OTA LUONTO OSAKSI
VARHAISKASVATUSTA!
Tarjoamme ajankohtaisia koulutuksia, joiden innostavat
ja konkreettiset sisällöt vahvistavat varhaiskasvatusta
luontoympäristössä sekä lisäävät ja monipuolistavat
lapsen fyysistä aktiivisuutta. Luonto vahvistaa
myös henkilökunnan hyvinvointia.
TILAA OMA KURSSI!
LISÄTIEDOT JA TILAUKSET:
SUOMENLATU.FI/KOULUTUS
KOULUTUS@SUOMENLATU.FI
PUH. 09 8567 7470
Tilauskurssien hintaan sisältyy osallistujien materiaali ja kouluttajan kulut. Tilaaja vastaa mahdollisista
tila- ja ruokailukuluista. Kurssin osallistujamäärä max 20 henkeä, jollei muuta ole mainittu.
Kurssit lähiopetuksena, jollei muuta ole mainittu.
Esitteen hinnat (alv 0 %) ovat voimassa vuoden 2022. Muutokset mahdollisia.

METSÄMÖRRI
Kiireettömyys, ilo ja kokemuksellisuus. Rakenteet ja sisältöjä säännöllisille metsäretkille.
Konkreettinen väline varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman perusteiden
toteutukseen luonnossa.

TÄYDENNYSKOULUTUS

Metsämörriohjaajan peruskurssi
(15 x 45 min)

Osallistuminen edellyttää Metsämörriohjaajan peruskurssin suorittamista.

Metsämörri on satuhahmo, joka johdattaa lapset viihtymään luonnossa omien kokemusten, elämysten ja
aistien kautta. Kurssilla saat perustiedot metsämörritoiminnasta. Tutuiksi tulevat metsämörrileikit, -laulut
ja -sadut sekä metsämörriretki. Kurssilla saadaan perustaidot ohjaajana toimimiseen, toiminnan suunnitteluun
ja varustetietouteen.

Metsämörri esiopetuksessa -teemakurssi
(8 x 45min)

Toteutusvaihtoehdot:
• lähiopetus 2 pv
• webinaarit 2 x 2,5 h ja lähiopetus 1 pv
• webinaarit 3 x 2,5 h ja itsenäisiä välitehtäviä
Kurssin hinta 2700 € (max 20 osallistujaa, 1-4
lisähenkilöä á 60 €) tai 1700 € (max 12 osallistujaa,
1-2 lisähenkilöä á 60 €).

Metsävaeltajatoiminnan ohjaajakurssi
(8 x 45 min)
Kurssilla saat perustiedot metsävaeltajatoiminnasta ja
opit, kuinka retkeilytaitoja harjoitellaan 7-12-vuotiaiden
lasten kanssa. Kurssille osallistuvilta vaaditaan retkeilyn
perustaidot. Käytännönläheinen kurssi toteutetaan
pääosin ulkona. Kurssin hinta 1600 €.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015
(eops) on luontevasti toteutettavissa ulkona luonnossa.
Materiaali uudistui vuonna 2019 ja sisältää mm. 50
säänkestävää tehtäväkorttia. Osallistuminen edellyttää
eopsin tuntemista. Kurssin hinta 1600 €.

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

Kurssilla syvennytään pienen lapsen maailmaan, leikin
merkitykseen sekä lapsen ja aikuisen väliseen vuorovaikutukseen. Kurssilla löydetään pienille sopiva tapa retkeillä ja saadaan käytännönläheisiä ideoita sekä lauluja,
leikkejä ja loruja pienten lasten luontokasvatukseen.
Kurssin hinta 1600 €.

Metsämörri ystävineen -teemakurssi
(8 x 45 min)

Kurssilla tutustutaan draaman keinoin Lohi-Valtteriin
(vesistö ja veden eläimet), Tunturi-Tiinaan (tunturit ja
Lapin luonto) ja Novaan (avaruus) sekä opitaan satuhahmojen teemojen mukaisia leikkejä ja harjoitteita.
Kurssin hinta 1600 €.

Metsämörriohjaajan päivityskurssi
(4 x 45 min)

Kurssilla kertaamme metsämörritoiminnan ydinasioita,
leikkejä ja harjoitteita. Saat ajankohtaista tietoa toiminnasta ja oma osaaminen syvenee kokemustenvaihdon
myötä. Kurssilaisille jaetaan uusin Metsämörriohjaajan
peruskurssin materiaali. Kurssin hinta 1250 €.
Toteutusvaihtoehdot:
• lähiopetus
• webinaari

