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___________________________________________________________________________________ 

Päivämäärä: 

HAKEMUS OPPILAIDEN YMPÄRISTÖRYHMÄÄN 

Nimi:_________________________________________ Luokka:_________ 

1) Kerro, millaiset asiat kiinnostavat sinua luonnossa? 

2) Lue seuraavat väittämät ja valitse sinuun parhaiten sopiva vaihtoehto. 

Väite 

Esiinnyn mielelläni luokan edessä. 

Rohkaisen ja neuvon kavereitani. 

Osallistun tunneilla usein yhteisiin keskusteluihin. 

Uskallan kertoa mielipiteeni. 

Teen mielelläni ryhmätöitä. 

Kirjoitan mielelläni tarinoita. 

Osaan neuvoa kaveria roskien lajittelussa. 

Olen kiinnostunut kierrätysasioista. 

Osaan huolehtia omista tavaroistani. 

Minulla on hyviä ideoita. 

3) Perustele, miksi sinut kannattaisi valita mukaan koulumme ympäristöraatiin? 
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