
Elokuu 1



Kasvan, liikun ja kehityn  -   Minä ja yhteisömme

Tehtävä 1 
Oma metsä. Tutustutaan omaan lähimetsään. Käydään metsäalueen rajat läpi 
lasten kanssa yhdessä keskustellen. Lähimetsä on yhdessä meille turvallinen 
paikka. Varmistetaan samalla myös, että kaikki ovat tietoisia siitä, missä oman 
metsän rajat kulkevat. Tehtävässä tarvitset:  Oman retkipaikan lähimetsästä.  

 
Ilmaisun monet muodot  

Tehtävä 2 
Marjamaalaus. Maalataan luonnonmarjoilla metsässä. Lapset saavat maalata 
vapaasti piirustuspaperille eri marjoja kokeillen. Tehtävässä tarvitset: Marjoja 
(esim. mustikoita, pihlajanmarjoja, puolukoita) ja paperia. 

  
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 3 
Kasvien tunnistaminen. Tunnistetaan ja nimetään kasveja ja puita. Huomioidaan 
ja hyödynnetään tehtävässä lasten osoittama mielenkiinto sekä oman ryhmän 
ja ikätason kielelliset tavoitteet. Tehtävässä tarvitset:  Kasvikirjan tai kasvilajeja 
tunnistavan sovelluksen puhelimeen.  

  
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 4 
Luonnon esineet. Tunnistetaan luonnon esineitä ja erilaisia luonnonmateriaaleja 
yhdessä piirissä istuen. Jokainen poimii itselleen mieluisan materiaalin luonnosta 
ja pitää sen vielä muilta piilossa. Käydään vuorotellen läpi, mikä esine kenelläkin 
on selän takana. Esimerkiksi kivestä voi kertoa kuvaillen: “Minulla on jotain ko-
vaa ja sileää.” Tehtävässä tarvitset: Luonnosta löytyviä asioita. 
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Elokuu 2



Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja yhteisömme 

Tehtävä 5 
Metsäleikit. Valitaan metsään leikkejä, jotka auttavat tutustumaan niin met-
sään kuin kavereihinkin. Yhdessä leikkien metsä tulee meille tutuksi (esimerkiksi 
Kim-leikki, Etsi pari, Kuka piirissä on). Tehtävässä tarvitset: Kankaan (valkoinen 
lakana), luonnonmateriaaleja ja huivin. 

 
Ilmaisun monet muodot

Tehtävä 6 
Koruja luonnosta. Askarrellaan marjoista ja muista luonnonmateriaaleista koru-
ja. Jokainen lapsi saa tehdä mieleisensä korun. Korun tekemiseen varataan esi-
merkiksi marjoja, lehtiä, kaarnanpaloja ja muita metsästä löytyviä tähän sopivia 
materiaaleja. Tehtävässä tarvitset: Rautalankaa, marjoja ja erilaisia luonnosta 
saatavia materiaaleja. 

Kielen rikas maailma

Tehtävä 7 
Oma nimi. Etsitään luonnosta erilaisia materiaaleja, joiden avulla kirjoitetaan 
oma nimi. Tehtävässä tarvitset: Kankaan, käpyjä, kiviä, keppejä ja muita luonnos-
ta löytyviä materiaaleja. 
 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 8 
Metsäsuunnistus kuvia hyödyntämällä. Aikuinen antaa lapselle kuvan ja lapset 
lähtevät etsimään kyseistä paikkaa yksin, pareittain tai pienryhmissä metsäret-
kipaikasta. Kun paikka on löytynyt, saavat lapset aikuiselta uuden kuvasuunnis-
tustehtävän. Jos käytössä on kamera tai tabletti, voi sillä ottaa kuvan löydetystä 
paikasta, ja sen perusteella saa taas uuden kuvatehtävän. Tehtävässä tarvitset: 
Paljon erilaisia tunnistettavia kuvia omasta metsäretkipaikasta sekä mahdollises-
ti mukaan myös kameran, kännykän tai tabletin.  
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