
Huhtikuu 1



Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja yhteisömme 

Tehtävä 65
Hei näin kun yhdess´ ollaan. Leikitään lasten toivomia metsäleikkejä, joita ollaan 
vuoden aikana leikitty. Esimerkiksi Kim-leikki, Karhu nukkuu, Etsi pari ja Kuka 
piirissä on. Tehtävässä tarvitset: -  

 
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 66
Kevään taulu. Tehdään maahan taulu keväästä luonnosta löytyvillä asioilla. 
Otetaan mukaan valmiit kehykset tai lapset voivat tehdä itse kehykset taululle 
esimerkiksi kepeistä/kävyistä. Kun taulut ovat valmiit, kuvataan ne ja käydään 
vuorotellen katsomassa kaikkien teokset. Voidaan tehdä myös yksi yhteinen tai-
deteos. Tehtävässä tarvitset: Taulunkehykset (voidaan tehdä myös itse metsäs-
sä), luonnonmateriaaleja.  

  
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 67
Aurinkoista tarinointia. Tehdään kaikki yhdessä tai jokaisen lapsen kanssa erik-
seen keväinen satu metsästä. Apuna voi olla keväisiä luontokuvia (esim. pa-
junkissat, perhonen, lehti, muurahainen ja kukka). Aikuinen kirjoittaa tarinat 
muistiin ja lukee lopuksi lapsille. Tehtävässä tarvitset: Paperia, kynä ja keväisiä 
luontokuvia.   
 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 68
Kevään merkkien havainnoiminen. Otetaan metsässä kaikki aistit käyttöön: 
Mitä keväistä kuulet, näet, haistat, maistat ja tunnet? Keskustellaan havainnois-
ta. Aistittiinko samanlaisia vai erilaisia asioita? Tehtävässä tarvitset: -  

Kerttu Oravan
HUHTIKUU



Huhtikuu 2



Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja yhteisömme 

Tehtävä 69
Hyvä ja vahva minä. Otetaan lapsista valokuvia metsässä. Lapset saavat itse va-
lita haluamansa voimauttavan kuvauspaikan ja -asennon. Kuvia voidaan työstää 
päiväkodilla lisää  laittamalla ne esille tai piirtämällä niihin omia voimaesineitä tai 
-eläimiä. Tehtävässä tarvitset: Kamera, paperia ja tulostin, kyniä. 

 
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 70
Lasiaarteet. Tehdään lasipurkkien sisään taideteoksia luonnosta löytyvistä erilai-
sista aarteista. Suljetaan lopuksi purkkien kannet ja tutkitaan yhdessä taidete-
oksia. Tarkastellaan, mitä kukakin on purkkiinsa löytänyt/kerännyt. Tehtävässä 
tarvitset: Lasipurkkeja, luonnonmateriaaleja.  

 
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 71
Keväisiä aatoksia räystäiden tippuessa. Annetaan lasten kertoa keväisistä kuvista 
tai metsässä havainnoimistaan asioista luovasti ja omaan tahtiinsa. Kirjoitetaan 
heiltä syntyvät ideat, asiat ja kertomukset ylös. Tehtävässä tarvitset: Keväisiä 
kuvia (ei välttämätön).
 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 72
Kivikolmio. Keskustellaan yhdessä erilaisista luonnosta löytyvistä muodoista 
(kolmio, neliö, suorakulmio ja ympyrä) lasten kanssa. Tehdään mahdollisimman 
paljon erilaisia muotoja myös omalla keholla, pareittain tai ryhmänä. Tehtävässä 
tarvitset: -  

Kerttu Oravan
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