INTOPOLKU-UUTISKIRJE 4 / 2021
TAPAHTUMIA LÄSNÄ JA ETÄNÄ
Intopolussa on monenlaisia sisältöjä sekä etänä tai paikalla ollen koettavaksi. Alla ajankohtaisimmat
vinkit molempiin vaihtoehdoin. Mikä tilanne siis koulussasi tai luokassasi onkaan, pääsette
osallistumaan juuri teille räätälöityihin kokonaisuuksiin, läsnä tai etänä! Tervetuloa Intopolulle!
KOE LÄSNÄOLLEN!
Avoimet kenraaliharjoitukset kouluille ja päiväkodeille!
Porin kaupunginorkesteri Pori Sinfonietta kutsuu Porin koulut ja päiväkodit seuraamaan Joulusatu –
Tonttulan touhut -konsertin avointa kenraaliharjoitusta perjantaina 10.12. kello 11 alkaen. Satu
Sopanen ja Tuomo Rannankari laulattavat ja leikittävät joulun tunnelmassa kapellimestari Jutta
Seppisen johtaessa orkesteria. Konsertti kestää noin tunnin. Paikat, puolet salin kapasiteetista, jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen alkaa torstaina 18.11. ja päättyy kuun lopussa 30.11.
Ilmoittautumiset pyydetään orkesterin toimistoon joko sähköpostilla osoitteeseen sinfonietta@pori.fi tai
numeroon 044 701 1096. Lue lisää orkesterin tarjonnasta kouluille Intopolusta tai
orkesterin verkkosivuilta.
Porin museot
Porin taidemuseossa oppilaat pääsevät tällä näyttelykaudella piirtämään ja maalaamaan musteella ja
rakentamaan kolmiulotteisia tiloja näyttelyiden innoittamina. Kouluryhmät ovat tervetulleita
taidemuseoon turvallisesti jo aamulla ennen museon avautumista muulle yleisölle. Tutustu
koululaisohjelmaan tarkemmin Intopolussa.
Sirkustoiminta Satakunnassa!
Satasirkus on muuttanut uusiin tiloihin Porin keskustaan Keskuskartanon sisäpihalle
(Rautatienpuistokatu 2). Uusiin tiloihin pääsee 60 minuutin tutustumiskäynnille max. 20 hengen
ryhmissä hintaan 30 euroa / ryhmä. Tutustumiskäynnille voi tulla 12.11.–10.12. perjantaisin kello 9–15.
Varaukset sähköpostitse satasirkus@gmail.com.
Teatteriin!
Koululaisryhmät ovat tervetulleita Rakastajat-teatterin esityksiin. Meihin voi olla yhteydessä, kerromme
mielellämme lisää esityksistä. Meiltä on myös mahdollista tilata yksityisnäytöksiä. Teatteri on
merkittävä taiteenmuoto, joka tarjoaa elämyksiä, kokemuksia sekä mahdollisuuksia havaintoihin,
keskusteluun ja uusiin ajatuksiin. Päiväkoti- ja alakouluikäisille soveltuu Erja Lehtosen luoma
legendaarinen Noita Nytenenä, joka on palannut estradille uusin kujein vauhdikkaassa
musiikkinäytelmässä Noita Nytenenän elämäntaparemontti.
Kirjavinkkauksia kirjastossa
Luokat ovat tervetulleita kirjastoon, myös aamulla ennen kirjaston aukeamista. Sovi
vinkkauksista oman kirjastosi kanssa!
Reilun kaupan urheilupallot pomppivat yläkouluissa
Reilun kaupan urheilupalloja toimitetaan yläkouluille YK:n lapsen oikeuksien viikolla 15.–21.11.
Urheilupalloilla on maailmanlaajuisesti yhteys lasten oikeuksiin, sillä suuri osa maailman
urheilupalloista valmistetaan maissa, joissa lasten ja nuorten oikeudet terveyteen, hyvinvointiin ja
koulutukseen eivät läheskään aina toteudu. Tutustu Reilun kaupan aineistoon!
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Jätteen vähentämisen viikko ja lajittelutunti nelosille
Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa vietetään 20.–28.11.2021. Jätteen vähentämisen viikolla voi
pohtia löytyykö itseltä jotain tavaraa tai vaatetta, minkä voisi korjata esimerkiksi käsityötunnilla.
Teemaan sopii hyvin myös nyt varattavissa oleva 4H-yhdistyksen pitämä oppitunti jätteistä,
kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta. Sen kohderyhmänä ovat nelosluokkalaiset ja se on
suunniteltu yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonnan kanssa. Katso lisätietoja ja varaa tuntisi.
Kruunupäässä on aina esillä lapsille suunnattua taidetta
Lastenkulttuurikeskus Kruunupään galleriatilassa on esillä näyttelyitä, jotka on suunnattu lapsille ja
joissa myös teokset ovat lasten itse tekemiä. Esillä on myös Kruunupäässä toimivien tai
muiden ammattitaiteilijoiden teoksia. Luokat tai päiväkotiryhmät ovat tervetulleita katsomaan
näyttelyitä erikseen sopien tai Kruunupään avoinnaoloaikoina ti–to kello 11–14. Kruunupää sijaitsee
osoitteessa Rautatienpuistokatu 7, mutta sisäänkäynti on Porilaistenkadun puolelta.
