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Toimintatuokiokortti
Aihe
Tavoitteet
Kohderyhmä
ja koko
Ajankohta,
aika
Tarvikkeet

Valmistelut

1. luokan metsäleikkipäivä
 innostaa lapsia hyödyntämään luontoa leikkimispaikkana
 innostaa lapsia tutkimaan luontoa oma-aloitteisesti vapaa-aikanaan
1. luokka, 20 lasta ja kaksi opettajaa
Kevä—syksy, kesto 3,5 tuntia
 10 pahvikehystä, koko A4
 kasvomaalausvärit
 jokamiehenoikeudet-kuvakortit
 4 settiä lajikuvakortteja (yhdessä setissä 10 eri lajia)
 köyttä köysirataa varten
 5 tuoksupussia (tuoksut omavalintaisia)
 20 huivia
 merkkausnauhaa
 20 fanttilankaa/narua, pituus 1 m
 20 luuppia/suurennuslasia
Oppilaan varustus
 reppu ja istuma-alusta jokaiselle
 muistiinpanovälineet
 kirjoituskynä
 värikyniä
 eväät
 retkiviestin lähettäminen huoltajille
 reitin rastipisteiden merkitseminen maastoon
 aistiharjoitusradan rakentaminen
Oppitunnilla tapahtuvat valmistelut
1. Suunnistuksen aakkoset
 Jakaantukaa pareihin ja suunnitelkaa yhdessä kulkureitti koululta kohteeseen kartalle.
 Päättäkää kaksi pysähtymispaikkaa reitin varrelle, jossa tulette retkipäivänä kuvaamaan parinne kanssa valokuvakehyksien avulla.
 Valmistakaa A4-kokoinen valokuvakehys pahvista tai kartongista.
 Kesto n. 30 min, paikkana luokkahuone.
2. Liikuntaleikkien ja laulujen valitseminen
 Valitkaa kaksi leikkiä, joita haluatte leikkiä retkellä. Jos ehdotuksia on enemmän,
valitkaa äänestämällä suosikit.
 Valitkaa kaksi luontoaiheista laulua, jonka haluatte laulaa retkellä.
 Kesto n. 10–20 min, paikkana luokkahuone.
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Aloitus
Päivän ohjelman esittely.
Kuljetaan oppitunnilla valittua reittiä pitkin kohteelle.
Pysähtykää ottamaan kuvat pysähtymispaikoilla vaihtaen kuvausvuoroja paikkojen
välissä.
Valokuvaus: Pareista ensin toinen sulkee silmänsä ja toisen ohjatessa silmät suljettuna olevan oppilaan kohti mieluista kohdetta. Kun kuvauskohde on valittu, ohjaava oppilas taputtaa kehyksiä pitävää oppilasta olkapäälle merkiksi aukaista silmät. Tällöin kehyksiä pitävä oppilas näkee kohteen kehyksen läpi.
Kesto 25 min, kulkureitti oppilaiden yhdessä päättämä.

2. Luonnonmuotoja-leikki
 Jaetaan lapset neljään ryhmään värien avulla.
 Joilla on vaatteissa auringon keltaista, muodostavat aurinkoisen ympyrän. Ryhmän
nimi on Keltaiset Auringot.
 Joilla on harmaata tai mustaa kengissä muodostavat puolikaarteen näköisen kukkulan. Ryhmän nimi on Mustat Kivet.
 Joilla on siniset silmät muodostavat sinisiä aaltoja käsillä. Ryhmän nimi on Siniset
Järvet.
 Joilla on punaista vaatteissa muodostavat hehkuvan loimuavan tulikolmion. Ryhmän nimi on Punaiset Tulet.
 Jos ryhmät muodostuvat erisuuruisiksi, voidaan ryhmät tasoittaa neljään 10 hengen ryhmään.
 Jokaisen ryhmän jäsenelle piirretään kasvomaaleilla oman ryhmän värimerkki ja
symboli.
 Kesto n. 15 min, paikka vapaavalintainen.
3. Luonnon värit
 Mietitään omissa ryhmissä mitkä ovat:
a) kesän väri
e) ilon väri
b) syksyn väri
f) surun väri
c) talven väri
g) tasaisuuden väri
d) kevään väri
h) mistä sateenkaaren värit tulevat?
 Väreille ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, vaan jokainen näkee asian omalla
tavalla. Sateenkaaren värit voidaan nähdä auringonvalon (valkoisen valon) heijastuessa sadepisarasta, jolloin valkoinen valon eri värit taittuvat eri tavoin ja tuloksena nähdään kaikki värisävyt.
 Kesto 5–10 min, paikkana rauhallinen vehreä paikka.
4. Luonnon muodot
 Mietitään hetki, mistä löytyvät ryhmien symboleita vastaavia muotoja luonnossa l.
ympyröitä, laineita, kolmioita ja puolikaarteita.
 Vinkiksi voidaan antaa: Keltaiset auringot katsovat puita läheltä. Siniset Järvet
katsovat taivaan sineen. Harmaat kivet tutkivat kallion ja kiven pintoja. Tulet tut-

kivat maiseman pinnanmuotoja.



