ETÄPARTIO – VIIKKO 13
Viinikan Siniset & Viinikan Sinitytöt

Tämän viikon eräpartiossa tehtävissä retkeillään ja tutkitaan luontoa. Kaikki
julkaistavat puuhat sopivat kaikille, toisille ne voivat olla jo kertausta ja toisille ihan
uutta asiaa. Aktiviteetit voidaan myös toteuttaa monella eri tavalla, eli ohjeistukset
ovat melko väljät! Erilaisuus avartaa maailmaa.

1. OMA RETKI
Talvileiri jouduttiin perumaan, mutta partiolainen voi onneksi retkeillä monella tavalla. Tähän
aktiviteettiin idea tuli Partiolippukunta Samposilta, kiitos heille hyvästä ideasta 😊
Ei välttämättä tarvitse lähteä kotipihaa saatikka
omaa huonetta pidemmälle. Reipas ja rohkea
kotiretkeilijä

voi

vetää

partiohuivin

kaulaan

ja

virittäytyä retkitunnelmaan ja harjoitella retkitaitoja
myös tutussa kotiympäristössä.
Kun kotona retkeilyyn suhtautuu avoimin mielin, voi
retki tapahtua esimerkiksi omalla takapihalla, terassilla
tai parvekkeella, saunassa, vaatekaapissa, sängyn alla, sohvan takana tai itse rakennetussa
majassa. Toki luontoonkin saa lähteä, vaikka lähimetsään tai lähirantaan! Tavalliset
voileivätkin voivat maistua pihalla paremmilta? Vai saisiko sittenkin riippumaton viritettyä
sisälle tai omalle pihalle? Vain mielikuvitus on rajana! (Ja kenties myös vanhemmilta saatava
lupa...)
Kotiretkelle voi lähteä yksin tai esimerkiksi perheenjäsenen, pehmolelun tai kaverin kanssa.
Mieti etukäteen mitä tarvitset retkelle mukaan; tarvitsetko esimerkiksi otsalampun,
makuupussin, partiohuivin, juotavaa, lukemista, piirustusvälineet, kiikarit…?

Kotiretken kohokohtia voivat olla mm.
•

hyvät eväät

•

hyvä kirja tai lehti

•

majan rakentaminen

•

makuupussissa päiväunien tai yöunien nukkuminen

•

luontohavaintojen tarkkailu (esimerkiksi montako lintua näet lentävän kymmenessä
minuutissa, tai erilaiset kevään merkit). Tähän sopii myös luontobingo!

•

taskulampun ja oranssin paidan/heijastinliivin avulla ”sisänuotion” tekeminen

2. LUONTOBINGO
Luontobingossa bongaillaan asioita keväisestä luonnosta. Voit tehdä joko
oman bingon lisäämällä ruudukkoon keväisiä havaintoja, tai käyttää
Suomen ladun tai Hämeen partiopiirin tekemää versiota, tai voit vaikka
tehdä kaikki kolme! (paremmat versiot löytyy pdf:nä nettisivuilta)
Tätä tehtävää voi jatkaa vielä muillakin viikoilla, mikäli kaikkea ei heti onnistu
bongaamaan.

3. EARTH HOUR / OLE PIMEÄSSÄ
Kansainvälistä Earth Hour -tempausta vietetään taas
tänä vuonna 28.3. klo 20:30 – 21:30. Tempauksen
tarkoituksena on ottaa kantaa ympäristön ja ilmaston
tilaan ja puolustaa sammuttamalla kaikki
tarpeettomat valot. Osallistukaa koko perheen voimin!
Tehtävä lapsille:
Valojen sammuttamisella voi olla muitakin hyötyjä. Partiolaiselle pimeä metsä on
tuttu esimerkiksi leireiltä. Pimeässä oleminen voi olla jännittävää, mutta sitä ei
kannata pelätä. Partiolaisella on useimmiten otsalamppu aina mukana, mutta
joskus se saattaa unohtua tai patterit loppua kesken matkan.
Pimeässä olemista kannattaa harjoitella. Kokeile siis
ennen nukkumaanmenoa olla pimeässä huoneessa. (Jos
jännittää, kannattaa kädessä pitää lamppua, jonka voi
tarvittaessa sytyttää.) Tunnustele asioita huoneessa,
tunnistatko tuttuja juttuja, kuten tuolin, pöydän, leluja?
Kuinka monta tunnistat? Uskallatko kävellä pimeässä?
Kokeile liikkua varovasti koko ajan tunnustellen, ettet lyö
varvasta tai päätä ikävästi.
Näetkö mitään? Kuinka nopeasti alat erottamaan huoneesta asioita?
_________________________________________
Pimeässä voi leikkiä myös Kim-leikkiä (tarvitset tähän jonkun apurin). Kerätkää
matolle muutamia esineitä. Katsele niitä ensin valossa, sammuta sitten valot ja
pyydä jotain poistamaan yksi esine. Kokeile keksitkö pelkästään tunnistelemalla,
mikä esine puuttuu? Aluksi esineitä kannattaa valita vain muutama ja vaikeuttaa
leikkiä pikkuhiljaa.
Leikkiä voi mennä myös silmät sidottuna valoisassa huoneessa!

OMA KEVÄTBINGO
Valitse näistä, tai keksi omia! Tee bingoruudukko vaikka omaan vihkoon 😊

NÄE LESKENLEHTI

JOKU SYÖ JÄÄTELÖÄ ULKONA

AURINKO PAISTAA

SATAA VETTÄ

LINTU LENTÄÄ

PUISSA ON HIIRENKORVIA

JOKU PYÖRÄILEE

ULKONA ON YLI 13 ASTETTA LÄMMINTÄ
ORAVA JUOKSENTELEE

PUISTOISSA ON KEINUT

KATUHIEKKAA POISTETAAN

OTAN ALLERGIALÄÄKETTÄ

NURMIKKOA LEIKATAAN

PIHAKALUSTEET OTETAAN ESILLE

TRAMPOLIINI OTETAAN ESILLE

