TUTKIMUSPARTIO TUTKII
MITEN HYVÄ KASVAA?
MIKÄ LISÄÄ YHTEISHENKEÄ?

Tutkijat: tutkimuspartiolaiset Taito, Toimi, Toivo ja Tuuli. Taiton kummi Anna.

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 1
Aloitetaan tutkimus nostamalla tutkimuspöydälle yhdessä olemisen
herättämiä tunteita.
"Niin kuin vaikka kikatusta", sanoo Tuuli.
"Ei kikatus ole tunne", sanoo Toivo. "Mutta ilo on."
"Minä nostan tähän kiukun", sanoo Toimi. "Välillä toiset ovat niin
tyhmiä, että suututtaa."
"Meidän äidin mielestä tässä pitäisi olla se, että ajattelee toisen
parasta", Taito sanoo. "Se on kai ystävällisyyttä."
"Tarvitaan vielä kateus. Usein tekee tosi paljon mieli sitä, mikä toisella
on, ja siitä tulee riita", sanoo Anna. Hän on Taiton kummi. Hän osallistuu
tutkimukseen, koska kaipaa tänään hyvää seuraa.
TUTKIMUSTEHTÄVÄ 2
Mikä lisää yhteishenkeä? Mikä vähentää sitä?
Kokeillaan ensin iloa. Taiton mielestä se lisää yhteishenkeä.
"Paitsi jos jotkut kikattavat kahdestaan eivätkä kerro toisille, mikä
naurattaa", sanoo Tuuli.
"Lisätään iloon se, että sen pitää olla yhteistä", sanoo Taito.
Lisääkö kateus yhteishenkeä?
Ei, sanovat kaikki yhteen ääneen.
"Mutta kiukku saattaa joskus lisätä. Silloin, kun ollaan kaikki
kiukkuisia samasta asiasta", sanoo Toimi.
"Ja silloin, kun kiukun syystä puhutaan ja kaikille tulee taas hyvä
mieli", sanoo Anna-kummi.
TUTKIMUKSEN TULOKSET
1. Yhteishenkeä lisää kaikki, mikä koetaan yhdessä.
2. Riita kertoo, että olemme toisillemme tärkeitä.
3. Yhteishenki kasvaa, kun puhuu ja ajattelee toisesta hyvää.

TUTKIMUSPARTIO SEIKKAILEE
Helluntai

PIIRRÄ

Piirrä mehiläiset
loppuun ja jokaiselle
erilainen ilme.

Tämä on
helluntaipostia
sinulle. Hauska taas
tavata!

Hurraa!
Vihdoinkin kevät ja
vesileikit ja hiirenkorvat!
Vain aurinko puuttuu.
Piirrä aurinko
kuvaan.

TEHTÄVÄ
Kevätmyrsky on puhaltanut kirkonmäellä
ja vienyt mennessään kukat.
Auta tutkimuspartiolaisia koristamaan
kirkonmäki helluntaita varten.
Piirrä puuttuvat kukat ja lehdet varsiin.

Shh, Taito!
Kuuntele,
miten kaikki
kasvaa!

JATKA SARJAA.

MITKÄ KUULUVAT YHTEEN?

Väritä siivet oikean väriseksi jatkamalla sarjaa.

Yhdistä viivalla.

OIKEIN VAI VÄÄRIN?

Jaan kaiken
tasan toisten
kanssa.

Piirrä oikea ilme.
Autan
pienempää.
Puhun
ystävällisesti.

Etuilen
jonossa,
koska
minulla on
kiire.

Annan toisen
lainata
tavaraani.

Helluntai on
kirkon syntymäpäivä.
Kirkko on niin vanha, että tarvittaisiin
melkein 2000 kynttilää.
Tutkimuspartiolaiset Taito, Toimi, Toivo ja
Tuuli sytyttävät kakkuun jokainen kaksi
kynttilää. Kuinka monta kynttilöitä on
yhteensä?

Jumala antoi Moosekselle
kymmenen käskyä.
Ne ovat hyvän elämän ohjeita.
Päkä on laatinut omat käskynsä.
Pulmun mielestä niissä on paljon korjattavaa.
Ruksaa vaihtoehdot, joita sinun mielestäsi pitää
muuttaa.
1. Ota aina itse ensin.
2. Pyydä aina uusia leluja. Älä anna vanhoja pois.
3. Ole kateellinen. Se virkistää.
4. Ratkaise riidat. Jos muu ei auta, tönäise tyhmää.
5. Sano niin kuin asia on. Silloinkin, kun se loukkaa toista.
6. Älä valehtele. Paitsi kun on pakko.
7. Pidä varovasti toisen omaa. Paitsi jos hän ei näe.
8. Älä kiusaa. Paitsi sellaista, joka ärsyttää.
9. Älä ole tuhma toiselle. Ellei toinen ole tuhma sinulle.
10. Anna toisen maistaa, mutta syö itse loput.

Piirrä kynttilät kakkuun.
Muista myös liekit.

Ole hyvä, Tuuli. Olen
säästänyt tämän
omenan juuri sinulle.

Punastuit, Toivo!
Ihanaa, että tykkäät
minusta. Minäkin
tykkään sinusta.

Kuinka monta omenaa
löydät kuvasta?

Kuinka monta kiukkuista
lintua löydät kuvasta?
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VÄRITÄ.
Väritä ohjeen mukaan, niin saat
selville, mikä lintu Pulmu on.

1. punainen 2. valkoinen

Keksi tyhjiin
puhekupliin
tekstit.

