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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aiheena on matematiikkatuokioiden järjestäminen metsä- ja 

luontoympäristössä. Kehitin opinnäytetyössä matikkakortit, jotka antavat kas-

vattajille ideoita matemaattisten hetkien järjestämiseen metsässä. Opinnäyte-

työni tavoitteena on matemaattisten tuokioiden kehittämisen lisäksi kannustaa 

ja rohkaista kasvattajia opettamaan metsässä toiminnallista matematiikkaa 

sekä antaa ideoita metsässä toteutettavaan toimintaan.  

 

Idea tähän opinnäytetyöhön lähti Jönsaksen päiväkodin metsäeskarista, jossa 

itsekin työskentelen. Jönsaksessa on ollut metsäeskari vasta vuoden, joten 

toiminta on vaatinut jatkuvaa kehittämistä ja uusia ideoita. Metsäeskarin työn-

tekijät kaipasivat työkaluja matemaattisten hetkien järjestämiseen, sillä se 

osa-alue oli jäänyt vähemmälle ja se tuntui metsässä haastavimmalta. Muiden 

esiopetuksen osa-alueiden toiminnallinen toteuttaminen metsässä on sujunut 

helpommin. Aihe on muutenkin ajankohtainen ja hyödyllinen, sillä metsässä 

toimiva varhaiskasvatus ja esiopetus lisääntyy koko ajan (Vuorela 2016). 

 

Suunnittelin ja toteutin 15 erilaista matikkakorttia, joissa jokaisessa on jokin 

erilainen matemaattisia taitoja harjaannuttava tehtävä. Kortit sisältävät moni-

puolisesti matemaattisia tehtäviä, joiden sisältö pohjautuu esiopetussuunnitel-

man perusteisiin. Matikkakorttien tehtävät löytyvät opinnäytetyön luvusta 7, 

mutta lopulliset ja tulostettavat matikkakortit löytyvät liitteenä opinnäytetyön lo-

pusta. 

 

Opinnäytetyöni etenee teoreettisesta viitekehyksestä lopulliseen tuotokseen. 

Teoreettisessa viitekehyksessäni avaan ensin esiopetuksen perusteita ja ta-

voitteita. Sen jälkeen kerron ympäristökasvatuksesta ja siihen liittyvistä ai-

heista sekä lasten osallisuudesta. Lopussa avaan vielä matemaattisten taito-

jen kehittymistä sekä matematiikkaa esiopetuksen näkökulmasta. Tämän jäl-

keen kerron opinnäytetyön prosessista ja Webropol-palautekyselyn tuloksista.  
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2 JÖNSAKSEN PÄIVÄKOTI TILAAJANA 

Työskentelen itse Jönsaksen päiväkodissa, joten kuvaan päiväkotia oman ko-

kemukseni ja tiedon perusteella. Jönsaksen päiväkoti sijaitsee Vantaalla Myyr-

mäen keskustassa. Päiväkodilta on hyvin lyhyt matka monimuotoiseen lähi-

metsään. Kävelyetäisyydellä päiväkodista on myös muita mahtavia luontoym-

päristöjä. Päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää.  

 

Esiopetusryhmät ovat metsäryhmiä, joiden käytössä on myös sisätilat vuoro-

tellen sekä päiväkodin pihalla sijaitseva kota. Metsäeskaritoiminta Jönsaksen 

päiväkodissa on alkanut syksyllä 2019, ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. 

 

Toiminnan keskiössä on luonnossa ja luonnosta oppiminen. Esiopetussuunni-

telman tavoitteet siirretään ja toteutetaan luonto- ja metsäympäristössä. Toi-

minnassa hyödynnetään paljon luonnonmateriaaleja vuodenaikojen mukaan. 

Jönsaksen metsäeskarissa tehdään paljon metsäretkiä niin lähiluontoon kuin 

pidemmällekin.  

 

3 ESIOPETUS 

Esiopetus on merkittävää aikaa lapsen elämässä. Esiopetuksessa lapsella tu-

lee olla mahdollisuus innostua, kokeilla, tutkia ja oppia uutta. Kun hyödynne-

tään erilaisia oppimisympäristöjä sekä -tapoja, lasten osaaminen eri tiedon- ja 

taidonaloilla kehittyy. Yksi esiopetuksen tärkeistä tavoitteista on se, että lapset 

oppivat arvostamaan ihmisten tasa-arvoisuutta ja ainutlaatuisuutta. (Opetus-

hallitus 2014, 8—10.) 