Keskustellaan lopuksi, löytyikö omia tai toisten muotoja ympäristöstä. Löytyikö
uusia muotoja?
Kesto 5 min, paikkana alue, jossa erilaisia kasveja, paljasta maata ja näkyvissä
maisemia.

5. Leikki koivu, kuusi ja kataja
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6. Metsänhaltijan metsäohjeet
 Leikkipuiston leikkipolun varrelle on sijoitettu kuvakortteja, joita tulkitsemalla
selviää jokamiehenoikeudet.
 Ryhmä kirjoittaa aina uuden kuvan löytyessä kuvasta tulkittavan säännön paperille
muistiin. Ryhmästä voidaan valita kirjuri tai jokainen kirjoittaa säännöt ylös.
 Kesto n. 15 min, paikkana luontopolku.
7. Mikä eläin?
 Ryhmän jokaiselle jäsenelle jaetaan yksi eläin- tai lintuaiheinen kortti (esim. hiiri,
karhu, kettu, jänis, poro, susi, kyy, palokärki, talitiainen ja varis).
 Jokaisen ryhmäläinen keksii oman kortin aiheesta joko sanallisen arvoituksen tai
pantomiimin eläytyen eläimen rooliin. Esimerkiksi vihje voi olla: Minä olen Teemu
ja nukun talvisin talviunta.
 Kesto n.10–15 min, paikka rauhallinen metsäsaareke.
8. Puuhippa
 Jokainen valitsee itselleen oman kotipuun paitsi yksi, joka aloittaa leikin huutamalla: talo palo, pakko vaihtaa! Tällöin kaikkien täytyy vaihtaa puuta, jolloin myös
huutaja yrittää saada itselleen oman puun muiden vaihtaessa puuta. Henkilö, joka
jää ilman puuta jää uudeksi huutajaksi.
 Muunnelma: leikissä voi harjoitella samalla tunnistamaan puita, jos huutoon lisääkin tietyn puulajin: Talo palo, pakko vaihtaa kuusipuu/koivupuu/mäntypuu! Tällöin
ainoastaan huudetun puulajin luona olevat henkilöt vaihtavat paikkaa.
 Kesto n. 10 min, paikka puuryhmä.


1h 50 min–1h
55 min

1h 55 min–2h

Valitaan alueelta kolme luontokohdetta, esimerkiksi iso kivi/kallio, kuusi ja mänty.
Yksi ryhmäläisistä toimii leikinjohtajana ilmoittaen muulle ryhmälle jonkin kohteen, jolloin ilmoitetun kohteen luokse tulee juosta mahdollisimman nopeasti.
Leikinjohtaja voi huutaa myös väärän kohteen tai saman kohteen kahteen kertaan
peräkkäin, jolloin leikkijöiden tulee pysyä paikallaan. Leikkijä, joka tekee virheen,
siirtyy leikinjohtajaksi ja leikinjohtaja leikkijäksi.
Lisäksi leikinjohtaja voi huutaa ’ukkosmyrsky’, jolloin leikkijöiden tulee kyykistyä
maahan mahdollisimman nopeasti.
Kun kohteet ovat tulleet tutuksi, voi leikin vaikeustasoa lisätä antamalla lisäkohteita, kuten koivu, leppä tai samalla sanalla alkavia sanoja, kuten pensas, polku ja
puu.
Kesto 10–15 min, paikkana alue, jossa löytyy valittuja luonnonkohteita.

LUONTOPOLUN RASTIT
Kuljetaan ryhmässä Pekkolanlammen rantaluontoon karttaan merkittyä reittiä
pitkin.

9. Luontopolun aloitus
 Lausutaan metsäretken aluksi seuraava runo oppilaille: ’Viihdy taivaan kannen
alla, kaiken kansan keskuudessa. /Vieraile vedessä. /Kulje eläinten poluilla luonnossa. /Tervehdi matelijat, kovakuoriset. /Nosta katseesi linnun teille/ koko temppeli taivaisiin kohota. (Nina Matilda).
 Kesto n. 5 min, paikkana polku Pekkolanlammen rantaan.
10. Seuraa johtajaa
 Valitaan yksi ryhmän jäsen johtajaksi, joka kulkee jonon ensimmäisenä muiden
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2h 5 min–2 h
20 min

2h 20 min–2 h
40 min

2h 40 min–2 h
55 min

2h 55 min–3 h
15 min

2h 55 min–3 h
15 min

seuratessa johtajaa johtajan näyttämän liikkumistavan mukaisesti.
Johtajalle voi antaa esimerkkejä erilaisista liikkumistyyleistä: hiipiä, juosta, harppoa, madella, hyppiä ja liitää.
Kesto 5–10 min, paikkana metsäleikkipuiston urheilukentän puoleinen reuna.

