
SuomI  
Hei!

Lähde kanssamme maailmanympärimatkalle! Opimme 
matkan aikana kestävän kehityksen tavoitteista ja muista 
maista sekä niiden kulttuureista.

MatkA AlkaA
Levitä siipesi ja lennetään yhdessä Atlantin valtameren yli Kolumbiaan. 
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kOlumBia
Hola! 

VastAuksIa
/vInkkEjä 

löyDät täälTä!

PohdIttaVaa
1. Mihin kaikkeen tarvitset sähköä päivittäin?
2. Mitä jäisit kaipaamaan eniten, jos sähköä ei olisi?
3. Miten sitä voisit säästää sähköä?

MatkA JatkUu
Seuraavaksi kuljetaan pitkä matka meren halki Etelä-Afrikkaan. 
Kulje seuraavalle rastille ohjaamalla laivaa. Voit pyörittää ruoria 
ja ohjata laivan läpi suurten aaltojen.

Olen Gabrielle ja asun Kolumbiassa. Kotonamme ei ole 
sähköä, joten auringon laskettua sytytämme kynttilöitä 
ja lyhtyjä saadaksemme valoa. Valmistamme yhdessä 
äitini kanssa puuhellalla päivälliseksi arepoja, jotka 
ovat maissijauhosta tehtyjä täytettyjä leipiä.
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EtelÄ-AfriKka

VastAuksIa
/vInkkEjä 

löyDät täälTä!

PohdIttaVaa
1. Mihin kaikkeen rahaa tarvitaan?
2. Mistä asioista olet tänään ollut kiitollinen tai iloinen?

MatkA JatkUu
Aja bussilla Afrikan poikki kohti Etiopiaa. Voit esittää
ajamista ja tööttäillä matkalla tai esimerkiksi kaarrella ja 
väistellä villieläimiä. 

Sanibonani! 
Olen Zanele ja asun Etelä-Afrikassa äitini ja 
kahden veljeni kanssa. Olen iloinen, koska sain 
tänään uudet kengät rikkinäisten tilalle! Meillä ei 
ollut aikaisemmin rahaa ostaa uusia kenkiä, koska 
äitini oli pitkään työtön. Äiti sai työpaikan kaupas-
ta ja nyt meillä on enemmän rahaa ostaa ruokaa, 
vaatteita ja muita tarpeellisia asioita.
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TARINA
Dehna hunu! Nimeni on Mihret ja asun Etiopiassa. Opiskelen ensimmäisellä 
luokalla ja olen juuri oppinut lukemaan. Aion opiskella ahkerasti koulussa, koska 
haluan isona lääkäriksi, jotta voin auttaa ihmisiä. Paras ystäväni Nebiri ei pystynyt 
aloittamaan koulua kanssani, koska hänen perheellään ei ole varaa koulutarvikkei-
siin. Nebiriä harmittaa, ettei hän pääse kouluun ja opi lukemaan, mutta minä aion 
opettaa häntä. 

POHDITTAVAA
Miksi on tärkeää oppia lukemaan ja laskemaan?

MATKA JATKUU�Lennä lentokoneella Intiaan. Voit levittää kädet siiviksi ja juosta 
tai kävellä. Matkalla voi olla esimerkiksi ilmakuoppia tai ukkosta.

Kommentit:
Mihret (tyttö) koulupuvussa ja näyttää Nebirille (tyttö, tavalliset vaatteet) koulukir-
jaa (osoittaa kirjainta yms.). Lasten kasvot näkyvät kuvassa. 

EtioPia

VastAuksIa
/vInkkEjä 

löyDät täälTä!

MatkA JatkUu
Lennä lentokoneella Intiaan. Voit levittää kädet siiviksi ja juosta 
tai kävellä. Matkalla voi olla esimerkiksi ilmakuoppia tai ukkosta. 

Dehna hunu! 
Nimeni on Mihret ja asun Etiopiassa. Opiskelen ensimmäisellä luokalla ja 
olen juuri oppinut lukemaan. Aion opiskella ahkerasti koulussa, koska 
haluan isona lääkäriksi, jotta voin auttaa ihmisiä. Paras ystäväni Nebiri ei 
pystynyt aloittamaan koulua kanssani, koska hänen perheellään ei ole 
varaa koulutarvikkeisiin. Nebiriä harmittaa, ettei hän pääse kouluun ja opi 
lukemaan, mutta minä aion opettaa häntä.
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PohdIttaVaa
1. Miksi on tärkeää oppia lukemaan ja laskemaan?