 

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat perustan elinikäiselle 

oppimiselle. Esiopetuksen keskeisin tehtävä onkin edistää lapsen kasvua, ke-

hitystä ja oppimisedellytyksiä. Toiminnan tulee olla lapsilähtöistä ja vahvistaa 

lapsen positiivista minäkuvaa ja ajatusta itsestään oppijana. Esiopetuksen 

merkitys näkyy myös lapsen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa 

sekä tarvittavan tuen antamisessa. (Opetushallitus 2014, 8—10.) 
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3.1 Esiopetuksen esiopetussuunnitelman perusteet 

Esiopetuksen esiopetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama 

valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset esiopetuksen opetussuun-

nitelmat laaditaan. Perusopetuslaki ja -asetus sekä esiopetuksen tavoitteita 

määrittävä valtioneuvoston asetus ohjaavat perusteiden laatimista. Esiopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteiden tarkoitus on saada esiopetuksesta mah-

dollisimman tasalaatuista ja yhtenäistä koko maassa. Näin esiopetus on tasa-

arvoista kaikkialla. Tämän hetken sekä tulevaisuuden haasteet ja muutokset 

ovat lähtökohtia opetussuunnitelman perusteiden uudistamiselle. Opetussuun-

nitelman perusteet määrittävät esiopetuksen keskeisen sisällön ja tavoitteet 

sekä yhteistyön huoltajien ja esiopetuksen henkilöstön kesken. (Opetushallitus 

2014, 8—10.) 

 

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on perusopetuslain mukaan oikeus 

saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena esiopetuspäivänä. 

Jotta tämä oikeus voidaan turvata jokaiselle lapselle, kaikki esiopetuksessa 

työskentelevät noudattavat opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunni-

telmaa sekä muita toimintaa ohjaavia sääntöjä. (Opetushallitus 2014, 8—10.) 

 

3.2 Esiopetuksen tavoitteet  

Esiopetuksen tavoitteena on perusopetuslain mukaan tukea lasten kasvua 

sekä antaa heille elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tulee pa-

rantaa lasten oppimisedellytyksiä sekä lisätä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

(Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma 2019, 14—16.) 

 

Valtioneuvoston asetuksen mukaan yksi esiopetuksen erityisistä tavoitteista 

on parantaa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja itsetun-

toa, leikin ja myönteisten oppimiskokemuksien avulla. Lasten mielenkiinnon 

kohteita hyödynnetään opetuksen järjestämisessä. (Vantaan esiopetuksen 

opetussuunnitelma 2019, 14—16.) 

 

Esiopetus on tavoitteellista toimintaa, jossa lapsille ei aseteta yhteisiä tavoit-

teita, vaan jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet yhdessä 
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huoltajan kanssa. Jokaisen lapsen tarpeet ja tavoitteet otetaan huomioon ope-

tusta ja oppimisympäristöjä suunniteltaessa sekä kehitettäessä. (Vantaan esi-

opetuksen opetussuunnitelma 2019, 14—16.) 

 

Esiopetus on eheytettyä opetusta, joka koostuu erilaisista ja erimittaisista op-

pimiskokonaisuuksista. Oppimiskokonaisuuksien aiheet nousevat lasten toi-

veista ja mielenkiinnon kohteista. Esiopetuksessa on kaikille yhteisiä tavoit-

teita, jotka perustuvat esiopetuksen kannalta oleellisiin opetuksen tavoitteisiin 

ja ne ohjaavat opettajan työtä oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa. Esi-

opetuksessa harjoitellaan lasten itseilmaisua kuvataiteellisen, musiikillisen, 

suullisen ja kehollisen ilmaisun sekä käsitöiden kautta. Esiopetuksen tavoit-

teena on tukea lasten kielellisten taitojen kehitystä. Esiopetuksen tavoitteena 

on vahvistaa lasten ymmärrystä yhteiskunnan monimuotoisuudesta ja auttaa 

toimimaan siinä. Esiopetuksessa tärkeitä tavoitteita ovat myös matemaattisten 

taitojen opettelu sekä teknologia- ja ympäristökasvatuksen toteuttaminen. Tär-

keää on ottaa huomioon myös lapsen kehityksen kannalta tärkeät asiat, kuten 

liikunta, ravinto, lepo, terveys ja turvallisuus. (Vantaan esiopetuksen opetus-

suunnitelma 2019, 14—16.) 

 

3.3 Vantaan esiopetussuunnitelma 

Vantaan esiopetuksen arvoperusta pohjautuu Vantaan varhaiskasvatuksen vi-

sioon ”Iloiset, oppivat ja osallistuvat lapset kasvavat kestävään tulevaisuu-

teen”. Myös Vantaan kaupungin arvot kuten avoimuus, rohkeus, vastuullisuus 

sekä yhteisöllisyys näkyvät esiopetuksessa. (Vantaan esiopetuksen opetus-

suunnitelma 2019, 17—18.) 

