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Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja meidän yhteisömme 

Tehtävä 89
Maja. Rakennetaan yhdessä maja metsään. Otetaan huomioon kaikkien osallis-
tujien toiveita ja ideoita. Tehtävässä tarvitset: Keppejä, lautoja, narua ja muuta 
metsästä löytyvää materiaalia. Halutessasi voit käyttää myös työkaluja. 

  
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 90
Marjojen poimiminen. Tunnistetaan ja kerätään lasten kanssa luonnosta marjoja. 
Maistellaan ja tarkastellaan marjoja yhdessä lasten kanssa. Tehtävässä tarvitset: 
Halutessasi astiat poimimista varten.  

 
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 91
Metsän tarina. Tehdään lasten kanssa oma satu metsäkuvia apuna käyttäen. Jo-
kainen lapsi saa osallistua satuun halutessaan. Lopuksi luetaan satu ääneen. Satu 
voidaan tulostaa päiväkodilla kaikille ja lisätä lasten kasvukansioihin. Tehtävässä 
tarvitset: Paperia, kynä, metsäkuvia. 
  

Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 92
Kukkien tunnistus. Kierretään metsässä tai piha-alueella ja tunnistetaan eri kuk-
kalajeja. Voidaan valokuvata tai piirtää kukat, jos halutaan tutkia niitä vielä myö-
hemmin. Tehtävässä tarvitset: Kamera tai paperia ja kyniä.  
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Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja meidän yhteisömme 

Tehtävä 93 
Toimi ohjeen mukaan! Sovitaan aluksi leikkialue. Aikuinen antaa ohjeen ja lapset 
toimivat ohjeen mukaisesti: Juokse sinne, missä on kallio! Konttaa puun luokse! 
Hypi puun luokse! Kun leikki on lapsille tuttu, voivat lapset toimia vuorollaan 
ohjeiden antajina. Tehtävässä tarvitset: -  

 
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 94 
Leikkikamera. Askarrellaan lapsille omat kamerat ja laminoidaan ne. Otetaan 
leikkikamerat mukaan metsään, jossa lapset saavat kuvata niillä haluamiaan 
asioita. Tehtävässä tarvitset: Etukäteen valmistetut pahvikamerat. 

 
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 95 
Kirjainhippa. Leikitään hippaa. Kun hippa saa kiinni, pitää lapsen muodostaa it-
sestään jokin tuttu/opittu kirjain. Toinen lapsi voi pelastaa sanomalla/tekemällä 
saman kirjaimen itsestään. Vaihdetaan hippaa sopivin väliajoin. Tehtävässä tar-
vitset: -  

 
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 96
Kesän merkit. Otetaan metsään mukaan valmis taulukko, johon on piirretty 
erilaisia kesän merkkejä. Taulukosta saa rastia kuvan yli, kun kyseinen asia on 
metsäretkellä havaittu. Voidaan myös olla kesäbingoa. Tehtävässä tarvitset: Tau-
lukkoja kesän merkeistä, kyniä.  
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