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KESKUSTELUA KALASTUKSESTA
Kuva: Papunet

Tavupaloista aivojumppaa tai jutunjuurta
Keskustelun käynnistäjänä tai aivojumppana voit käyttää tavukortteja.
Tulostusvalmiita tavuja on kaksi tiedostoa: Kalalajit ja Kalastusvälineet.
Korttien sanat ovat perusmuodossa ja 2–3-tavuisia. Alussa on helpompia
ja lopussa vaikeampia sanoja. Sivut kannattaa tulostaa vahvalle paperille
tai liimata tukevalle pohjalle.
Ryhmälle tai parille voit antaa sopivan määrän tavuja ja tehtäväksi
sanojen muodostamisen kaikista annetuista tavuista. Jos kiinnität
sanan ensimmäiseen tavuun narun, niin kukin voi vuorollaan onkia sen
ämpäristä ja keksiä sanan lopun. Tavujen avulla voi myös kertoa
kokemuksistaan tai etsiä vastauksia kysymyksiin. Ideoita tavujen
käyttöön löytyy Vahvikkeesta: Etusivu > Aivojumppa.
Kysymyksiä ja muita keinoja keskustelun moottoriksi
•

Oletko kova kalamies? Tunnetko kalamiehiä tai -naisia?

•

Mitä kalalajeja olet pyytänyt? Mitkä ovat lempikalojasi? Miksi?

•

Millä välineillä olet narrannut kaloja? Onki, uistin, verkko, pilkki?

•

Millainen vesistö on sinusta paras? Meri, järvi, joki, koski, puro?
Miksi? Minne haluaisit lähteä kalareissulle?

•

Oletko osallistunut pilkkikisoihin tai kalastuskisoihin?
Tuliko palkintoja? Millaisia? Kuulutko kalastus- tai veneseuraan?

•

Oletko saanut joskus Pietarin kalansaaliin? Millainen saalis oli?
Kuinka iso on suurin vonkale, jonka olet pyytänyt.

•

Tiedätkö hyvän kala-apajan? Haluatko näyttää sen kartalta?
(Suomen tai kalavesien kartta.) Millainen paikka on?

•

Oletko kalastanut ulkomailla? Missä? Millaisia kaloja narrasit?

•

Mikä kala maistuu sinusta parhaalta? Miten valmistat sen?
Paistamalla, keittämällä, savustamalla, hiillostamalla?
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Paljasta paras kalareseptisi. Mitkä mausteet sopivat parhaiten
kalalle? Maistelkaa mätiä, silliä, graavilohta. Jakakaa reseptejä
tai suunnitelkaa yhteinen kala-ateria tai rapujuhla.

•

Oletko kuullut kalavaleita? Millaisia? Kokeilkaa
kalavalehtelijoiden klubia. Ette ikinä usko, millainen kala…

•

Tiedätkö hyvän kalajutun? Haluatko kertoa sen meille?
Keksikää yhdessä kaikkien kalajuttujen äiti.

•

Mikä kalastuksessa on tärkeää?
Keksikää ja kirjoittakaa ylös 10 syytä kalastaa tai syödä kalaa.

Keskustelua kannattaa rikastaa tai havainnollistaa kuvilla, kartoilla,
kirjoilla, videoilla, kalastusvälineillä, piirtämällä tai vaikka kutsumalla
kalastusseuran asiantuntija vierailulle.
Kalajutuista toiminnaksi
Voit järjestää kiinnostuneille esteettömän kalareissun. Kysykää
kalamiestä tai -naista oppaaksi vaikka paikallisesta kalastusseurasta.
Yli 65-vuotiaat eivät tarvitse erillistä kalastuslupaa onkimiseen,
pilkkimiseen, heittokalastukseen tai uisteluun yhdellä vavalla ellei
sitä ole alueella erikseen kielletty.
Käykää torilla tai hallissa kalaostoksilla ja valmistakaa alusta alkaen
kala-ateria lempireseptillä. Sormeilkaa kalastusvälineitä, peratkaa
muikkuja, suomustakaa ahvenia, nylkekää mateita. Herkutelkaa
tuoreella kalalla.
Hyviä verkkosivustoja
•

www.fishinginfinland.fi – Kalastusmatkailijan opas

•

www.ahven.net > kaikkea kalasta > opetusmateriaali

•

www.luontoportti.com > Kalat

•

www.kalakortti.com > Opastus > Lupajärjestelmä
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