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Kasvan, liikun ja kehityn  -  Minä ja yhteisömme 

Tehtävä 57
Kerttu Orava. Tutustutaan Kerttu Oravaan yhdessä. Mietitään, mitä oravat syö-
vät, missä ne asuvat jne. Aikuinen voi ohjata keskustelua lasten kiinnostuksen 
mukaisesti. Tehtävässä tarvitset: Tietoa oravista. Mukana voi olla myös Kerttu 
Orava -pehmolelu. 
  
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 58
Orava. Tehdään luonnonmateriaaleista orava. Voidaan tehdä yksi yhteinen orava 
tai jokainen tekee oman. Lopuksi tutustutaan kaikkien oraviin. Tehtävässä tarvit-
set: Metsästä löytyviä materiaaleja. 

 
Kielen rikas maailma 

Tehtävä 59
Riimittelyä. Otetaan metsään mukaan valmiita riimikortteja päiväkodilta. Voi-
daan keksiä myös omia metsäaiheisia riimejä ja tehdä niihin valmiiksi kuvakor-
tit. Vinkkipareja metsäaiheiseen riimittelyyn: kettu-lettu, puu-suu, lehti-ehti, 
kivi-rivi, kuusi-uusi, punkki-munkki, hiili-siili, pupu-kupu. Tehtävässä tarvitset: 
Riimikortteja ja/tai kuvakortteja. 

  
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 60
Kevään merkkien havainnoiminen. Huomioidaan kevään merkkejä metsässä. 
Ilma lämpenee, lumi alkaa sulamaan ja puut sekä kasvit alkavat heräilemään tal-
ven jäljiltä. Tutkitaan luupeilla sulavaa lunta. Tehtävässä tarvitset: Luuppeja, tut-
kimuspurkkeja ja kiikarit. 
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Tehtävä 61
Liikunnan riemua metsässä. Tehdään temppurata metsään. Sovitaan yhteinen 
reitti ja tehtäväpisteet sen varrella. Esimerkiksi tasapainoilu puunrungolla, kie-
riminen sammaleella, kiipeäminen kivelle, kiveltä/kannolta toiselle hyppiminen, 
puunrungon ali ryömiminen ja puunrungon yli hyppääminen. Tehtävässä tarvit-
set: - 

 
Ilmaisun monet muodot 

Tehtävä 62
Soiva metsä. Etsitään metsästä soittimia lapsille. Kepit, kivet ja kävyt sopivat 
hyvin soittimiksi. Soitetaan ja lauletaan yhdessä tuttuja lauluja. Tehtävässä tar-
vitset: Soivan asian luonnosta jokaiselle lapselle, nuotit (tarvittaessa).  
 

Kielen rikas maailma 

Tehtävä 63
Kadonneet kirjaimet. Rajatulle metsäalueelle on piilotettu kirjaimia tai kirjain-
kortteja. Lapset saavat tehtäväksi etsiä kadonneet kirjaimet. Kerrotaan aluksi, 
että kadonneita kirjaimia on esim. kymmenen ja että kirjaimet ovat keskenään 
samanlaisia/erilaisia. Löydetyt kirjaimet tuodaan sovittuun paikkaan. Tehtävässä 
tarvitset: Kirjaimia/kirjainkortteja.  

 
Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tehtävä 64
Laskujuttuja. Laitetaan metsään erilaisia määriä leikkieläimiä eri paikkoihin. Kier-
retään lasten kanssa metsässä ja lasketaan eri paikoissa olevat eläimet (yksi kana, 
kaksi kanaa, viisi kanaa jne.). Tehtävässä tarvitset: Eläinhahmoja, pehmoleluja tai 
muuta laskettavaa tavaraa.  
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