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Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja yhteisömme 

Tehtävä 33 
Tuisku Jänis. Tutustutaan Tuisku Jänikseen. Mietitään, mitä jänikset syövät, mis-
sä ne asuvat ja mitä jo tiedämme niistä. Aikuinen ohjaa keskustelua lasten kiin-
nostuksen mukaan. Tehtävässä tarvitset: Tietoa jäniksistä. Mukana voi myös olla 
pehmolelu-Tuisku tai erilaisia kuvia jäniksistä. 

  
Ilmaisun monet muodot 

 Tehtävä 34 
Jänis. Tehdään jänikset luonnonmateriaaleista. Voidaan tehdä yksi yhteinen, tai 
jokainen tekee oman. Lopuksi katsotaan yhdessä kaikkien jänikset. Tehtävässä 
tarvitset: Luonnonmateriaaleja. 

  
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 35 
Satuhieronta metsässä. Tehdään satuhieronta parin kanssa. Aikuinen kertoo 
tarinaa ja näyttää liikkeet, jotka piirretään kaverin selkään. Tarina voi olla itse 
keksitty tai valmis satuhieronnan tarina. Vaihdetaan osia niin, että kaikki saavat 
olla hierojina ja hierottavina. Tehtävässä tarvitset: Valmiin tai itse keksityn hie-
rontasadun. 

  
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 36 
Tonttupolku metsässä. Tonttupolku toteutetaan rasteina. Rasteilla voi olla teh-
täviä, joita on syksyn aikana kokeiltu metsässä tai ne voivat olla erillisiä, vain 
tonttupolkua varten tehtyjä tehtäviä. Tonttupolku voidaan toteuttaa ryhmänä 
yhdessä henkilökunnan kanssa tai kiertää rastit oman perheen kanssa. Perhe-
polku voi olla illalla, jolloin pimeys tuo mukavan lisän tapahtumaan. Lapset voivat 
ottaa omia taskulamppuja mukaan ja sen lisäksi rastit on hyvä valaista vaikka 
lyhdyin. Tehtävässä tarvitset: Rasteilla olevien tehtävien mukaiset välineet.  
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Tehtävä 37 
Rentoutuminen ja rauhoittuminen metsässä. Halataan puita, aistitaan metsän 
tunnelmaa ja kuunnellaan hetken ajan vain luonnon omia ääniä hiljaa. Tehtävässä 
tarvitset: - 

 
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 38 
Taidetta metsässä. Rajataan alue lakanalla tai sopimalla jokin alue metsästä ja 
tehdään siihen yksin/pareittain/pienryhmissä kollaasi luonnosta juuri nyt löyty-
vistä esineistä ja asioista. Kollaasi voi olla jokaisella omannäköinen ja siihen voi 
käyttää haluamiaan metsästä löytyviä materiaaleja. Lopuksi esitellään jokaisen 
taideteokset. Voidaan ottaa kollaaseista kuvat, jos halutaan jatkaa aiheesta myö-
hemmin. Tehtävässä tarvitset: Kankaan, luonnonmateriaaleja.    
 

Kielen rikas maailma 

Tehtävä 39 
Metsä muistaa. Pelataan muistipeliä metsässä. Opetellaan samalla kertomista 
ja asioiden ja esineiden nimeämistä sekä laajennetaan sanavarastoa. Muistipeli-
korttien kuvat voivat olla tutusta metsästä otettuja kuvia tai valmiita internetin 
kuvapankin kuvia. Tehtävässä tarvitset: Muistipelikortit. 

 
Tutkin ja toimin ympäristössäni

Tehtävä 40 
Pensasmatikkaa. Lasketaan luonnon esineitä ja asioita (kiviä, puita, pensaita), 
joita metsässä on näkyvillä. Aikuinen vahvistaa lapsen huomiot lukumääristä 
toistamalla ne. “Oli siellä puussa kaksi oravaa”. Tehtävässä tarvitset: - 
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