LUOKKARETKIPAKETIT 2022
Tarjoamme esiopetusryhmille ja koululuokille toiminnallisia luokkaretkipaketteja opetuksen tueksi vuosittain toukokuussa. Luokkaretkipaketteihin sisältyy joko kävelykierros,
toiminnallinen opastus tai opastus ja paja. Luokkaretkipakettien sisällöt on suunnattu
eri-ikäisille oppilaille mutta niitä voidaan soveltaa tarpeen mukaan.
Luokkaretkipaketteja on mahdollista varata 3.5.–3.6.2022 väliselle ajalle tiistaista
perjantaihin klo 9–16 (lähdöt tasatunnein). HUOM. Muille ryhmille Vapriikki aukeaa klo 10.
Luokkaretkipaketin hinta on 14 euroa/oppilas (sis. Vapriikin pääsymaksun 7 euroa).
Tamperelaisille opetusryhmille hinta on 7 euroa/oppilas.
Varsinaista opastusmaksua ei peritä.
Kierroksille voi osallistua enintään 30 oppilasta sekä opettajat ja avustajat.
Tiedustelut ja varaukset arkisin klo 8–16 vain puhelimitse, 03 5656 6966.

Wivi Lönnin matkassa – draamallinen kävelykierros
Draamallisella kävelykierroksella tutustutaan yhden maamme merkittävimmän arkkitehdin, tamperelaisen Wivi Lönnin suunnittelemiin Tampereen
keskuspaloasemaan ja Kauppaoppilaitokseen. Millaista oli uraauurtavan
naisarkkitehdin elämä 1900-luvun alussa, ja mistä Wivi sai inspiraationsa?
Oppaana arkkitehtuurin helmien saloihin toimii Wivi Lönn tai hänen yhteistyökumppaninsa Armas Lindgren. Kävelykierros on suunnattu alakoulun
4.–6. luokille sekä yläkouluille. Säänmukainen varustus! Kokonaiskesto 1 tunti.

Viidakon yö – taskulamppukierros Apinat-näyttelyssä
Mitä viidakossa tapahtuu öiseen aikaan? Jännittävällä taskulamppuopastuksella tutustumme lorien, kummittelijoiden ja muiden yöapinoiden
maailmaan. Kaskaiden sirittäessä kuulemme, kuinka eri apinalajit ovat
sopeutuneet elämään pimeässä. Opastus on suunnattu esiopetusryhmille,
alakouluille ja yläkouluille. Kokonaiskesto 45 minuuttia. HUOM! Opastuksia
järjestetään vain tiistaista perjantaihin klo 9, joten varaa omasi pian!

Västäräkkejä ja vesitähtiä – luontoretki Tammerkosken maisemiin
Onko Tammerkoskessa elämää? Mitä lintulajeja kaupunkiluonnossa voi
tavata? Luontoretkellä selviää, mitä eroa on varpusella ja pikkuvarpusella, ja
miten Tammerkoski on syntynyt. Kävelykierroksen aikana tutustutaan koskialueen monimuotoiseen luontoon ja bongataan erilaisia eliölajeja. Kävelykierros sopii esiopetusryhmille, alakouluille ja yläkouluille. Säänmukainen
varustus! Kokonaiskesto 1 tunti.

Koskessa ajan virta – teollisuusteemainen kävelykierros
Tammerkosken maisemissa
Tammerkosken kuohut lumosivat aikoinaan sekä Ruotsin kuninkaan että
Venäjän keisarit. Kosken voima valjastettiin teollisuuden käyttöön 1820-luvulla, ja kosken ympärille nousivat tehdasrakennukset. Mutta mitä tapahtui
kosken rantaa 150 vuotta hallinneille punatiilirakennuksille, kun tuotanto
siirtyi muualle? Kävelykierroksella tutustutaan Tammerkosken alueen teollisuushistoriaan Tampellan ja Finlaysonin alueiden uusiokäytössä olevien
tehdasrakennuksien kautta. Kävelykierros on suunnattu alakoulun 5.–6.
luokille sekä yläkouluille. Säänmukainen varustus! Kokonaiskesto 1 tunti.

Kiehtovat kivet – kurkistus Kivimuseon saloihin
Kivimuseon tuhansien kivien joukosta tarkastellaan lähemmin muutamia erikoisia ja kiinnostavia kivilajeja, kuten jännittäviä fossiileja tai upeita
jalokiviä. Mistä tunnistaa meteoriitin ja millainen tunnelma on ametistiluolassa? Toiminnallisella opastuksella pääsee myös koskettamaan muutamia
kiviä oppaan johdolla, ja kierroksen lopuksi ratkotaan yhdessä kiviarvoituksia. Toiminnallinen kierros on suunnattu esiopetusryhmille ja alakoulun
1.–3. luokille. Kokonaiskesto 1 tunti.

Veikeät viestit – viestintäteemainen kävelykierros
Toiminnallisella ja hauskalla ulkokierroksella tutustutaan kommunikaation erilaisiin muotoihin ja pohditaan oppilaiden omia viestinnän tapoja.
Kierroksella mm. hypätään kuvitteellisen postijunan kyytiin, tutustutaan
kuvallisen viestinnän kummallisuuksiin ja etsitään erilaisia kaupunkitilasta
löytyviä viestejä. Kierros on suunnattu alakoululaisille ja sen sisältöjä painotetaan oppilasryhmän luokka-asteen mukaisesti. Kokonaiskesto 1 tunti.

Millaista postissa oli ennen? – työpajakierros viestien matkassa
Postimuseossa
Miksi postitalonpojalla oli keihäs ja ratsupostilla miekka matkassa? Mikä
kumma on sulkakirje? Oppaan postilaukusta löytyy yhtä ja toista mielenkiintoista! Tarinallisen opastuksen päätteeksi jokainen saa tehdä oman
rintamerkin muistoksi museovierailusta. Museossa käsiteltäviä aihepiirejä
ovat postin menneisyys, oppilaiden omat tavat viestiä ja kuvasommittelu.
Toiminnallinen kierros ja työpaja on suunnattu esiopetusryhmille ja alakouluille. Kokonaiskesto 1 tunti.
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