 

Vantaalla jokaiselle lapselle, joka osallistuu esiopetukseen, laaditaan henkilö-

kohtainen esiopetussuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan yhteistyössä lapsen 

sekä vanhempien kanssa lapsen konkreettiset ja henkilökohtaiset tavoitteet 

esiopetusvuodelle. Suunnitelma sisältää tarvittaessa myös monikielisyyden ja 

tehostetun tuen suunnitelmat, ja se toimii valmistavan opetuksen oppimis-

suunnitelmana. Näiden suunnitelmien pohjalta opettaja koostaa yhteenvedon 

lasten tavoitteista, vahvuuksista sekä kiinnostuksen kohteista. Tätä koontia 
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päivitetään vuoden mittaan, ja sitä käytetään ryhmän toimintasuunnitelman 

perustana. (Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma 2019, 17—18.) 

 

Vantaalla esiopetuksen tulee olla monipuolista toimintaa, eikä se perustu teh-

täväkirjojen käyttöön. Toiminta suunnitellaan lasten ja esiopetusryhmän tavoit-

teiden sekä lasten ja vanhempien toiveiden mukaan mahdollisimman moni-

puolisesti. Toimintaa arvioidaan ja päivitetään muun muassa pedagogisen do-

kumentoinnin avulla. (Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma 2019, 40—

41.) 

 

Oppimista tapahtuu jatkuvasti niin ryhmässä kuin yksilöinä. Arjen perustilan-

teet hyödynnetään myös oppimistilanteina. Vantaalaisessa esiopetuksessa 

leikin merkitys oppimisessa korostuu. Esiopetusikäiselle lapselle leikki on 

luontainen tapa oppia. Esiopetusryhmän toiminta tulee suunnitella siten, että 

se antaa leikille tilaa ja mahdollisuuksia sekä tukee leikkiä. Leikillisiä menetel-

miä käytetään opetuksen yhtenä työtapana. (Vantaan esiopetuksen opetus-

suunnitelma 2019, 40—41.) 

 

Toimintaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon myös liikunnallisen elämänta-

van tukeminen. Aktiivinen elämäntapa ja siihen oppiminen on lapsen koko-

naiskehityksen kannalta hyvin tärkeä asia. Toiminnan tulee olla liikkumiseen 

kannustavaa ja jokaisen esiopetuspäivän tulisikin sisältää oppimista liikunnan 

kautta. (Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma 2019, 40—41.) 

 

Vantaalla lähes jokaisella esiopetusryhmällä on metsä lähellä, joten luonto on 

helposti saavutettavissa oleva oppimisympäristö. Vantaan esiopetussuunnitel-

man mukaan ympäristökasvatuksen tavoitteena on lapsen luontosuhteen vah-

vistaminen. Ympäristökasvatus tarjoaa lapsille mahdollisuuden saada myön-

teisiä luontokokemuksia sekä päästä tutustumaan luonnon ilmiöihin, kasveihin 

ja eläimiin. Yksi Vantaan kaupungin arvoista on vastuullisuus, johon kestä-

vään elämäntapaan kasvattaminenkin kuuluu. Lasten kanssa opetellaan käyt-

tämään luonnonvaroja vastuullisesti ja harkitusti, pidetään lähiympäristöstä ja 

luonnosta huolta, lajitellaan jätteitä sekä kiinnitetään huomiota energian kulu-

tukseen. (Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma 2019, 51.) 
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Vantaalla esiopetuksessa korostetaan matemaattisten taitojen oppimista arjen 

eri tilanteissa. On tärkeää havainnoida sekä yksittäisen lapsen että koko ryh-

män matemaattisia taitoja läpi vuoden ja suunnitella toimintaa sen mukaan. 

Matemaattisia taitoja harjoitellaan jatkuvasti erilaisten leikkien, tehtävien ja ar-

jen perustilanteiden kautta. Esiopetuksessa matemaattisia taitoja harjoitellaan 

toiminnallisesti ja eri oppimisympäristöä sekä -materiaaleja hyödyntäen. (Van-

taa esiopetuksen opetussuunnitelma 2019, 54–55.)  

 

4 YMPÄRISTÖKASVATUS 

Ympäristökasvatus käsitteenä on yleistynyt 1960-luvulta lähtien. Ihmisten 

huoli ympäristön hyvinvoinnista alkoi, kun ympäristön saastumista alettiin ha-

vaita jo ennen laajoja tutkimuksia. Ympäristökasvatuksen tavoitteet hyväksyt-

tiin YK:n ympäristökonferenssissa Tiblissä vuonna 1977. (Cantell ym. 2020, 

12.) Nämä tavoitteet ovat näyttäneet kansainvälisesti suuntaa ympäristökas-

vatustyölle. Suomessa ympäristökasvatus lisättiin koulujen opetussuunnitel-

maan vuonna 1985, jolloin se viimeistään vakiintui käsitteenä suomen kieleen. 

(Aarnio-Linnanvuori 2010, 10.) 

 

Ympäristökasvatuksella pyritään saamaan ihmiset tiedostamaan riippuvuu-

tensa luonnosta ja sitä kautta vahvistamaan ympäristömyönteisiä asenteita. 

