Tervetuloa opastukselle Luonnontieteelliseen museoon…
Opastus/työpaja

Kohderyhmä

Kesto

Hinta

Neljä vuodenaikaa

Päiväkodit
3–6 v

1h

Dinosaurusten
maailma

Päiväkodit
3–6 v

Museotontun
tarinatuokio

Saatavuus

Näyttely

80 €

syys–marras

Suomen
luonto

1h

80 €

syys–huhti

Elämän
historia

Päiväkodit
3–6 v

25 min

5 €/
lapsi

vain
joulukuu

Tunti tutkijana

Esikoulu,
1–2 lk.

1h

80 €

maalis–huhti,
syys–marras

Elämän historia
Suomen luonto
Maailman luonto

Vuosi
suomalaisessa
luonnossa

Kaikki ryhmät
1–4 lk.

1h

80 €

(ei luokkaretkiaikaan
toukokuussa)

Suomen
luonto

Sopeutumisen
sankareita

3–6 lk.
7–9 lk.

50 + 30
min

80 €

syys–huhti

Maailman
luonto

Eläköön elämä!

Kaikki ryhmät
7–9 lk., lukio

1h

80 €

(ei luokkaretkiaikaan
toukokuussa)

Elämän
historia

Muutosta ilmassa

Kaikki ryhmät

45 min

80 €

ympäri
vuoden

Muutosta
ilmassa

Kirahveja
kimnaasissa

Kaikki ryhmät

1h

80 €

ympäri
vuoden

Kaikki
näyttelyt

Maailman luonto

Kaikki ryhmät

1h

80 €

(ei luokkaretkiaikaan
toukokuussa)

Maailman
luonto

Jälkilaboratorio

Kaikki ryhmät

1,5 h

100 €

tammi–
helmi

Suomen
luonto

Opastus

Työpaja

Sisältö

Omatoimityöskentelyä

Painettu 1/2016. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

... ja kasvitieteelliseen puutarhaan!
Opastus/työpaja

Kohderyhmä

Kesto

Hinta

Pakkolasku
tropiikkiin

Kaikki ryhmät

1h

Kasvihuoneiden
yleisesittely

Kaikki ryhmät

Matka maailman
ympäri

Kaikki ryhmät

Sisältö

Lisätietoja

Paikka

80 €

vain toukokuussa!

Kaisaniemen
kasvihuoneet

1h

80 €

ympäri
vuoden

Kaisaniemen
kasvihuoneet

1h

80 €

touko–syys

Kumpulan
puutarha

Päiväkodeille ja kouluille räätälöityjen opastusten hinta on pääsääntöisesti 80 €.
Hinta sisältää opastuksen sekä sisäänpääsymaksut. Työpajojen ja erikoisopastusten
hinnat vaihtelevat välillä 100–160 € sisältäen sisäänpääsymaksut. Oppilaitoshintaan
ovat oikeutettuja päiväkodit, ala- ja yläkoulut, lukiot ja ammattioppilaitokset.
Lisätietoja: http://www.luomus.fi/fi/opastukset

-UUTISIA

Tulossa vuonna 2016
Tunti tutkijana maaliskuussa 2016

Tunti tutkijana -opastus on esikoululaisille ja alakouluikäisille
suunnattu toiminnallinen kokonaisuus, jossa tutkimus- ja havainnointitehtävät avaavat luonnontutkijoiden työtä ja kannustavat
lapsia omatoimiseen luonnon ja ympäristön tarkkailuun.
Opastuksella mm. lajitellaan selkärangattomia ja etsitään sulkansa
pudottaneita lintuja näyttelytiloissa eri puolilla museota.

Rohkeita avauksia ilmastokasvatukseen:
Muutosta ilmassa -näyttely
Uuden karheaan Muutosta ilmassa -näyttelyyn ollaan työstämässä yläkoulu & lukioikäisille nuorille suunnattua opastusta, joka
tarjoaa uusia rohkeita avauksia ilmastonmuutoksen ymmärtämisen tueksi. Opastus valottaa ilmastonmuutoksen historiaa ja avaa
hiilen kiertoa sekä syy-seuraussuhteiden logiikkaa havainnollisin
ja yllättävin tavoin – juuri nuorisolle sopivalla otteella. Yleisopastus
Muutosta ilmassa -näyttelyyn on jo varattavissa, mutta rouheampi
nuorisoversio on vielä toistaiseksi kehitystyövaiheessa. Varmista
opastuksen valmistuminen & saatavuus nettisivuiltamme!

Pedagoginen kasviparatiisi Kaisaniemeen
Kaisaniemen kasvitieteellisessä ulkopuutarhassa tehdään ihmeitä.
Uudistuksen ensimmäinen vaihe avautuu yleisölle ensi kesänä.
Tavoitteena on ympäristökasvatuksellisesti suunniteltu pedagoginen
kasvikeidas. Ensi kesästä alkaen historiallinen puutarha tarjoaa kävijöilleen ainutlaatuisia aikamatkoja kasvikunnan sukupuun oksille.
Voit myös syventyä kasvimaailman ihmeisiin aistipuutarhassa tai
rinteeseen nousevan kivikkopuutarhan kivipaasilla.

Digiherbaariota tekemään Kumpulaan
Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan kasvava Suomi-lohko
tuo omin silmin havaittaviksi suurimman osan Suomessa
luonnonvaraisena elävistä kasvilajeista. Kumpulassa pääsee
tutustumaan mm. suon, lehdon ja merenrannan kasvilajeihin.
Etenkin loppukesästä Kumpula tarjoaa houkuttelevan lajintuntemusympäristön digiherbaarioiden kokoamiseen.

