
Leikkejä kiertotalousteemasta varhaiskasvatukseen ja
1 – 2 -luokkalaisille

Lelutuhlari
Alkuperäinen idea Pomperipossa
kesto: 10 min, tila: esteetön tila, ikä: varhaiskasvatus ja 1-2-luokat. 

Leikin vetäjä (opettaja) on leikissä lelutuhlari. Lapset ottavat haluamansa lelun roolin. He leikkivät lelukaupassa ja
kulkevat ympäri tilaa, kunnes leikin vetäjä huutaa: ”Lelutuhlari tulee”. Silloin kaikki menevät maahan ”piiloon” 
silmät kiinni. Lelutuhlari peittää peitteellä jonkun leikkijöistä ja antaa muille luvan katsoa. Muut lelut miettivät, kuka
puuttuu. Kun peitteen alla olevan lapsen nimi on arvattu,  keksitään perustelu, miksi Lelutuhlari ei tarvitse  uutta 
lelua. Kun hyvä perustelu on keksitty, lelutuhlari nostaa peiton ja lelut saavat jatkaa leikkiään ja kulkea tilassa 
vapaasti. Pian lelutuhlarin alkaa kuitenkin tehdä mieli uutta lelua. Hän huutaa uudestaan “Lelutuhlari tulee” ja 
peittää jonkun toisen lelun eli lapsen. Leikkiä jatketaan samoin niin kauan kuin leikkijät ovat vielä innostuneita ja 
keksivät uusia perusteluja, miksi lelutuhlarin ei tarvitse ostaa uutta lelua. Esimerkkejä perusteluista ovat: 
huoneesi on jo niin täynnä, että sinne ei mahdu uusia leluja; et ehdi leikkiä vanhoillakaan leluillasi; voisitko tehdä 
jotakin, johon ei tarvita leluja, vaikkapa hippaa kavereiden kanssa?; Lähde metsäretkelle/uimaan/lumileikkeihin 
sen sijaan, että ostat aina uusia leluja; älä tuhlaa rahojasi jne. 

Lähde: Vihreää draamaa lelumaassa, https://www.kierratyskeskus.fi/files/28/leludraama.pdf

Lelut kiertotaloudessa peili-väri-leikki
kesto: 10 min, tila: esteetön tila, jossa luokka mahtuu seisomaan samassa rivissä, ikä: 1-2-luokat

Lapset seisovat huoneen toisessa päässä ja ohjaaja toisessa päässä. Ohjaaja esittää lapsille leluihin ja niiden 
hankkimiseen liittyviä kysymyksiä. Jos vastaus kysymykseen on kyllä, saa astua yhden askeleen eteenpäin. 
Kysymyksiä esittäessään ohjaaja on selin lapsiin. Kysymyksen jälkeen hän kääntyy, ja ne, jotka vielä liikkuvat ja 
ohjaaja näkee sen, joutuvat palaamaan lähtöviivalle peilileikin tapaan.

Mallikysymyksiä: 

• olen nähnyt mainoksia leluista, 
• olen halunnut leluja mainosten perusteella, 
• olen halunnut lelun vain siksi, kun kaverillakin on sellainen, 
• olen hankkinut tai saanut leluja käytettyinä, 
• olen korjannut itse rikkimenneitä leluja,
• olen antanut itselle tarpeettomia tai lapsellisia leluja muille, 
• olen leikki nyt ilman leluja, 
• olen saanut lahjaksi joskus jotain muuta kuin leluja tai tavaraa, 
• olen itse antanut lahjaksi joskus jotain muuta kuin leluja tai tavaraa, 
• olen käynyt kirpputorilla
• olen myynyt lelujani kirpputorilla

Lähde: Vihreää draamaa lelumaassa, https://www.kierratyskeskus.fi/files/28/leludraama.pdf



Korjauskuja
kesto: 10 min, tila: esteetön tila, jossa lapset mahtuvat seisomaan kahdessa rivissä, ikä:
varhaiskasvatus ja 1-2luokat.

Mietitään yhdessä, mitä rikkinäisille leluille voisi tehdä. Millaisia erilaisia korjaustapoja on? Valitaan eri 
korjaustavoille liike esim. peseminen – pyöritetään käsiä, liimaaminen – sively jne.
Jokainen lapsi valitsee itselleen mieluisen liikkeen, ja perustetaan yhdessä lelujen korjauspaja: Mennään kahteen
vastakkaiseen riviin, jotka ovat lähellä toisiaan siten, että niiden väliin muodostuu kuljettava kuja. Jokainen lapsi 
tekee rivissä korjausliikettään. Kukin lapsista lähtee rivin päästä omalla vuorollaan kulkemaan kujan läpi 
rikkinäisenä leluna korjaushihnaa pitkin. Muut korjaavat häntä tekemällä korjausliikettään. Jos rivissä pysyminen 
on hankalaa, tämän voi tehdä myös pienissä piireissä: Korjattava lelu on piirin keskellä ja muut korjaavat häntä. 
Ohjaajan merkistä korjattava lelu vaihtuu korjaajaksi ja uusi korjattava tulee keskelle.

Lähde: Vihreää draamaa lelumaassa, https://www.kierratyskeskus.fi/files/28/leludraama.pdf

Panttileikki
kesto: 20 min, tila: luokkatila, ikä: 1-2luokat.