Taustalla sokeriruokoja kasvamassa ja Ronitin isä leikkaamassa kasvia 
veitsellä. Ronit syö vieressä sokeriruokoa.
Tarinan henkilö, Ronit, on poika�

Namaste! 
Olen Ronit ja asun Pohjois-Intiassa. Perheeni viljelee 
sokeriruokoa, josta valmistetaan sokeria. Myymme 
kasvit eteenpäin ja siitä valmistettua sokeria viedään 
ympäri maailmaa. Tänä vuonna saimme hyvän sadon, 
koska vettä satoi tarpeeksi. Joinakin vuosina sato on 
jäänyt pieneksi kuivuuden takia. 
Sokeriruoko on lempiherkkuni! 

VastAuksIa
/vInkkEjä 

löyDät täälTä!
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PohdIttaVaa
1. Pohtikaa, mistä tänään syömäsi ruoka on tullut. 

Mitä viljellään Suomessa ja mitä ulkomailla?
2. Mitä ruokaa voit löytää Suomen luonnosta?

MatkA JatkUu
Intiasta matka jatkuu vuoristoiseen Nepaliin. Kulje kuten vuori-
kiipeilijä esteiden yli. 



nEpal
Namaste! 

Olen Devna ja asun Nepalissa. Koulussamme ei ole juoksevaa 
vettä ja kaikki vesi ruoanlaittoa, käsienpesua sekä vessassa 
käyntiä varten haetaan läheisestä joesta. Onneksi ensi 
vuonna vedensaanti helpottuu, kun saamme kouluumme 
vesipisteen.

VastAuksIa
/vInkkEjä 

löyDät täälTä!
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PohdIttaVaa
1. Mihin kaikkeen vettä käytetään? Mitä olisi vaikea 

tehdä, jos ei olisi (juoksevaa) vettä?
2. Miten voit säästää vettä?

MatkA JatkUu
Kulje Nepalista helikopterilla Bangladeshiin. Voit levittää kädet 
sivuille ja pyöriä ympäri.



VastAuksIa
/vInkkEjä 

löyDät täälTä!

BangLadeSh 
Assalamu aalaikum! 

Olen Asok ja asun Bangladeshissa. Synnyin kuurona ja 
puhun viittomakieltä. Käyn koulua, jossa on sekä kuulevien 
että kuurojen lasten luokkia. Välitunneilla leikimme kaikki 
yhdessä. Monia leikkejä voi leikkiä, vaikkei olisikaan yhteistä 
kieltä. Olemme koulussa oppineet, että kaikki ihmiset ovat 
samanarvoisia erilaisuudesta huolimatta.
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MatkA JatkUu
Matka jatkuu junalla Thaimaahan. Voit esittää junaa ja puuskuttaa 
kuin höyryveturi. 

PohdIttaVaa
1.  Opetelkaa viittomaan ”Hyvää huomenta” viittomakielellä.
2. Millaisia leikkejä voi leikkiä, että kaikki pääsevät mukaan?  

VastAuksIa
/vInkkEjä 

löyDät täälTä!



VastAuksIa
/vInkkEjä 

löyDät täälTä!

ThaiMaa  
Sawatdii!

Minä olen Somsak ja asun Thaimaassa lähellä merta. Tykkään 
käydä rannalla, koska siellä on paljon tutkittavaa, kuten kilpi-
konnia, simpukoita ja lintuja.  Minua harmittaa, että rannalla 
on nykyään niin paljon roskia. Varsinkin muoviroskat ovat 
haitallisia luonnolle ja eläimille. Autamme siskoni kanssa 
luontoa keräämällä roskia pois rannalta. 

VastAuksIa
/vInkkEjä 

löyDät täälTä!
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PohdIttaVaa
1. Mitä voit itse tehdä suojellaksesi luontoa ja eläimiä?
2. Tiedätkö, mitä kaikkea kierrätetystä muovista tehdään?

MatkA JatkUu
Palaamme seuraavaksi takaisin Suomeen. Voit itse 
valita mieleisesi kulkuneuvon matkaa varten. 



SuomI  
Olipa hieno matka maailman ympäri! 
Olemme nyt takaisin Suomessa ja voimme 
muistella, mitä kaikkea opimme matkan aikana. 
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PohdIttaVaa
1. Mitä jäi erityisesti mieleen tehtäväradasta?
2. Miten voitte yhdessä toteuttaa esikoulussa kestävän 

kehityksen tavoitteita ja pitää huolta maapallosta?


