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MUUMIEN ULKOILUKOULUT
Muumien ulkoilukoulut tarjoavat iloa, virkistystä ja elämyksiä. Muumilaakson asukkaat innostavat perheitä ja
lapsia tutustumaan luontoon ja oppimaan monipuolisesti liikunta- ja retkeilytaitoja. Muumien ulkoilukoulut
koostuvat kolmesta osa-alueesta; Muumien hiihto-, lumikenkäily- ja retkeilykoulut.

Muumien retkeilykoulun ohjaajakurssi
1 op (8 x 45 min)

Muumien lumikenkäilykoulun ohjaajakurssi
1 op (8 x 45 min)

Käytännönläheiseltä kurssilta saat valmiudet retkeilytoiminnan järjestämiseen 3-10 -vuotiaille lapsille ja
heidän perheilleen. Kurssilla keskeistä on Muumien retkeilykoulun sisällöt ja toiminnan toteuttaminen, muumihahmot, kehyskertomukset ja retkeilykoulun leikit sekä
retkeilyn ohjaaminen ja varusteet. Kurssille osallistuvilta
vaaditaan kokemusta päiväretkeilystä. Kurssin hinta on
1550 € (max 20 osallistujaa).

Muumien lumikenkäilykoulu tuo vaihtelua talviseen liikuntaan. Muumien lumikenkäilykoulu on monipuolista
liikuntaa, jossa leikitään, retkeillään ja liikutaan erilaisilla
lumikenkäradoilla. Kurssin jälkeen osallistuja pystyy toimimaan lasten lumikenkäilyn ohjaajana. Kurssille osallistuvilta vaaditaan kokemusta lumikenkäilystä. Kurssin
hinta on 1550 € (max 20 osallistujaa).

Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi
1 op (8 x 45 min)
Täydennä ammattitaitoasi ja tule hakemaan ideoita lapsilähtöiseen ja leikinomaiseen hiihtotaidon ohjaamiseen.
Kurssin sisältöinä ovat opettaminen ja oppiminen, hiihtoleikit, hiihtovarusteet sekä hiihtokoulun järjestäminen ja
turvallisuus. Kurssille osallistuvilta vaaditaan kohtalainen
hiihtotaito. Kurssin hinta on 1550 € (max 20 osallistujaa).

METSÄMÖRRI
Metsämörri on satuhahmo, joka johdattaa lapset tutustumaan luonnon ihmeisiin. Lapset oppivat viihtymään
luonnossa omien kokemusten, elämysten ja aistien kautta. Vuodenaikojen vaihtelua seurataan leikkien, laulujen
ja satujen johdattamina.

Metsämörriohjaajan peruskurssi
2 op (15 x 45 min)
Metsämörriohjaajan peruskurssilla saat perustiedot
metsämörritoiminnasta. Tutuiksi tulevat metsämörrilaulut, -leikit ja -sadut. Kurssilla saadaan perustaidot
ohjaajana toimimiseen sekä perehdytään lasten luontokasvatukseen ja varustetietouteen. Kurssilla osallistutaan metsämörriretkeen. Iso kurssi kahdella kouluttajalla 2500 € (max 20 osallistujaa, 1-4 lisähenkilöä á 50 €).
Pieni kurssi yhdellä kouluttajalla 1650 € (max 12 osallistujaa, 1-2 lisähenkilöä á 50 €).

Metsämörri esiopetuksessa -teemakurssi
1 op (8 x 45min)

Metsämörri ystävineen -teemakurssi
1 op (8 x 45 min)

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015
(eops) on luontevasti toteutettavissa ulkona luonnossa.
Kurssilla saat osaamista tähän ja ideoita Metsämörrin
liittämisestä esiopetukseen. Materiaali julkaistaan uudistettuna keväällä 2019 ja se sisältää mm. 50 tehtäväkorttia. Osallistuminen edellyttää Metsämörriohjaajan
peruskurssin suorittamista ja eopsin tuntemista. Kurssin
hinta on 1550 € (max 20 osallistujaa).

