
Lokakuu 1



Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja yhteisömme 

Tehtävä 17 
Lokakuun metsäleikit. Vahvistetaan lasten ystävyyssuhteita metsäleikkien ja 
-tehtävien avulla. Aikuinen voi ohjata leikkejä, mutta jätetään aikaa myös va-
paalle leikille. Tehtävässä tarvitset: Kankaan, luonnonmateriaaleja ja huivin. 

 
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 18 
Sadetanssi. Sadepäivänä tehdään yhteinen sadetanssi: Kuunnellaan sateen ääniä 
ja mietitään niiden innoittamana yhteisen sadetanssin liikkeet ja rytmi. Tanssi-
taan lopuksi sadetanssi yhdessä koko ryhmän voimin. Tehtävässä tarvitset: -  

  
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 19 
Hiekkakirjaimet. Opetellaan kirjaimia piirtämällä niitä hiekkaan. Mietitään sa-
malla metsään liittyviä sanoja ja pohditaan, millä kirjaimilla ne alkoivatkaan 
(esim. puu, sammal, polku). Pohditaan myös, mitä muita samalla kirjaimella alka-
via metsään liittyviä sanoja me yhdessä muistammekaan. Tehtävässä tarvitset: - 

  
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 20 
Metsäkaverukset. Mietitään yhdessä, millaiset asiat yhdistävät meitä nyt. Asiat 
voivat olla vaatteita ja niiden värejä, asentoja, liikkumistapoja, lempivärejä, suo-
sikkilauluja tai -ruokia. Arvattavan asian esittäjänä on vuoroin aikuinen ja vuoroin 
lapsi. Lapset arvaavat, mistä meitä yhdistävästä asiasta on kulloinkin kyse. Teh-
tävässä tarvitset: - 
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Lokakuu 2



Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja yhteisömme  
Tehtävä 21 
Juliuksen metsäpolku. Lapset kulkevat vuorotellen merkittyä metsäpolkua sil-
mät peitettyinä kaverin avustamana. Metsäpolun kiertämisen jälkeen keskus-
tellaan, miltä tuntui olla autettava ja auttaja. Mihin asioihin kiinnitit huomiota 
ollessasi silmät peitettyinä. Mitä kuulit, haistoit ja tunsit metsäpolun varrella? 
Miltä tuntui luottaa kaveriin? Tehtävässä tarvitset: Huivin, köyden tai narun. 

 
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 22 
Lehtiaskartelu. Askarrellaan värikkäistä syksyn lehdistä taideteoksia maahan tai 
valkoisen alustan päälle. Tehdään teoksista ryhmän oma syksyinen taidenäyttely.  
Tehtävässä tarvitset: Värikkäitä puiden ja pensaiden lehtiä, tarvittaessa kartonki 
tai muu valkoinen alusta taideteoksille. 

 
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 23 
Metsän kirjaimet. Kuvataan metsästä (käppyräisestä männystä voi löytyä s, tikku 
voi olla i) löytyviä luonnon itsensä muovaamia kirjaimia kameralla tai tabletilla. 
Käydään yhdessä läpi, mitä kirjaimia löydettiin. Nimetään ja opetellaan samalla 
uusia kirjaimia. Tehtävässä tarvitset: Kameran tai tabletin. 

 
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 24 
Luonnonmateriaaleihin tutustuminen. Etsitään ympäriltä erilaisia esineitä ja 
asioita, joita harjoitellaan ryhmittelemään eri ominaisuuksien mukaan (esim. 
väri, koko, muoto). Aikuinen ryhmittelee esimerkiksi ruskeat ja harmaat asiat 
yhteen ja lapset yrittävät arvata, mistä ominaisuudesta on kyse. Tehtävässä tar-
vitset: Alustan.

Julius Ketun
LOKAKUU