Soturikissa-tapahtuma Pihlavan kirjastolla la 4.12.2021 kello 12–15!
Ohjelmassa on luvassa erilaisia työpajoja (mm. pinssi- ja hahmopiirustuspajaa), tietovisoja,
Soturikissateemainen pakohuone ja kirja-arvontaa. Lisäksi Pihlavaan saapuu suomalainen
fanianimaattori CuteFlare esittelemään Soturikissa-videoitaan ja kertomaan kuinka huikeat fanivideot
saavat alkunsa. Työpajat ovat auki koko tapahtuman ajan. Pakohuonepisteeltä voi käydä varaamassa
omalle kaveriporukalleen (min. 3 hlö) peliajan tapahtuman aikana. Kesto n. 30 min. Tervetuloa
mukaan!
NPH Karhuhallissa eli Nuori Pori Harrastaa!
Porin seiskaluokkalaiset pääsevät tutustumaan Nuori Pori Harrastaa -tapahtumaan jo perjantaina
19.11. ja kaikille muille tapahtuma on avoinna Karhuhallissa lauantaina 20.11. Tapahtuma juhlistaa
samalla lapsen oikeuksien viikkoa. Kaikilla lapsilla on mm. oikeus harrastaa. Tapahtumassa on mukana
lukuisia harrastustoimijoita ja monia tahoja mm. Porin kulttuuripolusta!
KOE ETÄNÄ!
Kirjastoauto Ursula on kadonnut!
Porin kirjasto on tehnyt virtuaalisen pakohuoneen, jossa ratkotaan kadonneen kirjastoauton arvoitusta.
Seikkailun aikana tulevat tutuksi myös kaikki Porin alueen kirjastot. Seikkailu sopii kaiken ikäisille,
mutta pienimmät koululaiset voivat tarvita aikuisen apua tehtävien lukemisessa.
Lisää e-kirjoja ja e-äänikirjoja koulujen käyttöön
E-kirjapalvelu Ellibsiin on hankittu paljon uusia lasten ja nuorten e-kirjoja ja e-äänikirjoja, ja nyt monia ekirjoja ja e-äänikirjoja voi käyttää koko luokallinen lapsia samaan aikaan. Kannattaa siis
tutustua Ellibisin valikoimaan, ehkä luokkanne seuraava yhteisesti luettava tai kuunneltava kirja löytyy
sieltä? Huomioithan, että jokaisen käyttäjän pitää lainata e-kirja tai e-äänikirja omalla kirjastokortillaan.
Kysy lisätietoa omasta kirjastostasi.
Kirjavinkkauksia myös etänä!
Kirjavinkkauksia voidaan järjestää etänä esim. Teamsin tai Meetin välityksellä, jolloin kirjat voivat tulla
koululle joko kirjastoauton kyydissä tai ne voi hakea etukäteen omasta lähikirjastosta. Sovi
vinkkauksista oman kirjastosi kanssa!
Talviseuranta osaksi opetusta
Luonto-Liiton materiaalit http://talviseuranta.fi/opetuksessa/ tutustuttavat Talviseurannan lajeihin ja
lumen ja jään ilmiöihin. Seuranta tarjoaa myös konkreettisen lähestymistavan ilmasto-opetukseen.
Talvea havainnoimalla voi tutustua siihen, miten Suomen talvi on muuttunut ilmastonmuutoksen
seurauksena ja minkälaisia muutoksia on ennustettu tuleville vuosille.
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Vihreän lipun kaikille avoimet materiaalit ja infoa toimintamallista
Vihreän lipun materiaalisivulta voi hyödyntää luonnon monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen,
globaalikasvatukseen, terveeseen elämään, ympäristöahdistukseen ja ympäristöprojekteihin
liittyviä materiaaleja.
Porissa on jo neljä Vihreän lipun koulua: Kalaholma, Tuorsniemi, Lavian yhtenäiskoulu ja Porin seudun
steinerkoulu. Vihreän lipun ohjelmajohtaja Monika Salmivalli esittelee Vihreän lipun toimintamallia
kestävän kehityksen kasvatukseen kaikille avoimessa valtakunnallisessa etätilaisuudessa to 18.11.
kello 15–16. Ilmoittaudu mukaan tästä!
Lapsen oikeuksien viikko
Tällä viikolla 15.11.–21.11. vietetään lapsen oikeuksien viikkoa. Tänä vuonna teemana on lapsen
oikeus hyvään kohteluun. Lapsiasiavaltuutetun sivuilta löytyy mm. valmiita aamunavauksia lapsen
oikeuksiin liittyen. Suomen lastenkulttuurikeskuksen liitto on julkaisut myös Haasta hyvään kampanjan.
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