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Suuri rantaseikkailu ja Vesistömysteeri

• Seppo-oppimisalustalle tehtyjä 
pelejä

• Kehitetty yhdessä 
yhteistyökoulujen kanssa

• Suuri rantaseikkailu alakouluille

• Vesistömysteeri yläkouluille

• Lataa maksutta
• Ohjeet: wwf.fi/rannalla

• Seppo-kauppa: https://play.seppo.io/shop/

• Sponsoroidun pelin koodi: luontoretki
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Kuva: Essi Aarnio-Linnanvuori/WWF

https://wwf.fi/rannalla
https://play.seppo.io/shop/


Seikkailu veden valtakunnassa

• Leiriohjaajan opas – mutta siitä iloa 
myös alakouluille

• Vesiteemaisen leiripäivän ohjelma 
aamusta iltaan

• Veden tutkimista, ohjeet 
vesitutkimusvälineiden tekemiseen itse

• Leikkiä, askartelua, arvokeskusteluja

• Toimintaa ympäristön puolesta

• Iltanuotio-ohjelma leikkeineen, 
sketseineen ja iltasatuineen

• Lataa verkosta tai tilaa painettuna

https://wwf.fi/app/uploads/c/q/6/6cg45ts4niu30egklew7o9/leiriohjaajan_opas.pdf


Syväsukellus makeaan veteen

• Ulkona oppimisen ohjelma

• Luontokoulupäiviä teemalla makea 
vesi

• Esivalmistelut ja jälkityö 
luokkahuoneissa, soveltuu moneen 
oppiaineeseen

• Luokat 5-6 ja 7-9

• Lumettoman ajan harjoitukset ja 
talviharjoitukset

• Lisää oppilaiden tietoa ja opettaa 
vaalimaan vesiympäristöjä

• Käsikirja liitteineen 

• Materiaaleja ja innostusta: leikkejä ja 
tutkimuksia

• Lataa materiaali maksutta

https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/material-for-pedagoger/pedagogiska-publikationer/syvasukellus-makeaan-veteen/


Käsikirjan liitteet

Katso viisi videopätkää
• Djup i sikte – tee oma näkösyvyyslevy

• Ögon under ytan – tee oma vesikiikari

• Håva vattenkryp – tee oma ötökkähaavi

• Botten upp – tee oma pohjanoudin

• Vattenkryp – katso mitä ötököitä löysimme

makesta vedestä

https://www.youtube.com/watch?v=Up9uvr93ZfQ&list=PLq_P34I9GzL-Ad1s3mkaUtus1OCuKz2dy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RkT45iD2FTQ&list=PLq_P34I9GzL-Ad1s3mkaUtus1OCuKz2dy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ha31akYLBgM&list=PLq_P34I9GzL-Ad1s3mkaUtus1OCuKz2dy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zHLsWKc3Obs&list=PLq_P34I9GzL-Ad1s3mkaUtus1OCuKz2dy&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=j_cEtFkHkbg&list=PLq_P34I9GzL-Ad1s3mkaUtus1OCuKz2dy&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=j_cEtFkHkbg&list=PLq_P34I9GzL-Ad1s3mkaUtus1OCuKz2dy&index=4


Vesistöopas

Saatavilla maksutta: sll.fi/vesisto-opas

Ryhdy vesistölähettilääksi!

https://www.sll.fi/2020/05/14/lahivedet-lahella-sydanta-ryhdy-vesistolahettilaaksi/?cn-reloaded=1&fbclid=IwAR2095GLSs1ye3aejPIvIRS4h6xl-LZhJmXvjyniJVpbJa-iVklqisF1-FY&cn-reloaded=1


Dokumenttisarja: Veden valtakunta

Kuvat: DocArt

Katso YLE 

Areenasta



Ohjelma 15.-17.6.2021

Puheenvuorot:

• Veden valtakunnassa tapahtuu

Pyöreät pöydät

• Veden valtakunnan puolustajat

Työpajat

• Tee itse vesitutkimusvälineet

• En djupdykning i sötvatten – Fältundersökningar och artmångfald

• Mobiilioppiminen veden valtakunnassa

• Mobile learning in the Kingdom of Water

Vedenneito -elokuvaesitys



Projektipäällikkö
Viliina Evokari
+358 40 182 5347
viliina.evokari@metsa.fi

Kurkista veden valtakuntaan!

Kuvat: Jari Ilmonen


