
SAIMAAN KUUTTI JA LUMIUKKO  
Tehtäviä tokaluokkalaisille 

Tästä löydät muutamia tehtäviä, joiden avulla voit tutustua uhanalaisen 

saimaannorpan elämään. 

 

Tutustu saimaannorppaan 

Etsikää yhdessä WWF:n verkkosivuilta wwf.fi/elainlajit/saimaannorppa tietoa 

saimaannorpasta. Näistä kysymyksistä voi olla apua: 

- Montako saimaannorppaa maailmassa suunnilleen on tällä hetkellä?  

- Missä saimaannorpat asuvat? 

- Mitä saimaannorpat syövät? 

- Millainen pesä saimaannorpalla on? 

- Mikä saimaannorpan selviytymistä uhkaa? Etsi ainakin kaksi uhkaa.  

 

Norppalaskuja 

1. Ella on 142 cm pitkä koululainen. Ellan mökin lähellä luodolla köllöttelevä 

saimaannorppa taas on 134 cm pitkä. Kuinka paljon pitempi kuin norppa Ella on? 

 

2. Ella painaa 32 kg. Norppa puolestaan painaa 60 kg. Kuinka paljon painavampi kuin 

Ella norppa on? 

 

Askartele postikortti 

Tee kartongista norppa-aiheinen postikortti. Voit piirtää norpan tekemässä jotakin 

sopivaa norppamaista tekemistä: sukeltamaan, kalastamaan, kurkistamaan järven 

pinnalle, lepäämään lumipesässä tai lekottelemaan rantakalliolla.  

 

 



Tee kääntöpuolelle viivat osoitetta ja postimerkin paikkaa varten. Postimerkki tulee 

kortin oikeaan yläkulmaan. Osoitetta varten sinun tulee kirjoittaa nämä asiat tässä 

järjestyksessä: 

1. Vastaanottajan etunimi ja sukunimi 

2. Tarkka katuosoite 

3. Postinumero ja postitoimipaikka 

4. Maan nimi, jos lähetys menee ulkomaille 

Kirjoita korttiin tervehdys haluamallesi ystävälle tai sukulaiselle. 

 

Norpan kirje ihmisille 

Mitä arvelet, että norppa haluaisi kertoa meille? Saimaannorppa ei osaa kirjoittaa, 

mutta kirjoita sinä norpan terveiset ihmisille!  

 

Pinnanalainen Saimaa pahvilaatikossa 

tarvikkeet: pahvilaatikko, sakset, peittäviä maaleja, liimaa, hiekkaa, multaa ja pieniä 

kiviä, askartelukartonkia, silkkipaperia, alumiinifoliota, ohuita lankoja, järven pohjalle 

sopivia pikkutavaroita (aarrearkku, uponnut vene tms. hauskaa) 

Leikkaa ensin pahvilaatikon yksi seinä auki. Maalaa laatikko sisäpuolelta vetisillä 

väreillä. Takaseinälle ja sivuille voit maalata vesikasveja. Levitä pohjalle liimaa ja 

sirottele sen päälle hiekkaa, multaa ja pieniä kiviä järven pohjaksi. Askartele erilaisia 

kasveja, kaloja ja muita Saimaan pinnan alle sopivia asioita kartongista, foliosta ja 

silkkipaperista ja asettele ne eri puolille laatikkoa. 

Leikkaa ja väritä askartelukartongista emonorppa ja kuutti ja väritä ne. Ripusta norpat 

ohuella langalla roikkumaan laatikon katosta. Pinnanalainen Saimaa on nyt valmis! 

Saimaan kuutti ja lumiukko -satu ja siihen liittyvä opettajan opas ovat ladattavissa WWF:n verkkosivuilta osoitteesta 

wwf.fi/opetusmateriaalit. Sadun on kirjoittanut ja kuvittanut Markus Majaluoma. Opettajan oppaasta löydät lisää 

saimaannorppaan liittyviä tehtäviä. 

 


