
Helmikuu 1



Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja  yhteisömme 

Tehtävä 49
Hei, me ollaan hyvä ryhmä! Tehdään metsään yhteinen lumilabyrintti ja seik-
kaillaan siellä yhdessä. Kun labyrintti on kaikille tuttu, voidaan leikkiä labyrintissä 
vaikka hippaa tai Karhu nukkuu -leikkiä. Tehtävässä tarvitset: -  
 

Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 50
Maalaamisen riemuja. Maalataan lumimaalauksia vesiväreillä suoraan lumihan-
keen. Tehtävässä tarvitset: Vesivärejä. 

  
Kielen rikas maailma  

Tehtävä 51 
Aistit avoinna. Vahvistetaan lasten kuuntelemista sekä kädentaitoja. Kerrotaan 
lapsille tarinaa ja lapset piirtävät samanaikaisesti tarinan mukaisesti lumeen tai 
paperille sääolosuhteet huomioiden. Tehtävässä tarvitset: Paperia (tarvittaessa). 

  
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 52 
Mittarimato. Mitataan lapsia erilaisilla luonnosta löytyvillä asioilla kuten kepeillä 
ja kävyillä. Annetaan lasten mitata sekä toisiaan että eri paikkoja metsässä (esim. 
polku, kaatunut puu tai kallio). Annetaan lasten mitata myös heidän omien ide-
oidensa pohjalta erilaisia asioita. Laitetaan lopuksi ympäristöstä löytyneitä asioi-
ta yhdessä pituusjärjestykseen. Tehtävässä tarvitset: Luonnonmateriaaleja. 
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Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja  yhteisömme 

Tehtävä 53
Tunnelmaa talvipolulla. Tehdään metsään talvipolku lapsille ja perheille. Polulla 
on erilaisia tehtäväpisteitä liittyen talvisiin metsäpuuhiin, kuten eläinten jälkien 
tutkimista lumihangessa, lumiukon tai lumilinnan rakentamista, mäenlaskua ja 
lumimaalausta vesiväreillä. Tehtävässä tarvitset: Tehtäväpisteiden välineet (vesi-
värit, liukureita, pulkkia jne.).  

 
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 54
Talven ihmemaa. Tehdään lumitimantteja jäädyttämällä vettä erilaisissa astioissa, 
joihin lisätään vesiväriä. Seuraavaksi lapset voivat leikkiä jäätyneillä timanteilla 
metsässä. Tehtävässä tarvitset: Vesivärit ja erilaisia astioita (esim. tyhjiä maito-
purkkeja). 

 
Kielen rikas maailma  

Tehtävä 55
Arvaa, mitä sanaa tarkoitan! Selitetään sanoja. Otetaan mukaan pino kortteja, 
joissa on kuvia luontoon liittyvistä asioista. Kuvat voivat olla vaikka muistipelissä 
käytettyjä kortteja. Lapsi selittää kortin kuvan muille ja muut yrittävät arvata, 
mistä asiasta on kyse. Tehtävässä tarvitset: Pinon kuvakortteja. 

 
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 56
Puuttuva palanen. Vahvistetaan lasten hahmottamisen taitoja. Otetaan kuva 
tutusta metsästä ja tehdään siitä palapeli. Palapeliä voi pelata kukin lapsi vuo-
rollaan tai pareittain. Palapelejä voi myös tehdä useamman. Tehtävässä tarvitset: 
Kuvausvälineet, paperia, tulostusmahdollisuuden, pahvia, liimaa ja sakset. 
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