Bekanta dig med gården!
Uppgiftshäfte
Namn:

________________

Välkommen på upptäcktsfärd till lantgården! Med hjälp av det här uppgiftshäftet
kan du bekanta dig med gården, lära sig nya saker och ha roligt!
Visst du att det i Finland finns nästa 50 000 olika lantgårdar? Finländsk mat är
säker, ren och smakar gott. Men varifrån kommer den egentligen?
Nu ska vi ta reda på mera om gården!

Uppgifter

Vilket är gårdens namn? _________________________________
Var finns gården? Märk ut gården på Finlands karta!

Vad odlas eller produceras på gården?
______________________________________________________
______________________________________________________

Finns det djur på gården? Ta reda på och märk ut dem!
Finns det andra djur?
Rita!

(Bilderna: EmojiOne)

Nu använder vi olika sinnen. Hur ser det ut på gården? Berätta!
___________________________________________________________________________
Till näst stänger du ögonen. Hur låter det på gården?
___________________________________________________________________________
Hur luktar det?
___________________________________________________________________________
Till näst, känn efter hur det känns att vara på gården.
___________________________________________________________________________

Intervjua någon som jobbar på gården. Du kan ställa egna
frågor eller fråga någon av de här frågorna:
• Vad finns det för roligt på gården?
• Kan man hitta de produkter som kommer från gården i
någon butik?
• Vilka roliga arbetsuppgifter finns det på gården? Finns det
något som är svårt?
Tänk om du skulle ha dina drömmars lantgård? Vad skulle du odla och
producera på gården? Skulle där finnas djur eller människor? Vad skulle din
gård heta? Fundera, skriv, rita!

Tilläggsuppgifter

1. Bekanta dig med en produkt!
Fråga om du kan få smaka eller undersöka någon produkt från gården?
Vad är det för en produkt?
___________________________________________________________________________
Hur har den producerats eller odlats?
___________________________________________________________________________
Vad tycker du om produkten? Skriv ner vad du tycker om produkten och ge den
ett vitsord!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vitsord: ______________________

2. Ta en bild av gården med mobiltelefonen!
Fundera hurudan bild som bäst beskriver ditt besök på gården. Om bilden blev
bra, skicka den till en vän eller släkting tillsammans med en hälsning!
Du kan även delta i Köp av bonden! -dagens fototävling som pågår 19.8 19.9.2020. Mera information om hur du kan delta i fototävlingen:
ostatilalta.fi/sv/valokuvauskilpailu/

Roligt att du besökte gården! Kom gärna på nytt igen!

