
esimerkkikysymyksiä jätejumppaan

OLETKO NÄHNYT ENNEN TUOTA ROSKAA? 

TULEEKO SINUN KOTONASI NOITA ROSKIA?

ONKO SIINÄ METALLIA?

ONKO SIINÄ MUOVIA?

SAAKO SEN HEITTÄÄ JÄRVEEN?

ONKO SIINÄ OLLUT PAKATTUNA RUOKAA?

ONKO SE KEVYT? / ONKO SE PAINAVA?

ONKO SE KIILTÄVÄ?

ONKO SE PEHMEÄ? / ONKO SE KOVA?

ONKO SE VAARALLINEN ELÄINTEN POIKASILLE?

ONKO SIINÄ MONTAA ERI VÄRIÄ?

ohjaajan ohje

lajitteluharjoitus,
kohderyhmä 5– 8-vuotiaat

tunnin tavoitteet
•erilaisten materiaalien nimeäminen

•erilaisiin jätteisiin tutustuminen

•roskaamisen haittojen ymmärtäminen

•lajitteluun innostaminen

tunnin tarvikkeet
•roskakortit, 1 per lapsi (tulosta erilliseltä pdf:ltä)

•näyteroskat, 1 per lapsi

•jätelajijulisteet (saatavilla salpakierto.fi)

•jätejumpan kysymykset ohjaajalle

rakenne

osa 1: hedelmäsalaatti

•Jokainen lapsi  saa roskakortin. Kortteja on neljänlaisia: 

banaaninkuoret, maitotölkki, jogurttipurkki ja teepussi.

•Pelissä jokaisella lapsella on piirissä paikka, joka on 

merkitty esim. värialustalla tai piirtämällä ympyrä alustaan. 

Yksi lapsista jää piirin keskelle.

•Keskellä oleva lapsi huutaa jonkun korteista, esim. 

”teepussi”, jolloin kaikki teepussin omaavat lapset jättävät 

oman paikan ja yrittävät saada jonkun toisen paikan. 

Keskellä oleva pelaaja yrittää napata jonkun paikan.

•Jos keskellä oleva sanoo ”kaikki roskat”, silloin kaikkien 

pelaajien tulee vaihtaa paikkaa.

•Paikkaa ilman jäänyt pelaaja jää keskelle.

osa 2: jätejumppa & lajittelu

•Jokaisella lapsella piirissä on nyt oma näyteroska.

•Ohjaaja kysyy kysymyksiä roskista, ja  lapset vastaavat 

menemällä kyykkyyn (EI) tai nousemalla varpailleen ja 

nostamalla kädet ylös (JOO).

•Lopuksi näyteroskat lajitellaan siten, että ohjaaja ottaa 

yhden jätelajin kerrallaan käsiteltäväksi näyttämällä samalla 

jätelajijulistetta ja pyytää lapsilta siihen sopivat näyteroskat.

siirtyminen osaan 2

•Ohjaaja pyytää lapset tuomaan jonossa oman 

hedelmäsalaatti-korttinsa ryhmä kerrallaan (esim. ensin    

•Vaihdossa lapselle annetaan näyteroska.

hyviä näyteroskia 
oVAt muun muassa:

METALLIKANSI
(METALLI)

MUROPAKETTI
(KARTONKIPAKKAUKSET)

SANOMALEHTI
(PAPERI)

MUOVIPUSSI
(MUOVIPAKKAUKSET)

SHAMPOOPULLO
(MUOVIPAKKAUKSET)

PUHELIMEN LATURI
(SÄHKÖLAITTEET)

RUUVI
(METALLI)

PARISTO
(NAVAT TEIPATTUNA, 

VAARALLISET JÄTTEET)

NENÄLIINA
(BIOJÄTE)

KYNSILAKKA
(VAARALLISET JÄTTEET)

WC-PAPERIHYLSY
(KARTONKIPAKKAUKSET)

JAUHOPUSSI
(KARTONKIPAKKAUKSET)

TEEPUSSI
(BIOJÄTE)

KIRJEKUORI
(PAPERI)

Valitse näyteroskat, joita lasten on turvallista käsitellä ja pese ne ennen käyttöä. 
Pyri valitsemaan mahdollisimman erilaisia roskia. Myös lapset voivat tuoda 

omia näyteroskia tunnille! Samoja näyteroskia voi käyttää monta kertaa.
salpakierto.fi