Ympäristökasvatuksella halutaan opettaa taitoja, joita tarvitaan ympäristömme 

tilan parantamiseen ja suojeluun. Se on oppimisprosessi, joka kestää läpi elä-

män. Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran mukaan, ympäristökasvatus on 

toimintaa, jolla tuetaan yksilöiden sekä yhteisöjen arvojen, tietojen, taitojen ja 

toimintatapojen muuttumista kestävän kehityksen mukaisiksi. Ympäristökasva-

tuksella pyritään siis kasvattamaan ihmisiä ympäristötietoisiksi sekä ympäris-

tömyönteisiksi. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 19—22.) 

 

4.1 Joy Palmerin puumalli 

Joy Palmer kehitti 1990-luvulla mallin ympäristökasvatuksesta. Se havainnol-

listaa hyvin ympäristökasvatuksen eri osa-alueiden merkityksen. Palmerin 

mallin osa-alueet ovat oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä 
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toimiminen ympäristön puolesta. On tärkeää, että nämä kolme osa-aluetta 

ovat samanaikaisesti ja yhtä vahvasti tapahtuvia sekä tasavertaisia. (Cantell 

ym. 2020, 117.) 

 

Oppiminen ympäristössä käsittää kaiken sen opitun, mitä lapsi oppii rakenne-

tussa- tai luontoympäristössä. Monipuolinen ympäristö tukee lapsen oppimista 

ja luovuutta. Luontoympäristö myös vaikuttaa positiivisesti ympäristövastuulli-

suuteen kasvuun. Oppiminen ympäristössä perustuu vahvasti kokemukselli-

suuteen, ja siihen liittyy myös esteettinen puoli. (Aarnio-Linnanvuori 2010, 

13—15.) 

 

Oppiminen ympäristöstä tarkoittaa ympäristökasvatuksen tiedollista puolta. Ei 

kuitenkaan ole tarkoitus kuormittaa pieniä lapsia ympäristöongelmilla vaan an-

taa lapsille mahdollisuuksia empatian kokemiseen ja ympäristöstä huolehtimi-

seen. Luonnossa on paljon aiheita, joista voidaan projektin omaisesti oppia 

ympäristöstä, kuten vesi, eliöt, kivet tai vaikka vuodenajat. Lapsen toiveista 

lähteneillä, omakohtaisilla ja positiivisilla kokemuksilla on suuri vaikutus ympä-

ristöstä oppimiseen ja empatian muodostumiseen. (Parikka-Nihti & Suomela 

2014, 26.) 

 

Toimiminen ympäristön puolesta taas käsittää ympäristökasvatuksen asenne- 

ja arvokasvatuksen. Etenkin varhaislapsuudessa ympäristön puolesta toimimi-

nen on vahvasti mallista oppimista. Voidaan esimerkiksi harjoitella ympäris-

töystävällisiä tapoja, kuten roskien lajittelua tai energian säästämistä. On siis 

tärkeää, että lapsille näytetään hyvää esimerkkiä niin päiväkodissa kuin ko-

tona. Mitä nuorempana lapsi oppii toimimaan ympäristön puolesta, sitä toden-

näköisemmin se jatkuu myös aikuisiällä. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 26—

27.)  

 

Tärkeitä arvoja ympäristökasvatuksessa ovat yhteinen vastuunkanto sekä ym-

päristön ja toisten ihmisten huomioiminen. Ympäristökasvatuksen arvopohja 

yhdistyy luonnollisesti myös varhaiskasvatuksen arvoihin. Lapsen osallisuu-

den ja yhteisöön kuulumisen tunteet ovat keskiössä niin ympäristökasvatuk-

sessa kuin varhaiskasvatuksessakin. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 31.) 
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4.2 Ympäristökasvatus käytännössä 

Konkreettisia asioita tehtäväksi ympäristökasvatuksessa on paljon. Esiope-

tusikäisten kanssa voidaan jo pohtia omaa ekologista jalanjälkeä perusasioi-

den kautta. Voidaan miettiä roskaamista, veden ja sähkön kulutusta tai vaikka 

materiaalien kierrättämistä esimerkiksi askartelutarvikkeissa. (Parikka-Nihti 

2011, 21.) 

 

Esiopetusikäisten kanssa voidaan myös puhua tavaroiden elinkaaren pidentä-

misestä. Voidaan pohtia, voisiko joitain vanhoja leluja korjata tai kierrättää tai 

voisiko niille keksiä kokonaan uuden käyttötarkoituksen. Lapset voisivat järjes-

tää esimerkiksi lelujen vaihtotorin, jolloin lapsille voi herätä ajatus, että toisen 

roska on toisen aarre. Kasvattajan omalla toiminnalla on paljon merkitystä, 

sillä kyse on pitkälti mallioppimisesta. (Parikka-Nihti 2011, 21.) 

