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Tuntirunko kierrätysaskartelu  

Kesto: noin 45 minuuttia 

Ikäryhmä: 5-8 –vuotiaat 
 
Tunnin kulku ja arviokesto per aihe 

• 15-20 min. Kysytään ja käsitellään lyhyesti yhdessä mitä on jäte/roska ja mitä sille tulisi tehdä? Kerrotaan, 

että monet turhat tavarat eivät kuitenkaan kuulu roskikseen, vaan niitä voi käyttää joku muu. Kysytään 

mitä voi tehdä pieneksi jääneelle vaatteelle tai lelulle? (viedä kirpputorille, kierrätyskeskukseen, antaa 

pikkusisarelle/serkulle ym., leluja voi tarjota päiväkotiin, UFF-keräyslaatikot ovat ekopisteeillä vanhoille 

vaateille, lelujen vaihtopäivät koulussa). Kuunnellaan mahdollisimman monta lasten vastausta ja täyden-

netään tarvittaessa. Mitä voi tehdä rikkinäisille leluille ja vaateille? (korjata – syytä käydä eri tapoja miten 

leluja voi korjata – ommella, teipata, liimata). 

• 5 min. Kerrotaan, että jos tavaraa ei enää voi korjata, sen voi kuitenkin vielä lajitella ja kierrättää ja siitä 

voidaan tehdä uusia tavaroita. Pienempiä kierrätettäviä roskia voi viedä ekopisteelle – onko kukaan ikinä 

vieraillut ekopisteelle, minne voi viedä esimerkiksi paperia ja kartonkia ja metallia? 

• 5 min. Kerrotaan, että parasta olisi kuitenkin, ettei turhaa roskaa syntyisi ollenkaan. Turha roska kuluttaa 

nimittäin luonnonvaroja eli luonnosta saatavia asioita, kuten puuta. Lisäksi tavaroiden ja sitä myötä ros-

kien kuljettaminen ja käsitteleminen saastuttaa maapalloa. Siksi kaikkea turhan tavaran ostelua kannattaa 

välttää. Vanhoista tavaroista voi myös tehdä uusia pelejä tai leluja eikä silloin tarvitse ostaa uutta. Selos-

tetaan askarteluohjeet lyhyesti. 

• 15-20 min. Askartelua, purkkikeilapeli säilyketölkeistä. 
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1. Purkkikeilapeli (koko luokalle yhteinen) 

 

Etukäteisvalmistelut: Pyydetään lapsia ottamaan kotoa pestyjä säilykepurkkeja (voidaan pyytää myös vaikka kou-

lun keittiöstä). Poistakaa etiketit. Etiketit saadaan helpoiten pois liottamalla purkkeja esimerkiksi saippuavedessä. 

Lisäksi terävät sisäreunat olisi hyvä aikuisten teipata suojaan paksummalla teipillä.  

Tarvikkeet ja ohje:  

• Säilyketölkkejä, mielellään erikokoisia ja muotoisia vähintään 9 kpl. 

• Pensseleitä ja kolme eriväristä maalia, esim. punaista, sinistä ja keltaista.  

• Kivi tai pieni pallo.  

Maalataan 1/3 purkeista esim. punaisia pisteitä 1/3 sinisiä pystyraitoja ja 1/3 keltaisia vaakaraitoja.  

Pelin kulku: Kasataan purkit kolmen purkin torneiksi, suurimmat purkit alimmaiseksi ja pienemmät päälle. Yrite-

tään pallolla tai kivellä kaataa tornit. Punaisista purkeista saa 3 pistettä, sinisistä 2 pistettä ja keltaisista 1 pisteen.  

 


