen, nojaillen tai makoillen.
Pysähdy luontokoloosi.

3. Kirjoita runo!
Kuuntele, haistele, tunne, katsele ympärillesi kaikessa rauhassa luontokolossasi.
Kirjoita pahville vasempaan reunaan YLHÄÄLTÄ ALASPÄIN oma nimesi. Nämä
kirjaimet aloittavat runosi rivit. Jatka kirjaimista sanoja tai lauseita, joilla kerrot
havainnoistasi ja kuvaat kokemustasi luontokolossa.

4. Ripusta runosi runotaidenäyttelyyn pyykkipojalla
5. Ota runostasi kuva muistoksi ja jaa somessa:

#lykeverkosto #luontoruno

PS. Palauta vielä lyijykynä, kiitos

Vinkki aikuisille pienimpien retkeläisten kanssa: Aika
pienetkin lapset tunnistavat oman nimensä kirjaimet ja
yhdessä voidaan kokeilla mikä sana alkaisi samalla
kirjaimella. Kokeile myös runottamista: Kerro lapselle, että
nyt sinä saat kertoa runon luonnosta ja minä kirjoitan sen
muistiin. Voit auttaa lasta kysymyksillä: Mitä näet? Miltä
luonto näyttää? Miltä luonnossa tuoksuu? Mitä kuulet?
Millainen seikkailu meillä on? Kysymykset voivat olla myös
sellaisia, jotka sopivat juuri teidän retkeenne. Kysymysten
kannattaa olla mahdollisimman avoimia. Lopuksi runo
luetaan lapselle. Kysy lapselta, haluaako hän muuttaa tai
korjata sitä. Sitten kun lapsi on tyytyväinen, runo on valmis.

