LÄHDETÄÄN RETKELLE!

Muumien ulkoilukoulujen malliretki: Lumeton aika
Aihe: Luonnossa liikkuminen
Tunnushahmo: Nuuskamuikkunen		
Tavoite: Tutustutaan alueeseen
Kesto: noin 60 min (varaa enemmän aikaa jos retkellä evästellään)
Ajankohta: kevät, kesä tai syksy, lumeton maa

Ennakkovalmistelut: valitse retkipaikka, tee retkelle turvallisuussuunnitelma, suunnittele evästely (tilaa keittiöltä, pyydä kotoa
mukaan tms)
Tarvikkeet: Nuuskamuikkunen kuvana tai pehmona, Tutkimusliina
= noin ”tyynyliina kokoinen” valkoisen lakanan tai vahakankaan palanen, juomavettä, ea-pakkaus, jos evästellään: istuinalustat

Tutustutaan alueeseen:
Muumien metsäretki: Muumit ovat tulleet uuteen
metsään ja lähtevät yhdessä tutkimaan aluetta. Liikutaan uusien kiinnostavien asioiden luokse erilaisin muumimaisin tavoin (kipittäen kuin Pikku Myy, tanssien
kuin Mymmeli, ryntäillen kuin Haisuli jne). Kukin lapsi
voi vuorollaan päättää minkä kohteen luokse mennään
ja millä tavalla.

2.

Kerätään erilaisia luonnon asioita valkealle keräilyliinalle, tutkitaan ja tutustutaan niihin.

1.

Muistathan jokamuuminoikeudet ja velvollisuudet!
(Mahdollinen eväshetki)

Lähdetään retkelle:
Mennään piiriin, tarkistetaan että kaikilla hyvät retkivarusteet.

3.

Teemaan johdattelu ja alkutarina:
Kerrotaan että teemme Muumien ulkoilukouluretken
lähimaastoon, jossa leikitään (ja syödään eväät). Päivän aiheena on luonnossa liikkuminen ja siihen meidät
johdattaa Nuuskamuikkunen.

Vapaata leikkiä luontoalueella

4.
5.

Pakataan tavarat ja kuljetaan
takaisin lähtöpaikalle

Lopputarina ja lopetus:
Muikkusella on päässään vaikka mitä muistoja retkiltään. Muistelemisen lisäksi hän saattaa tehdä niistä
runon tai laulun, ja niin hän ei unohda niitä milloinkaan!
”Kaikki muuttuu vaikeaksi jos haluaa omistaa esineitä,
kantaa niitä mukanaan ja pitää ominaan. Minä vain
katselen niitä – ja kun lähden tieheni, ovat ne minulla
päässäni. Minusta se on hauskempaa kuin matkalaukkujen raahaaminen.” (Muumipeikko ja pyrstötähti, IV
luku s. 25*)
Jokainen saa lyhyesti kertoa mitä retkestä jäi mieleen.
Sanotaan hei hei Nuuskamuikkuselle ja retki loppuu,
kiitos kaikille osallistumisesta!

Kuljetaan etukäteen valitulle retkipaikalle.
6

Leikkaa irti ja laminoi!

Alkutarina (voit kertoa vain osan tästä): Nuuskamuikkunen asustaa Muumilaaksossa omassa kesänvihreässä
teltassaan, kalastelee ja valmistaa ruokansa nuotiolla. Kun Muumiperhe menee nukkumaan talviunille,
Nuuskamuikkunen pakkaa tavarat reppuunsa ja lähtee
kävelemään kohti etelää. ”Lähtö tulee hypyn lailla!
Yhtäkkiä kaikki on muuttunut, eikä lähtijä saa hukata
minuuttiakaan, hän nyhtää telttakepit maasta ja sammuttaa hiilloksen sukkelasti, ennen kuin kukaan ehtii
estellä häntä taikka tulla mitään utelemaan; reppua
selkään nostaessaan hän hyppelee, ja lopulta hän on
tiellä, yks kaks rauhallisena kuin ties mikä vaeltava puu,
jossa yksikään lehti ei liiku.” (Muumilaakson marraskuu,
I luku s. 7)

