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AIKA- JA TAITOTEHTÄVÄ

ARJEN TAIDOT JA TURVALLISUUS

MUNAKAS

Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 40 minuuttia. Aika päättyy, kun
yksi vartion jäsen palauttaa munakkaan, paistinlastan ja munankuoren palautuspisteeseen vartion
nimellä ja numerolla varustettuna.

Kevään koittaessa kivikauden väen ruokavalio monipuolistui. Muuttolinnut saapuivat pohjoiseen, ja
varsinkin vesilintujen munia oli pesinnän aikana helposti löydettävissä. Munakas saattoi olla muinaisille
kierikkiläisille hyvinkin mieluinen ateria.

Vartion tehtävänä on paistaa mallikuvan mukainen munakas nuotiolla ja tehdä paistinlasta munakkaan
paistamista varten annetuista materiaaleista. Munat puhalletaan ulos kuoresta mahdollisimman pienistä
rei’istä, ja yksi kuori palautetaan arvosteltavaksi. Munakas palautetaan kertakäyttölautasella, munankuori
kertakäyttökupissa ja paistinlastaan kiinnitetään vartion nimellä ja numerolla varustettu lappu.

Lopuksi vartio siivoaa nuotiopaikkansa, ja tuo osittain palaneet sekä palamattomat puut ja biojätteet
rastihenkilön osoittamaan paikkaan.

ARVOSTELU
Munakas = 2,7 p
Munan puhaltaminen = 1,0 p
Paistinlasta = 1,3 p
Ajan ylitys 10 minuuttia = 0,0 p

Väli interpoloidaan suoraviivaisesti
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus = 0,0 p

LIITTEET JA MATERIAALIT Kananmunia 3 kpl, sipulia, öljyä, halko ja polttopuuta,
mallikuva munakkaasta, kertakäyttölautanen, kertakäyttökuppi



MUNAKAS Arvostelupöytäkirja

Vartion nro

Vartion nimi

Munakas 27 rp 5 4 3 2 1 0

Muoto Pyöreän muotoinen ja lettumainen Jokseenkin pyöreä
Muodoton / munakokkeli / 

kasa

Repeämät Ei repeämiä, yhtenäinen lettu
Pieniä repeämiä tai pieni 

pala irti letusta
Munakas hajonnut kahteen 

osaan 

Munakokkeli, munakas 
kolmessa tai useammassa 

osassa.

Kypsyys Kiinteä ja kypsä joka kohdasta

Munaa valuu, kun munakas 
nostetaan paistinlastalla, 

osittain kiinteä. JA/TAI 
mustaksi palaneita laikkuja

Ei ollenkaan kiinteä. 
Palanut kokonaan 

mustaksi toiselta puolelta.

Sekoittuminen
Keltuainen ja valkuainen eivät erotu 

- väri on vaalean keltainen 
kauttaaltaan

Keltuainen erottuu selvästi 
valkuaisesta

Ei ole sekoitettu ollenkaan, 
keltuainen täysin erillään

Sipulin palat
Sipuli on pilkottu vähintään 

10:een suunnilleen 
samankokoiseksi palaseksi

Palat kovin erikokoisia ja/tai 
sipulia paloja alle 10 mutta 

enemmän kuin kaksi

Kokonainen sipuli / sipuli 
parina palana / ei sipulia 

ollenkaan /

Sipulin levittäminen
Sipuli levitelty tasaisesti koko 

munakkaaseen

Sipulia on yritetty levitellä 
TAI sipulia ei ole kunnolla 

pilkottu

Sipuli yhdessä kohdassa 
TAI ei sipulia ollenkaan 

munakkaassa TAI 
kokonainen sipuli

Munan puhaltaminen 10 rp 5 4 3 2 1 0

Reikien määrä Munassa on kaksi reikää
Munassa yksi reikä TAI kolme 

reikää

Munassa ei ole reikiä / 
munassa enemmän kuin 
kolme reikää / munaa ei 

puhallettu

Reikien koko (halkaisija 
mitataan leveimmästä 
kohdasta)

Molemmat/kaikki reiät yhtä 
suuria ja alle 0,7 cm TAI 

Pienempi/pienemmät reiät 
alle 0,5 cm ja suurempi alle 1 

cm

Pienin reikä alle 1 cm ja 
muut 1-2 cm

Kaikki reiät 1-2 cm
Kuori palasina tai munaa ei 

puhallettu

Munankuoren ehjyys
Munassa ei halkeamia, 

muna puhallettu

Kuoressa selvä halkeama, 
mutta kuori muuten yhtenä 

kappaleena

Muna vielä jotenkin ehjä, 
mutta puuttuu palanen

Kuori palasina / ei munaa / 
munaa ei puhallettu

Paistinlasta 13 rp 5 4 3 2 1 0

Lastan paisto-osan muoto
Lastan päässä tasainen, leveä ja 

litteä terä

Lastan paistopäätä on 
muokattu, mutta terä on 
paksumpi kuin 0,5 cm tai 

kapeampi kuin 3 cm.

Paistopäätä on yritetty 
muotoilla jotenkin

Lasta muistuttaa tikkua, ei 
selvää paistopäätä TAI 
lasta muistuttaa halkoa

Lastan varsiosan muoto
Lastaa voi pidellä yhdellä 
kädellä siten, että sormet 

yltävät kahvan ympäri

Kahvaa on yritetty muotoilla 
jotenkin

Ei selvää varsiosaa, lasta 
muistuttaa tikkua TAI 

kahva on niin paksu, että 
sormet eivät yllä sen 

ympäri

Toimivuus
Lastan voi työntää munakkaan alle 
pannulla, munakkaan voi kääntää 

lastalla.

Lastan voi työntää 
munakkaan alle, mutta 
kääntäminen ei onnistu

Lastaa saa hieman 
työnnettyä munakkaan 

reunan alle

Lastaa ei voi työntää 
munakkaan alle, eikä 
kääntäminen onnistu

Rastien määrä max 12 rastia
5x 4x 3x 2x 1x 0x

Arvostelija 


