TOIMINTAMALLIT
1. AIKATAULUTETTU TOIMINTAMALLI
• Tapahtumapaikka: sisätilat (esim. luokat ja liikuntasali) ja piha-alue
• Osallistujien määrä: 20 luokkaa
• Rastipisteiden määrä: 10
• Yhden rastin kesto: 12 minuuttia
Tapahtumassa on yhteensä kymmenen rastia ja osallistujia yhteensä 20 luokkaa. Yksi rastipiste kestää siirtymisineen
12 minuuttia. Jokainen tapahtumaan osallistuva luokka kiertää kaikki kymmenen rastia. Luokat kiertävät rasteja
yhdessä oman opettajansa kanssa ennakkoon määritellyn kiertojärjestyksen mukaan. Rastien ohjaajina voivat toimia
opettajat, seurojen ohjaajat, opiskelijat tai koulun oppilaat.
Luokat on jaettu etukäteen neljään ryhmään. Jokaisessa ryhmässä on viisi luokkaa. Ryhmät 1 ja 2 osallistuvat
tapahtumaan aamupäivällä ja ryhmät 3 ja 4 iltapäivällä. Ryhmät 1 ja 3 aloittavat sisärasteilta ja ryhmät 2 ja 4
piharasteilta. Kun ryhmien 1 ja 3 luokat ovat suorittaneet kaikki viisi sisärastia, siirtyvät he piharasteille.
Aikataulutetussa mallissa tapahtuma pysyy aikataulussaan ja kaikki luokat ehtivät käydä kaikilla rasteilla. Jokaisen
rastin tulee kestää täysin saman verran, riippumatta toiminnasta. Toiminnan on oltava sovellettavissa eri-ikäisille ja
tasoisille koululaisille.

Aamupäiväryhmän aikataulu
Ryhmä 1: Aloittaa sisärasteilta

Ryhmä 2: Aloittaa piharasteilta

8.45 Ilmoittautuminen sisärastien infopisteellä

8.45 Ilmoittautuminen piharastien infopisteellä

9.00-10.00 Rastit sisätiloissa

9.00-10.00 Rastit piha-alueella

10.00-10.15 Vaatteiden vaihto ja siirtyminen
piharasteille

10.00-10.15 Siirtyminen sisätiloihin ja vaatteiden vaihto

10.15-11.15 Rastit piha-alueella

10.15-11.15 Rastit sisätiloissa

11.15 Tapahtuma päättyy

11.15 Tapahtuma päättyy

Iltapäiväryhmän aikataulu
Ryhmä 3: Aloittaa sisärasteilta

Ryhmä 4: Aloittaa piharasteilta

11.45 Ilmoittautuminen sisärastien infopisteellä 11.45 Ilmoittautuminen piharastien infopisteellä
12.00-13.00 Rastit sisätiloissa

12.00-13.00 Rastit piha-alueella

13.00-13.15 Vaatteiden vaihto ja siirtyminen
piharasteille

13.00-13.30 Siirtyminen sisärasteille ja vaatteiden vaihto

13.30-14.30 Rastit piha-alueella

13.30-14.30 Rastit sisätiloissa

14.30 Tapahtuma päättyy

14.30 Tapahtuma päättyy

2. MESSUTYYLINEN TOIMINTAMALLI
• Tapahtumapaikka: piha-alue
• Osallistujien määrä: 20 luokkaa
• Yhden rastin kesto: n. 12 min
Luokat jaetaan etukäteen aamupäiväryhmään ja iltapäiväryhmään. Tapahtumassa on yhteensä kymmenen rastia,
joita luokat kiertelevät opettajansa johdolla omaan tahtiin. Yhden rastin kesto on 12 minuuttia, kuten
aikataulutetussa mallissa. Rastien ohjaajina voivat toimia opettajat, seurojen ohjaajat, opiskelijat tai koulun oppilaat.
Jos jollakin rastilla toiminta vaatii esim. vaatteiden vaihtoa, voi jokaiselle luokalle olla varattu oma aika rastille.
Messutyylisessä toimintamallissa jokaisen rastin ei tarvitse olla täysin saman kestoinen, mutta on hyvä pyrkiä
pysymään annetussa kestossa. Rastin kesto voi helposti venyä, kun vaihtoaikaa ei kontrolloida.
Aamupäiväryhmän aikataulu
8.50-9.00 Ryhmäjako ja ohjeistus
9.00-11.30 Kiertelyä rasteilla
11.30 Toiminta päättyy aamupäiväryhmältä

Iltapäiväryhmän aikataulu
11.30-11.45 Ryhmäjako ja ohjeistus
11.45-14.15 Kiertelyä rasteilla
14.15 Toiminta päättyy iltapäiväryhmältä

3. OPPITUNNILLA TOTEUTETTAVA TOIMINTAMALLI


Tapahtumapaikka: luokkahuone tai piha-alue



Osallistujien määrä: yksi luokka



Yhden rastin kesto: Opettaja määrittelee

Yksittäinen opettaja voi toteuttaa eri oppitunneilla Vesisankarit -toimintaa. Toiminnallinen opettaminen on uuden
opetussuunnitelman keskeisiä osa-alueita. Valitse Vesisankarit -käsikirjasta (Linkki) harjoitukset, askarrelkaa yhdessä
välineet ja sitten harjoittelemaan! Käsikirjan jokaisen tehtävän kohdalla mainittavasta oppiaineintegraatioista saa
vinkkejä missä eri aineissa taitoja voi harjoitella.