 

4.3 Kestävä kehitys 

Kestävään kehitykseen sisältyy ekologinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosi-

aalinen näkökulma. Kestävän kehityksen määritelmä on yksinkertaisimmillaan 

se, että kestävä kehitys on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään hyvään elä-

mään nyt ja tulevaisuudessa. Tarkoitus on tyydyttää nykyhetken tarpeet vie-

mättä kuitenkaan tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää heidän tar-

peensa. Ihmisten tulee siis osata asettaa nykyinen toimintansa luonnon aset-

tamiin ekologisiin reunaehtoihin ja omalla toiminnallaan hidastaa ilmaston-

muutosta. (Parikka-Nihti 2011, 18.)  

 

Varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa kestävä kehitys näkyy pieninä te-

koina päivittäisessä arjessa. Se on ajattelun ja taitojen kehittymistä, lapsen 

kuuntelemista ja osallistamista sekä yhteisiä tapahtumia kestävän kehityksen 

teemojen ympärillä. Kasvattajan tulee itse hyväksyä ja sisäistää kestävän ke-

hityksen arvot ja esimerkillään tuoda kestävä kehitys osaksi ryhmän arkea. 

Luonnonvarojen säästäminen, luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen sekä 

toisten ihmisten ja ympäristön kunnioittaminen ovat asioita, joissa kasvattaja 
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toimii lapsille esimerkkinä. Kun lapsi kokee, että häntä kunnioitetaan ja arvos-

tetaan, on hänen helpompi osoittaa arvostustaan ja huolenpitoaan myös ym-

päristöä kohtaan. (Parikka-Nihti 2011, 18.) 

 

4.4 Luontosuhde 

Lapsuus on luontosuhteen muodostumiselle otollisinta aikaa. Onkin tärkeää, 

että ympäristökasvatus sisältää paljon luontosuhdetta vahvistavia elementtejä 

ja luonnossa vietettyä aikaa. Lapsen luontosuhteen muodostumisessa tär-

keintä on vuorovaikutus luonnon, ympäristön, yksilön sekä yhteisön välillä. 

Lapsi ei opi toimimaan vastuullisesti luonnossa eikä kunnon luontosuhdetta 

synny, jos hän ei saa mahdollisuutta viettää tarpeeksi aikaa erilaisissa luonto-

ympäristöissä. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 66—68.) 

 

Lasten myönteisiin ympäristökokemuksiin liittyy usein mielipaikat luonnossa. 

Niissä vietetty aika tukee erityisesti positiivisen luontosuhteen muodostumista. 

Viettäessään aikaa luonnossa lapsi ymmärtää siellä tapahtuvia ilmiöitä ja sitä 

kautta vahvistaa omaa suhdettaan luontoon. Hyvä luontosuhde antaa lapselle 

fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä sosiaalista kompetenssia. Aikuisen 

esimerkki on tärkeässä roolissa luontosuhteen muodostumisessa. Aikuisen tu-

lee innostaa lapsia havainnoimaan luontoa ja näyttää esimerkkiä ympäristöstä 

huolehtimisesta. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 66—68.) 

 

Lasten luontosuhde voi vahvistua myös fiktiivisten ympäristöjen kautta. Lapset 

voivat kokea luontoympäristön mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi mielikuvituk-

sensa tuotosten kautta. Esimerkiksi sadut, jotka sijoittuvat metsäympäristöön 

voivat herätä henkiin lasten metsäleikeissä, jolloin luontosuhde vahvistuu po-

sitiivisella tavalla. Siksi onkin tärkeää, että lapsilla on aikaa myös vapaaseen 

leikkiin metsässä, eikä kaikki toiminta ole aikuisesta lähtöisin olevaa ohjattua 

toimintaa. (Cantell ym. 2020, 66.) 
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4.5 Luonnon positiiviset vaikutukset 

Luonnolla on tutkittu olevan monia hyvinvointivaikutuksia. Jo lyhytkin luon-

nossa vietetty aika vaikuttaa positiivisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvin-

vointiin. Ihmiset kokevat, että luonnossa liikkuessaan he ovat terveempiä ja 

toipuvat erilaisista kriiseistä nopeammin. (Keisteri-Sipilä 2017, 24.) 

 

4.5.1 Fyysiset vaikutukset 

Luonnossa lapset voivat kiipeillä, hyppiä, juosta ja roikkua. Monipuolinen luon-

toympäristö kannustaa lapsia liikkumaan monipuolisesti. Positiivisilla luontoko-

kemuksilla on suuri merkitys lapsen kehityksen kannalta. Luonto houkuttelee 

lasta liikkumaan, ja motoriset taidot vahvistuvat. Luonnossa lapsen nopeus, li-

hasvoima ja -kestävyys harjaantuvat, sillä kehon on reagoitava epätasaiseen 

maastoon ja luonnon epäsäännöllisiin muotoihin. Myös koordinaatio, ketteryys 

ja reaktiokyky kehittyvät. (Keisteri-Sipilä 2017, 14—16.)  

