
Marraskuu 1



Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja yhteisömme 

Tehtävä 25 
Rohkeusrata. Tehdään metsään rohkeusrata, jolla liikkuessa vahvistetaan lasten 
tunnetaitoja ja itsetuntoa. Radalla tasapainoillaan puun päällä, tehdään rohkeita 
hyppyjä eri korkeudelta, kuljetaan merkitty reitti silmät sidottuina köyttä seu-
raten ja hypätään vaikkapa kiveltä maahan sanomalehden läpi. Annetaan lasten 
keksiä itse lisää rohkeita tehtävärasteja, joita metsässä voidaan yhdessä tehdä. 
Tehtävässä tarvitset: Huiveja, köysiä, sanomalehtiä. 
  
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 26 
Luontolauluja. Lauletaan ja leikitään vuodenaikaan sopivia lauluja. Valitaan sekä 
luontoon että eläimiin liittyviä lauluja. Tehtävässä tarvitset: Laulukirjan. 

 
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 27 
Noppasatu. Tehdään oma satu taskunoppaa apuna käyttäen. Istutaan piirissä. Lapsi 
heittää noppaa ja keksii sadun alun nopan kuvan perusteella. Vuoro siirtyy seuraa-
valle lapselle, joka heittää noppaa ja jatkaa tarinaa oman kuvansa pohjalta. Jokainen 
saa vuorollaan heittää noppaa ja jatkaa tarinaa. Aikuinen kirjoittaa sadun muistiin 
ja lopuksi satu luetaan ääneen. Satu voidaan tulostaa päiväkodilla kaikille ja lisätä 
esimerkiksi lasten kasvukansioihin. Tehtävässä tarvitset: Paperia, kynän ja taskuno-
pan (nopassa kuusi luontoaiheista kuvaa esim. kuusi, kivi, orava, kettu, jänis ja siili). 

  
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 28 
Havaintoja luonnosta. Vertaillaan metsässä eri asioiden kokoja ja muotoja. Pyy-
detään lapsia tuomaan esimerkiksi lyhyt keppi ja pitkä keppi. Laitetaan kepit 
yhteiselle alustalle. Ovatko kaikkien kepit yhtä lyhyitä/pitkiä? Huomataan, et-
teivät ole. Tehdään vertailua eri keppien välillä ja laitetaan kepit yhdessä jonoon 
pituusjärjestykseen. Tehtävässä tarvitset: Kankaan ja eri luonnonmateriaaleja. 
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Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja yhteisömme   
Tehtävä 29 
Sateenkaarimetsä. Etsitään metsästä jotakin omasta mielestä kaunista. Lapset 
saavat jokainen etsiä oman kauniin asian. Käydään piirissä yhdessä läpi, mitä löy-
dettiin ja mikä juuri siinä on omasta mielestä kaunista. Mikäli kaunista asiaa voi 
liikuttaa, tuodaan samalla kauniit asiat yhteen paikkaan kaikkien nähtäville. Teh-
tävässä tarvitset: Kankaan, jolle voit kerätä kauniit esineet.  

 
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 30 
Metsän teatteri. Pidetään pöytäteatteriesitys metsässä. Voidaan ottaa päivä-
kodilta tarvittavia välineitä mukaan (nukkeja, sopiva satu jne.) tai tehdä esitys 
kokonaan luonnonmateriaaleja apuna käyttäen (käpyeläimet, kepit, lehdet). 
Tehtävässä tarvitset: Esityksessä käytettävät materiaalit joko luonnosta tai mu-
kananne tuomat perinteiset pöytäteatterivälineet. 

 
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 31 
Marraskuun loskaloru. Lorutellaan yhdessä metsässä ja vahvistetaan sekä tue-
taan näin lasten kielenkehitystä. Tehtävässä tarvitset: Valmiin lorupussin päivä-
kodilta tai erillisen metsäretkiä varten tehdyn lorupussin. 

 
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 32 
Havaintoja luonnosta. Vertaillaan luonnonmateriaaleja. Voidaan etsiä metsäs-
tä vaikka jotakin painavaa/kevyttä tai karheaa/sileää. Tuodaan löydöt yhteiselle 
alustalle. Tehdään vertailuja ja laitetaan löydetyt asiat järjestykseen havainnoi-
tujen ominaisuuksien mukaan. Tehtävässä tarvitset: Kankaan (esim. valkoinen 
lakana), luonnonmateriaaleja. 
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