11. Köysirata
 Jokainen oppilas peittää silmänsä huivilla ja seuraa köyden osoittamaa reittiä radan loppuun saakka.
 Radan varrella on köyteen kiinnitettyjä pusseja, joiden sisältöä oppilaat pysähtyvät
tunnustelemaan ja haistelemaan.
 Kesto 10–15 min, paikkana urheilukentän reuna.
12. Luonnon värit ja ympäristötaideteos
 Oppilaat saavat tehtäväksi kartoittaa merkkinauhalla rajatulta alueelta eri värit ja
vihreän eri sävyt.
 Muutaman minuutin tutkimuksen jälkeen oppilaat keräävät alueelta erilaisia
luonnonmateriaaleja, mistä he tekevät ryhmän yhteisen ympäristötaideteoksen.
Taideteoksessa tulee olla jotakin jokaiselta ryhmäläiseltä.
 Kesto 20 min, paikkana rauhallinen metsäalue.
13. Luontoruutu
 Jokainen oppilas saa 1 m narun, jonka avulla he rajaavat luonnontutkimusalueelta
haluamansa neliömetrin kokoisen alan.
 Itse rajaamaltaan alueeltaan he etsivät mielenkiintoisimmat kohteet ja merkitsevät ne luonnosta löytämillään kepeillä.
 Lisäksi oppilaat tutkivat mielenkiintoisimpia kohteita luupilla tai suurennuslasilla.
 Kesto n. 15 min, paikkana rauhallinen metsäalue.
14. Luontokolo
 Jokainen valitsee alueelta mukavan kohdan istua tai maata hetki taivasta katsellen.
 Saatesanoiksi etsintään lausutaan:
Piilossa, liikahtamatta linnut luoksesi saat. /Kumarra selkäsi syvään, kun kukkivat
apilat. /Polvistu pienemmän eteen silmin kuunnellen. /Siinä on kätketty sana kirkas ja hiljainen. (Helvi Juvonen.)
 Jokainen istuu paikallaan hiljaa kuunnellen luonnon ääniä.
 Lisäksi jokainen nimeää oman luontokolon ja kirjoittaa tai piirtää oman luontokolon muistiin.
 Lopuksi venytellään ja hengitetään syvään yhdessä rentoutuen.
 Kesto 15–20 min, paikkana rauhallinen metsäsaareke.
15. Metsänhaltijan kosketus -peli
 Yksi leikkijöistä on metsänhaltija, joka asettuu muiden eteen silmät peitettynä,
muiden ollessa hänen takanaan puoliympyrässä.
 Muut leikkijät lähestyvät metsänhaltijaa mahdollisimman hiljaa ja yrittävät koskettaa häntä ennen kuin metsänhaltijana olija huomaa lähestyjän ja osoittaa sormella
kuulemansa äänen suuntaan. Henkilö, joka pystyy koskettamaan metsänhaltijaa,
siirtyy metsänhaltijaksi aikaisemmin metsänhaltijana olleen siirtyessä puoliympyrään.
 Kesto n. 10 min, paikkana aukea alue metsässä.
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16. Louhikon ja kivien tutkiminen
 Rannan tuntumassa on louhikkoalue, jolta jokainen oman kiven.
 Pohditaan, miten louhikko on syntynyt ja milloin. (Rannan louhikko saanut alkunsa
viimeisen jääkauden aikana, jolloin aluetta on peittänyt jäätikkökerros kuljettaen
maa-aineksia paikasta toiseen ja paljastaen ja rikkoen peruskalliota. )
 Kesto 5 min, paikkana Pekkolanlammen louhikko.

17. Lopetus
 Jokainen ryhmä esittelee oman luonnon ”nimensä” kautta kokemuksiaan päivän
tuokiosta. Esim. Tulet: mikä oli tulisen kuumajuttu ja millainen olo on nyt?
 Kesto 5 min, paikkana Pekkolanlammen uimaranta.
Koonti
 Tarinan kirjoittaminen tai piirtäminen retken vaiheista tai mieluisimmasta hetkestä.
 Kouluvuoden aikana lapset voivat jatkaa aloittamaansa puulajitutkimusta omasta
puustaan etsien lisätietoa oman puun kasvutavasta ja –paikasta, perinteisistä
käyttömuodoista, ominaisuuksista sekä teollisuuskäytöstä.
Huomioitavaa  Louhikkoalueella tulee liikkua rauhallisesti.
3h 20 min–3 h
25 min

Lisää tietoa



Tmi Guide-Tiinan suunnittelema toimintatuokio.
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