 

Syksyllä 2016 julkaistujen alle 8-vuotiaiden lasten liikuntasuositusten mukaan 

lapsen päivän tulisi sisältää vähintään 3 tuntia liikuntaa. Tämän 3 tunnin pitäisi 

sisältää kevyttä liikuntaa, reipasta ulkoilua sekä vauhdikasta fyysistä toimin-

taa. Luonnossa liikkuminen on hyvä, helppo ja turvallinen tapa saada päivän 3 

tunnin liikuntasuositus täyteen. (Keisteri-Sipilä 2017, 14—16.) 

 

Useat tutkimukset osoittavat, että luonnossa vietetty aika vähentää allergioita. 

Mitä nuorempana lapset viettävät aikaa luonnossa ja saavat luontokontaktia, 

sitä todennäköisemmin allergiat vähenevät ja vastustuskyky nousee. Kansalli-

nen allergiaohjelma kannustaakin perheitä ja lapsia liikkumaan luonnossa. 

(Keisteri-Sipilä 2017, 14—16.) 

 

4.5.2 Psyykkiset vaikutukset 

Luonnossa vietetyllä ajalla on paljon myös positiivisia psyykkisiä vaikutuksia. 

Amerikkalaistutkimuksen mukaan luontoympäristössä dopamiinin määrä ai-

voissa lisääntyy, mikä lisää ihmisen mielihyvän ja onnellisuuden tunnetta. Sa-
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malla myös mahdollinen stressin tunne lievenee ja positiiviset ajatukset lisään-

tyvät. Puistossa, metsässä tai muussa luontoympäristössä vietetty aika paran-

taa myös lasten keskittymiskykyä ja luovuutta. (Dungan 2016.) 

 

Luontoympäristö vaikuttaa positiivisesti myös lasten kognitiivisiin toimintoihin, 

kuten tuottavuuden ja huomiokyvyn lisääntymiseen. Sen on todettu vaikutta-

van positiivisesti oppimiseen sekä tiedon käyttöön. (Salén 2016.) 

 

Luonto antaa ihmisille myös esteettisiä elämyksiä. Luonto tyydyttää ihmisen 

perustarpeen nähdä ympäristössään kauneutta. Kaunis maisema ja ympäristö 

taas herättää mielihyvän tunnetta ja virkistää mieltä. (Tuomaala 2002.) 

 

4.6 Metsäeskari 

Metsäeskarissa toimitaan nimensä mukaisesti hyvin paljon metsässä ja ul-

kona. Eskarin lähiluontoa hyödynnetään paljon. Oppimisympäristöinä voivat 

toimia myös muut luontokohteet, kirjasto, museot ja muut kulttuurikohteet. Ul-

kona ollaan joka säällä, ainoa poikkeus on myrskypäivät, jolloin ulkoilu eten-

kään metsässä ei ole turvallista. Ryhmällä voi olla jonkinlainen tukikohta, ku-

ten kota tai laavu metsässä. Tukikohta voi myös olla päiväkodilla. Osa ryh-

mistä viettää ulkona vain osan päivästä ja toiset ryhmät ovat taas kokonaan 

ulkona toimivia. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 108.) 

 

Metsäeskaritoiminnassa voidaan puhua metsäpedagogiikasta. Siitä on ole-

massa paljon erilaisia variaatioita maa-, kaupunki- ja jopa päiväkoti kohtai-

sesti. Metsäeskari toiminnassa painottuu luontosuhteen lisäksi erilaiset selviy-

tymistaidot, ongelmanratkaisutaidot sekä tiimityö. Tärkein opittava taito on kui-

tenkin sosiaaliset taidot. Metsässä toimiessa lapset toimivat tiiviinä ryhmänä, 

joten sosiaalisten taitojen harjoittelu on tärkeää. Yleensä metsäeskarissa ryh-

män yhteishenki on hyvä ja ryhmä on hitsautunut hyvin yhteen. (Parikka-Nihti 

& Suomela 2014, 108.) 

 

Esiopetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet on helppo toteuttaa myös 

metsässä. Oppimisessa käytetään hyödyksi paljon luonnonmateriaaleja. Ul-

kona oppiminen on usein myös lapsilähtöisempää. Oppimisen aiheet tulevat 
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lapsilta. Luonnossa lapsilla herää kysymyksiä ympärillä olevista ja tapahtu-

vista asioista, joita sitten lähdetään yhdessä tutkimaan. Meneillään olevan ai-

heen käsittely yleensä poikii lisää kysymyksiä, joihin lähdetään seuraavaksi 

etsimään vastauksia. Toimintaa toteutetaan jatkuvalla tutkivalla otteella. (Pa-

rikka-Nihti & Suomela 2014, 108.) Tällainen projektityöskentely kutsuu lapsia 

osallistumaan ja antaa kasvattajalle mahdollisuuden lapsen havaintojen, mie-

lenkiinnon kohteiden, kasvun ja oppimisen dokumentointiin. (Parikka-Nihti 

2011, 47.) 

