sisältää:
ETUTASKUSSA laminoidut tehtäväohjekortit ryhmittäin albumirenkaissa (A6):
Aistiharjoituksia
(9 kpl)
Havaintoja ja luokittelua
(9 kpl)
Tehtäviä lajikorteilla
(9 kpl)
Monimuotoisuutta tutkimaan
(6 kpl)
Luontopolkuja punaisilla naruilla (6 kpl)
Ilmaisua ja draamaa (6 kpl)
Metsän kieli
(7 kpl)
Metsämatikkaa (5 kpl)
Pyyhittävät tussit (8 kpl)
Bambuinen puhdistusliina
REPUN SELKÄPUOLELLA isot ohjekortit (A4):
Metsärepun tarvikeluettelo/ tarvikkeiden huolto-ohjeet (tämä kortti)
Ohjeita ulkokouluun metsässä
Luettelo tehtävistä/ lähteet ja merkkien selitykset
Metsätyyppikortit 3 kpl
sekä oppilaille jaettavat työkortit (A5-koko): monimuotoisuus draaman
käsikirjoitus 2 kpl, asukaslaskuri/tyhjät kortit 8 kpl, lahopuututkimuslomake 8 kpl,
monimuotoisuuden kartoitusapuri ABCD 2 x 4 kpl
TARVIKKEET VIIDESSÄ ERIVÄRISESSÄ PUSSISSA:
Punaisessa pussissa metrin narut (28 kpl) (huovutettu villa) ja 20 metrin kerä
matonkudetta
Sinisessä pussissa korttisarjat nipuissaan kuminauhalla:
- Lajikortteja kaksi sarjaa (lajinimillä ja ilman, 2x168 kpl): yleisimmät
puulajit ja metsien tyyppikasvit, linnut, nisäkkäät, matelijat ja
selkärangattomat ötökät (Milja Laineen ja Laila Nevakiven lajikuvat)
- Aakkoskortit (19 kpl)
Vihreässä pussissa luuppeja (21 kpl) ja suurennuslasipurkkeja (7 kpl)
Keltaisessa pussissa puiset metsäneläimet (8kpl): hirvi, karhu, kettu, jänis,
orava, siili, tikka ja sammakko
Oranssissa pussissa ravintoketjuleikin värikoodatut pyykkipojat
(28 kpl): 14 kpl vihreitä, 7 kpl keltaisia ja 7 kpl punaisia (kaikkien toinen puoli
sininen)
REPUSSA IRRALLISENA:
Isot valkoiset liinat alustoiksi (4 kpl)
Läpinäkyvä taskumuovi tehtävä- ja lajikorttien esillepanoon
Erikseen lainattavassa TALVIPUSSISSA talvitehtäväkortit,
laminoidut lumikide- ja lumijälkikortit

Metsärepun tarvikkeiden huolto-ohjeet:
Kerro oppilaille, että tarvikkeet ovat lainassa. Jokaisen tulee huolehtia käyttämistään
välineistä ja palauttaa ne irtoliasta puhdistettuna, valmiiksi vyyhdittynä (luuppien
narut) ja taiteltuna (liinat). Kortteja ei saa taittaa.
Älä käytä luuppeja sateessa, sillä vesihöyryn kuivuminen linssien välistä kestää
kauan. Jos luupit kastuvat, anna niiden kuivua huoneenlämmössä.
Tarkista, että kaikki käyttämänne kortit ja tarvikkeet palautettaan pusseihin
(lukumäärä). Erityisesti pyykkipojat kannattaa laskea heti käytön jälkeen, sillä ne
unohtuvat helposti vaatteisiin.
Pyyhi likaantuneet tehtävä- ja lajikortit ja anna niiden kuivua ennen reppuun
pakkaamista. Järjestä lajikuvakortit takaisin omiin sarjoihinsa (värikoodit).
Reiättömät lajikuvakortit kiinnitetään kumilenkillä.
Käytä repun etutaskussa olevaa Kierti-liinaa tarvikkeiden kuivaamiseen.
Pyyhi kostutetulla puhdistusliinalla liat liinoista, korteista ym. tarvikkeista.
Repun omilla valkotaulutusseilla tyhjiin työkortteihin (A5) ja muihin laminoituihin
kortteihin tehdyt merkinnät poistetaan hankaamalla kuivalla käsipyyhkeellä tms.
pyyhkimellä. Tarkista tussien korkit käytön jälkeen.
Ennen reppuun pakkaamista kuivaa kastuneet tarvikkeet:
• Valkoiset liinat kuivataan esimerkiksi pyykkipojalla kulmasta tai tangon päälle
ripustettuna. (Liinat ovat sään kestävää suihkuverhoa, jota ei suositella
pestäväksi pesukoneessa.)
• Kostuneet villanyörit kuivataan ilmavasti esim. avonaisessa säilytyspussissa.
• Matonkudekerän annetaan kuivua ilmavasti. (Pahoin likaantuneen
puuvillatrikoisen kudenyörin voi pestä pesukoneessa vyyhtinä.)
• Puisista eläimistä, pyykkipojista ja nopista pyyhitään tarvittaessa lika ja ja
huolehditaan niiden kuivumisesta esim. avonaisessa säilytyspussissa
Puhdistusliinan bambu on materiaalina ympäristöystävällinen ja luonnostaan
antibakteerinen. Huuhtele ja kuivaa bambuinen puhdistusliina ja pese se tarvittaessa
60 asteessa hajusteettomalla pesuaineella ilman huuhteluainetta.

Metsärepun palautus:
Metsäreppu kulkee Kuopion kaupungin sisäisessä postissa Kouluviraston koulujen
yhteiseen kokoelmaan (tiedot repun etiketissä).
Jos palautat repun itse, osoite on Vuorikatu 27, 1 krs.
Palauta lainaamasi Metsäreppu siinä kunnossa kuin haluaisit sen itse saada
KIITOS!