Panttileikissä kisataan leikkimielisesti lajittelutiedoissa ja kiertotalouden taidoissa. Leikinvetäjällä valmiina 
paperinpaloja, joilla on kiertotalouteen liittyviä kysymyksiä. Osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin (noin 3 
lasta/ryhmä). Jokainen antaa leikinvetäjälle jonkin pantin, kuten penaalin, reppumaskotin tai avaimenperän. Pantit
kerätään yhteen kasaan. Leikinvetäjä ottaa silmät suljettuna panttikasasta ensimmäisen pantin. Pantin omistaja 
ottaa niin ikään sokkona paperilappujen joukosta yhden ja lukee kysymyksen ääneen. Jotta pantin omistaja saisi 
panttinsa takaisin, hänen ryhmänsä on vastattava oikein lapussa olevaan kysymykseen. Jos ryhmä epäonnistuu 
tehtävässä, kysymys palautetaan paperilappujen joukkoon ja pantti jää odottamaan seuraavaa lunastuskertaa. 
Leikinvetäjä ottaa panttikasasta seuraavan pantin ja leikki jatkuu, kunnes kaikki ovat saaneet takaisin oman 
panttinsa.

Oikeat vastaukset panttileikkiin:

1) Luettele kolme erilaista (lajittelu)roskista. - Esimerkiksi biojäte, paperi, kartonki, metalli, vaaralliset jätteet...
2) Kerro, mitä jätteitä omassa luokassa lajitellaan.
3) Mitä voit askarrella metallitölkeistä? - Esimerkiksi kynäpurkin tai helistimen 
4) Mitä voit askarrella tyhjästä hillopurkista? - Esimerkiksi lyhdyn
5) Mitä voit askarrella wc-paperin hylsystä? Esimerkiksi kynäpurkin tai helistimen
6) Miksi eläimet eivät tarvitse roskapussia? - Niiltä ei tule roskia
7) Mihin sekajätteet päätyvät? Jätevoimalaitokseen, jossa tehdään lämpöä ja sähköä
8) Mitä biojätteestä tulee, kun se lajitellaan? Multaa ja biokaasua
9) Mitä metalliroksista tehdään, kun ne lajitellaan? Uusia metallituotteita
10) Mitä isoa ulkona kasvavaa säästetään, kun kierrätetään paperia? Puita
11) Mikä on parempi vaihtoehto muovipussille? Oma reppu/kassi
12) Millaisista karkeista tulee vähiten roskaa? Kääreettömistä karkeista
13) Miksi lautanen kannattaa syödä tyhjäksi? Ruokahävikin välttäminen säästää luontoa
14) Mistä voit lainata kirjoja, niin että niitä ei tarvitse ostaa omaksi? Kirjastosta
15) Mitä muuta kuin kirjoja kirjastosta saa lainaan? Levyjä, pelejä, ompelukoneen, 3D-printterin..
16) Mitä tavaroita voi hankkia käytettyinä?Lähes kaikkea, esim. leluja ja vaatteita
17) Mistä voi ostaa vanhoja tavaroita? Kirpputorilta, kierrätyskeskuksesta, nettikirpparilta...



18) Missä voi myydä itselle turhia tavaroita? Kirpputorilla, nettikirpputorilla kuten tori.fi tai
huuto.net

19) Nimeä joku kotoa löytyvä turha tavara.
20) Mitä voi tehdä pieneksi jääneelle vaatteelle? Antaa sen pienemmälle lapselle, myydä..
21) Mistä voi kuunnella musiikkia niin, että ei tarvitse ostaa levyä? Spotify, youtube ym.
22) Kumpi on luonnon kannalta parempi tapa liikkua: polkupyörä vai auto? Pyörä
23) Mitä sellaista voisi antaa lahjaksi, joka ei ole tavaraa? Retki, siivousapu, lauluesitys...
24) Mikä on sen paikan nimi, jossa korjataan kenkiä? Suutari
25) Missä voi korjauttaa vaatteita? Ompelimo
26) Mitä voi tehdä rikkinäiselle polkupyörälle? Korjata itse tai korjauttaa pyöräliikkeessä

Kysymykset printattavaksi:

1) Luettele kolme erilaista (lajittelu)roskista.

2) Kerro, mitä jätteitä omassa luokassa lajitellaan.

3) Mitä voit askarrella metallitölkeistä?

4) Mitä voit askarrella tyhjästä hillopurkista?

5) Mitä voit askarrella wc-paperin hylsystä?

6) Miksi eläimet eivät tarvitse roskapussia?

7) Mihin sekajätteet päätyvät?

8) Mitä biojätteestä tulee, kun se lajitellaan?

9) Mitä metallirosikista tehdään, kun ne lajitellaan?

10) Mitä isoa ulkona kasvavaa säästetään, kun kierrätetään paperia?

11) Mikä on parempi vaihtoehto muovipussille?

12) Millaisista karkeista tulee vähiten roskaa?

13) Miksi lautanen kannattaa syödä tyhjäksi?



14) Mistä voit lainata kirjoja, niin että niitä ei tarvitse ostaa

omaksi?

15) Mitä muuta kuin kirjoja kirjastosta voi lainata?

16) Mitä tavaroita voi hankkia käytettyinä? Kaksi esimerkkiä. 

17) Mistä voi ostaa vanhoja tavaroita?

18) Missä voi myydä itselle turhia tavaroita?

19) Nimeä joku kotoa löytyvä turha tavara.

20) Mitä voi tehdä pieneksi jääneelle vaatteelle? 

21) Mistä voi kuunnella musiikkia niin, että ei tarvitse ostaa levyä?

22) Kumpi on luonnon kannalta parempi tapa liikkua: polkupyörä vai auto?

23) Mitä sellaista voisi antaa lahjaksi, joka ei ole tavaraa?

24) Mikä on sen paikan nimi, jossa korjataan kenkiä?

25) Missä voi korjauttaa vaatteita?

26) Mitä voi tehdä rikkinäiselle polkupyörälle?
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