 

Metsäeskarissa ulkona vietetty aika vaikuttaa lapsiin positiivisesti. Ulkona olo 

parantaa lapsen keskittymistä, vahvistaa aisteja, rentouttaa, se lisää mielikuvi-

tusta ja kehittää motorisia taitoja. Ulkoilu parantaa lasten fyysistä kuntoa sekä 

vähentää levottomuutta. (Bilton 2010, 17.) 

 

Hyvin suunniteltu metsäeskaripäivä antaa lapsille myönteisen kokemuksen 

luonnosta, joka lisää lapsen kiinnostusta luontoon. Nykyään ihmiset eivät 

enää vietä aikaa luonnossa niin paljon kuin ennen. Tämän vuoksi onkin erit-

täin tärkeää, että lapset oppivat kulkemaan metsässä jo pienenä. Luontosuh-

teen muodostaminen ja muodostuminen voi olla myöhemmin vaikeaa. (Lunti 

2005.) 

 

Metsäeskarissa opettajalla tulee olla riittävä tietotaito sekä ymmärrys omasta 

vastuustaan luonnossa, jotta hän voi välittää tietoa lapsille. On opettajan vas-

tuulla luoda lapsille tunne, että metsä oppimisympäristönä on turvallinen ja hy-

väntahtoinen. (Lunti 2005.) 

 

5 LASTEN OSALLISUUS 

Lasten osallisuudella tarkoitetaan sitä, että lapsi itse pääsee vaikuttamaan 

ryhmän yhteiseen toimintaan. Oman mielipiteen ilmaiseminen, kuulluksi tule-

minen ja päätöksentekoon osallistuminen ovat tapoja vaikuttaa. Lasten tulee 

päästä vaikuttamaan toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa sekä arvioin-

nissa. Kasvattajien ei pidä tehdä liikaa asioita lasten puolesta, vaan antaa hei-
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dän ideoilleen tilaa. Kasvattajan tulee osata suunnitella toimintaa lasten ideoi-

den pohjalta, sekä osata sisällyttää kasvatukselliset tavoitteet juuri siihen toi-

mintaan, minkä lapset ovat valinneet. (Leskisenoja 2019, 124—126.) 

 

Osallisuuden kokemus herättää lapsessa monia myönteisiä tunteita. Kun lapsi 

kokee, että hänen mielipiteillään on väliä ja hän saa hyödyntää omaa ajattelu-

aan sekä tehdä päätöksiä ja valintoja, se voimaannuttaa ja kasvattaa lapsen 

itsevarmuutta. Osallisuus myös lisää lasten motivaatiota osallistua toimintaan 

kun sitä on päässyt itse suunnittelemaan. Se voi myös vahvistaa koko ryhmän 

yleistä ilmapiiriä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Leskisenoja 2019, 124—

126.) 

 

Osallisuuden toteutumisella on tietyt perusedellytykset.  Ensimmäinen edelly-

tys on luottamus. Niin aikuisten kun lasten tulee luottaa itseensä ja toisiinsa. 

Monet lapset tarvitsevat rohkaisua, ennen kuin he uskaltavat osallistua toimin-

taan tai ilmaista itseään. Aikuisten taas tulee luottaa lapsiin itsenäisinä toimi-

joina, sekä omaan spontaaniin, tilanteen mukaan tapahtuvaan toiminnan oh-

jaukseen. (Turja 2011, 46—47.) 

 

Toinen keskeinen perusedellytys on yhteinen kieli ja kommunikaatio. Joiden-

kin lasten kyky kommunikoida muiden kanssa voi olla erinäisistä syistä rajoit-

tunut, jolloin kommunikaatiota pitää tukea kuvien käytöllä, toiminnan doku-

mentoinnin tai jonkin muun kommunikaatiomenetelmän avulla. Aikuisen tulee 

havainnoida lasta, ymmärtää ja tulkita häntä, jolloin lapselle tulee tunne, että 

hän tulee ymmärretyksi ja kuulluksi. (Turja 2011, 46—47.) 

 

Kolmas edellytys osallisuuden toteutumiselle on tiedonsaanti. Lasten tulee 

saada riittävästi tietoa yhteisönsä toiminnasta, tavoitteista, omasta roolistaan 

yhteisössä, materiaaleista sekä välineistä, jotta hän osaa suunnitella, ideoida 

ja tehdä päätöksiä. Aikuisen tehtävänä on tarjota lapselle nämä tiedot siinä 

muodossa, että lapsi ymmärtää ne ja pystyy niiden pohjalta osallistumaan. 