Kurssilla tutustutaan draaman keinoin Lohi-Valtteriin,
Tunturi-Tiinaan ja Novaan sekä opitaan satuhahmojen
teemojen mukaisia leikkejä ja harjoitteita. Kurssin sisältö
perustuu Metsämörriohjaajan jatkokurssin sisältöihin,
joita on täydennetty. Kurssille osallistuminen edellyttää
Metsämörri-ohjaajan peruskurssin suorittamista. Kurssin hinta on 1550 € (max 20 osallistujaa).

Metsänuppuset ja –myttyset –teemakurssi
1 op (8 x 45 min)

Metsämörriohjaajan päivityskurssi
(4 x 45 min)
Kurssilla kertaamme metsämörritoiminnan ydinasioita,
leikkejä ja harjoitteita. Saat ajankohtaista tietoa toiminnasta ja oma osaaminen syvenee kokemustenvaihdon
myötä. Kurssille osallistuminen edellyttää Metsämörriohjaajan peruskurssin suorittamista. Kurssin hinta on
1200 € (max 20 osallistujaa).

Kurssilla syvennytään pienen lapsen maailmaan, leikin
merkitykseen sekä lapsen ja aikuisen väliseen vuorovaikutukseen. Kurssilla löydetään pienille sopiva tapa retkeillä ja saadaan paljon käytännönläheisiä ideoita sekä
lauluja, leikkejä ja loruja pienten lasten luontokasvatukseen. Kurssille osallistuminen edellyttää MetsämörriMetsävaeltajatoiminnan ohjaajakurssi
ohjaajan peruskurssin suorittamista. Kurssin hinta on
1 op (8 x 45 min)
1550 € (max 20 osallistujaa).

Kurssilla saat perustiedot Metsävaeltajatoiminnasta ja
opit, kuinka retkeilytaitoja harjoitellaan 7-12-vuotiaiden
lasten kanssa. Kurssille osallistuvilta vaaditaan kokemusta päiväretkeilystä ja retkeilyn perustaidot. Käytännönläheinen kurssi toteutetaan pääosin ulkona. Kurssin
hinta on 1550 € (max 20 osallistujaa).

Luonnossa kotonaan on ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden. Toiminnassa korostuvat leikki ja luonnossa liikkuminen, kiireetön yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. Toiminta toteutuu varhaiskasvatuksessa sekä
koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa.

Luonnossa kotonaan -peruskurssi 2 op (15 x 45 min)
Kurssilla syvennymme LK ydinajatukseen käytännönläheisesti ja omia kokemuksia jakaen. Keskeisiä teemoja ovat
Ulkoilmaelämä, Toimintaympäristö ja ulkoilun määrä sekä Leikki ja liikkuminen. Lisäksi koulutuksessa käydään lyhyesti läpi LK tausta ja perusteet sekä nykyinen LK toimintamalli.
Koulutuksen jälkeen osallistujalla on LK perusosaaminen sekä edellytykset hakea LK -toimipaikkajäsenyyttä. Kurssi
ei sisällä toimipaikan esim. päiväkodin perustamiseen liittyviä asioita vaan keskittyy löytämään vastauksen kysymykseen: ”Miksi luonnossa?”
Iso kurssi kahdella kouluttajalla 2500 € (max 20 osallistujaa, 1-4 lisähenkilöä á 50 €). Pieni kurssi yhdellä kouluttajalla 1650 € (max 12 osallistujaa, 1-2 lisähenkilöä á 50 €).

Luonnossa kotonaan -työpaja (3 h)
Työpajassa saat kokonaiskuvan Luonnossa kotonaan -toiminnasta. Paja sisältää kahden tunnin ulkoilun, jolta saat
käytännön vinkkejä lasten luontotoimintaan sekä yhden tunnin LK -toiminnan esittelyn sisällä.
Työpajan hinta 600 € (max 20 osallistujaa).

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET:
WWW.SUOMENLATU.FI/KOULUTUS
KOULUTUS@SUOMENLATU.FI
PUH. 09 8567 7470

Tilauskurssien hintaan sisältyy osallistujien koulutusmateriaali ja kouluttajan kulut.
Kurssin tilaaja vastaa koulutustiloista ja mahdollisista ruokailukuluista.