MUUMIEN
LUONTO TOIMINTAULKOILUKOULUT YMPÄRISTÖNÄ
Leikki, tarinat ja luontoliikuntataidot Hauska tapa oppia hiihtoa ja retkeilytaitoja!
Muumien retkeilykoulun ohjaajakurssi
(8 x 45 min)
Käytännönläheiseltä kurssilta saat valmiudet retkeilytoiminnan järjestämiseen 3-10-vuotiaille lapsille ja
heidän perheilleen. Kurssilla keskeistä ovat Muumien
retkeilykoulun sisältö ja toiminnan toteuttaminen,
muumihahmot, kehyskertomukset ja retkeilykoulun
leikit sekä retkeilyn ohjaaminen ja ohjaajan varusteet.
Kurssille osallistuvilta vaaditaan retkeilyn perustaidot.
Kurssin hinta 1600 €.
Toteutusvaihtoehdot:
• lähiopetus
• webinaari ja itsenäisiä
tehtäviä

Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi
(8 x 45 min)
Kurssi sisältää ideoita lapsilähtöiseen ja leikinomaiseen
hiihtotaidon ohjaamiseen. Kurssin aiheina ovat hiihdon
opettaminen ja oppiminen, hiihtoleikit, hiihtovarusteet
sekä hiihtokoulun järjestäminen ja turvallisuus. Kurssille
osallistuvilta vaaditaan kohtalainen hiihtotaito ja omat
(perinteisen tyylin) hiihtovarusteet. Kurssin hinta 1600 €.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä luonnossa
tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Koulutuksen
sisältö vastaa kysymykseen: Miksi luontoon?
Lisäksi 5 ja 8 x 45 min toteutusvaihtoehdot
tarjoavat helposti toteutettavia käytännön
ideoita.
Koulutuksessa perehdytään siihen, miten luonto toimii
osana varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetussuunnitelman tai perusopetussuunnitelman toteuttamista.
Ulkona lasten havainnot ympäristöstään lisääntyvät.
Ihmettelyn, kysymysten sekä toiminnan kautta lapsi
tulee kuulluksi. Samalla lisäämme lasten osallisuutta
ja mahdollisuuksia vaikuttaa oman ympäristönsä
suunnitteluun sekä mahdollisuudet vaikuttaa oman
ympäristönsä suunnitteluun ja tästä huolehtimiseen,
liikkumista ja toiminnallisuutta unohtamatta.
Koulutuksessa saat mukaasi helposti toteutettavia ideoita lapsiryhmien kanssa lähiluonnossa toimimiseen.
Toteutusvaihtoehdot:
• 3 x 45 min teoriaa webinaarina, hinta 450 €
(max 20 hlöä, 1-30 lisähenkilöä 12 €/hlö)
• 5 x 45 min teoriaa ja käytännön ideoita lähiopetuksena, hinta 750 € (max 20 hlöä)
• 8 x 45 min teoriaa ja käytännön ideoita lähiopetuksena tai webinaarin ja lähiopetuksen yhdistelmänä,
hinta 1050 € (max 20 hlöä)

LUONNOSSA
KOTONAAN

Ulkoilmaelämää säällä kuin säällä - Luonto
varhaiskasvatuksen keskeisimpänä toimintaympäristönä!
Luonnossa kotonaan -peruskurssi
(15 x 45 min)
Koulutuksessa 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-taustaa ja
toimintamallia. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on
LK-perusosaami-nen sekä edellytykset hakea LKtoimipaikkajäsenyyttä.
Koulutukseen osallistuminen edellyttää kasvatus- tai
opetusalan tutkintoa. Kurssin hinta 2700 € (max 20
osallistujaa, 1-4 lisähenkilöä á 60 €) tai 1700 € (max
12 osallistujaa, 1-2 lisähenkilöä á 60 €).

TUNTEET HUKASSA -METSÄSEIKKAILU
Värien ja metsän eläinten kanssa tunteiden
äärelle - Välineitä tunnekasvatukseen luonnossa!
(8 x 45 min)
Koulutus antaa työkaluja ohjata ja tutkia tunnetaitoja
yhdessä lasten kanssa luontoympäristössä. Tunteet hukassa -metsäseikkailu opettaa lapsille erilaisia tunteita,
niiden ymmärtämistä ja hyväksymistä sekä luonnon ja
eläinten kunnioittamista. Seikkailu ruokkii mielikuvitusta ja lapsen luovuutta. Se kehittää myös ongelmanratkaisutaitoja sekä ohjaa toimimaan yhdessä.
Koulutus sisältää aisti- ja kehontuntemusharjoituksia,
väriterapiaa, luonto- ja tunnetyöskentelyä sekä tarinallisuutta. Tutuksi tulevat myös seikkailun hahmot sekä
niiden tarinat ja leikit. Tunteet Hukassa -metsäseikkailussa on monia mahdollisuuksia yksittäisestä toimintakerrasta koko vuoden teemaksi.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää kasvatustai opetusalan tutkintoa. Koulutuksen hinta 1900 €
(max 14 osallistujaa). 1-6 lisähenkilöä á 120 €.

