Terveisiä luontokoululta ja mukavaa vuoden alkua!

Tässä infoa kevätlukukauden tarjonnasta ja aikatauluista luokittain. Lisäksi Ruissalon
luontokoulun www-sivuille (https://www.ruissaloinfo.fi/luontokoulu/ajankohtaista/) ja
Instagramiin (@ruissalonluontokoulu) tullaan päivittelemään kivoja toimintavinkkejä, joita
voi vapaasti toteuttaa omien oppilaiden kanssa.

Aikaa varatessanne muistattehan kertoa seuraavat tiedot: koulu, luokka ja oppilasmäärä
sekä opettajan nimi ja puhelinnumero, josta tavoittaa varmimmin, mikäli tulee jotain
tärkeää tiedotettavaa juuri ennen vierailua. Varaukset ja materiaalien tilaukset
sähköpostitse: nina.puistovaara@turku.fi

3-luokkalaisille:
Korona on asettanut ainakin nyt taas alkuvuodesta haasteita bussilla liikkumiseen, joten
tarjolla on etämateriaalia talvisiin tutkimuksiin, joita voi tehdä oman koulun lähimaastossa
(silmut ja karikkeessa talvehtivat pikkueläimet). Laita sähköpostia, niin saat paluupostissa
valmiit materiaalit hyödynnettäväksi opetuksessa (materiaalien lähetys sähköpostitse
alkaen 31.1.).
On mahdollista osallistua luontokouluun myös Ruissalossa, jolloin ohjelmassa on eläinten
talvehtimistapoihin liittyvä peli ja kasvien tutkiminen silmujen avulla. Aloitus mieluiten joko
klo 9 tai 12, tarvittaessa voimme sopia myös muusta aikataulusta. Ohjelman kesto on noin
tunnin eli toimimme bussiaikataulujen sallimissa rajoissa. Ruissalon bussit kulkevat
pääsääntöisesti niin, että Puutorilta lähtee kyyti puolelta ja Ruissalon päästä tasatunnein.
Luontokoulussa vietämme nyt yhdessä aikaa vain ulkona, mutta toki vessassa saa käydä
sisällä.
Halutessaan voi ottaa myös eväät mukaan ja pitää luokkansa kanssa omatoimisesti
evästauon luontokoulun tiloissa. Tällöin Ruissalossa vietetty aika on 2 tuntia.
Käyttäessänne luokkaa, varauduttehan myös siivoamaan jälkenne seuraavia käyttäjiä
ajatellen.

2-luokkalaisille:
Maaliskuun loppupuolelle on sovittu korvaava aika niille ryhmille, joiden aika peruuntui
viime syksyltä. Jos ette ole saaneet uutta aikaa peruuntuneen tilalle, laita pikaisesti
viestiä.
Huomio: Jatkossa on suunnitelmissa saada kaikki 2. luokat mahtumaan syyslukukaudelle
ja ohjelmaa on tarjolla syyskuusta marraskuuhun. Tarkoituksena on, että kaikki kolme
luontokouluvierailua olisivat mahdollisimman selkeästi eri vuodenaikoina: kakkoset
syksyllä, kolmoset talvella ja neloset keväällä tai kesällä (elokuu).

4-luokkalaisille:
Huhti- ja toukokuulle otetaan vastaan varauksia 4. luokilta, tarjolla tulee olemaan kaksi
vaihtoehtoista ohjelmaa: Monimuotoinen ranta (toukokuussa) ja Monimuotoinen
lehtoluonto (huhti- ja toukokuussa).
Svenskspråkiga skolor:
Naturskoledagarna arrangeras i samarbete med Åbolands Naturskola: åk 3: 28.2.-4.3. och
åk 4: 25.4. - 2.5. Om du ännu inte har bokat din egen tid, kontakta Emilia Nordling direkt
(emilia.nordling@naturochmiljo.fi).

