
Syyskuu 1



Kasvan, liikun ja kehityn  -   Minä ja yhteisömme

Tehtävä 9 
Julius Kettu. Tutustutaan Julius Kettuun yhdessä. Mietitään, mitä ketut syövät, 
missä ne asuvat jne. Aikuinen voi ohjata keskustelua lasten kiinnostusten mu-
kaan. Tehtävässä tarvitset: Tietoa ketuista. Mukana voi olla myös pehmoleluket-
tu tai erilaisia kuvia ketuista.

 
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 10 
Kettu. Suunnitellaan ja toteutetaan ketut luonnosta löytyvistä materiaaleista. 
Voidaan tehdä joko yksi yhteinen isompi kettu tai sitten jokainen tekee oman 
kettunsa. Lopuksi pidetään kettunäyttely ja yhdessä keräännytään vuorotellen 
jokaisen tehdyn ketun ympärille keskustelemaan. Tehtävässä tarvitset: Luon-
nonmateriaaleja. 

  
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 11 
Syyssadun kuunteleminen. Luetaan lapsille valmis tai itse keksitty syyssatu 
metsässä. Keskustellaan sadusta ja nimetään sadun asioita (esim. tapahtumia, 
henkilöitä ja ympäristöjä) lapsiryhmän tarpeet huomioiden. Tehtävässä tarvitset: 
Satukirjan. 

  
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 12 
Ylösalas metsässä. Opetellaan sijainti- ja suhdekäsitteitä metsässä leikin avulla. 
Sovitaan etukäteen rajattu leikkialue. Aikuinen ohjeistaa lapsia siirtymään eri-
laisiin paikkoihin ohjeistuksen mukaisesti, kuten mene kiven päälle, puun alle, 
pensaan viereen, kannon taakse. Kun leikki on tullut lapsille tutuksi, voivat myös 
lapset antaa ohjeita toisilleen. Tehtävässä tarvitset: - 
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Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja yhteisömme 

Tehtävä 13 
Meidän ryhmämme. Vahvistetaan ryhmän yhteishenkeä leikkimällä yhteisiä 
metsäleikkejä. Leikkivalikoimassa voi olla vaihdellen niin vapaata leikkiä kuin oh-
jattuja yhteisleikkejä (esim. Kuka piirissä on, Kim-leikki, Etsi pari). Tehtävässä 
tarvitset: Kankaan, luonnonmateriaaleja ja huivin.  

 
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 14 
Väritystehtävä. Lapset saavat valita metsästä yhden tai useampia puun lehtiä. 
Lehti tai lehdet laitetaan paperin alle ja väritetään värikynillä päältä, jolloin leh-
den kuviot tulevat paperiin näkyviin. Tehtävässä tarvitset: Puun lehtiä, paperia 
ja kyniä. 

 
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 15 
Oma syyssatu metsässä. Tehdään ryhmän yhteinen syksyinen satu metsässä 
saduttaen eli aikuinen kirjaa tarkasti ylös sen, mitä lapset kertovat. Kaikki ha-
lukkaat lapset saavat osallistua sadun tekemiseen. Lopuksi luetaan valmis satu. 
Tehtävässä tarvitset: Paperia ja kynän. 

 
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 16 
Kivet ja kannot tutuksi. Harjoitellaan sijainti- ja suhdekäsitteitä metsässä kes-
kustellen. Kerrotaan parille tai aikuiselle eri asioiden sijainteja. Missä kivi on? Kivi 
on puun takana. Missä puu on? Puu on kiven edessä. Lapset voivat myös ohjata 
toisiaan löytämään esimerkiksi juuri se puu, jonka taakse on kätketty kivi tai jokin 
muu esine/asia. Tehtävässä tarvitset: -  
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