(Turja 2011, 46—47.) 
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Viimeinen tärkeä edellytys on materiaaliset resurssit. Tällä tarkoitetaan esi-

merkiksi päiväkodin tiloja sekä välineitä ja tarvikkeita, joita toiminnassa on 

käytössä. Tarvikkeiden ja välineiden tulisi olla sijoitettu niin, että lapset pääse-

vät niihin itse käsiksi ja näkevät mitä on tarjolla. Ei ole tarkoituksenmukaista 

eikä osallisuutta toteuttavaa, että tarvikkeet ovat korkealla kaapeissa tai lukko-

jen takana. Lapset tulisi ottaa myös mukaan ideoimaan tilojen käyttöä ja sisus-

tusta. (Turja & Vuorisalo 2017, 40.) 

 

Lapsen osallisuus voidaan myös määritellä yhdeksi ympäristökasvatuksen ta-

voitteista. Kun lapsi kokee olevansa aktiivinen ja osallistuva toimija, hänellä on 

mahdollisuus kokea itsensä osalliseksi kestävän tulevaisuuden rakentami-

sessa. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 32.) Osallistuminen on aktiivista ja va-

paaehtoista mukanaoloa ryhmän toiminnassa, jonka kautta lapsen ympäris-

tösuhde kehittyy vahvemmaksi. Osallisuuden kautta lapsi myös kokee, että 

juuri hänen kykynsä riittävät ja hänen oma toimintansa luonnon hyväksi, on 

merkityksellistä. (Aarnio-Linnanvuori 2010, 27.) 

 

6 LASTEN MATEMAATTISET TAIDOT 

Ihmisen matemaattinen tieto- ja taitoalue alkaa kehittyä jo varhaislapsuu-

dessa. Se muodostaa pohjan, jolle myöhempi matemaattinen oppiminen ja 

osaaminen rakentuu. Varhaisten matemaattisten taitojen oppiminen tapahtuu 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja siihen vaikuttavat lähiympäristön toi-

minta ja välineet, kieli sekä kulttuuriset tekijät. Myös lapsen yksilöllisillä taipu-

muksilla on vaikutusta matemaattisen perustan muodostumiselle. On siis tär-

keää, että lapsi saa jo varhain laadukkaita matemaattisia kokemuksia päiväko-

din arjessa. (Vuorio 2010, 135—140.)  

 

Lapsen matemaattiset taidot kehittyvät yleensä lukujonon luettelusta lukumää-

rän laskemiseen ja siitä pikkuhiljaa yhteen- ja vähennyslaskutaitoihin. Noin 

kahden vuoden ikäisenä lapset oppivat ymmärtämään, että eri lukusanoilla vii-

tataan lukumääriin. Kolmen vuoden iässä lapsi osaa laskea lorumaisesti. 

Lapsi osaa lukusanat, mutta ei vielä lukujonoa loogisessa järjestyksessä. Nel-

jän vuoden iässä lapsi osaa lukujonon loogisessa järjestyksessä. Noin viiden 

vuoden iässä lapsi alkaa kiinnittää huomiota laskemisensa tulokseen. Tällöin 
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lapsi osaa myös laskea esineitä ja osoittaa oikeaa määrää oikean lukusanan 

kohdalla. Kuuden vuoden iässä lapsi osaa lyhentyneen laskemisen, joka tar-

koittaa esimerkiksi nopan silmäluvun tunnistamista ilman jokaisen pisteen las-

kemista. (Ojala 2015, 41—42.)  

 

Aikuisella on merkittävä rooli lapsen matemaattisten taitojen kehittymisessä. 

Lapsi oppii monikanavaisesti eri aisteja hyödyntäen, jolloin kasvattajan tehtä-

vänä on tarjota lapselle mahdollisuus opetella matemaattisia käsitteitä monin 

eri tavoin. Lapsen hyödyntäessä kaikkia aistejaan uuden opettelussa, se luo 

edellytykset käsitteiden monipuoliselle osaamiselle, mutta myös myöhemmälle 

oppimiselle. Eri aistien käyttö lisää oppimisvalmiuksia sekä oppijan motivaa-

tiota. Kasvattajan tulisi myös liittää matematiikan puhe arjen tuttuun toimin-

taan, joka herättelee lapsia matemaattis-loogiseen ajatteluun. Aikuisen joh-

dolla kiinnitetään huomio arjen matemaattisiin ilmiöihin ja ihmetellään asioita 

yhdessä. (Vuorio 2010, 135—140.) 

 

Esiopetuksessa vahvistetaan pohjaa lasten matemaattisten taitojen kehittymi-

selle. Lasten kanssa keskitytään arjessa ja ympäristössä tapahtuvaan mate-

matiikkaan. Matemaattisia taitoja harjoitellaan toiminnallisesti, leikkien ja eri 

aisteja sekä oppimisympäristöjä käyttäen. Matematiikan eri osa-alueisiin tutus-

tutaan havainnollistaen ja yhdessä toimien. Leikin lisäksi opetuksessa hyödyn-

netään pelejä, tarinoita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. (Vantaan esiopetuk-

sen opetussuunnitelma 2019, 54.) 

 

Esiopetustoiminta suunnitellaan niin, että lapsille syntyy paljon eri mahdolli-

suuksia luokitella, vertailla, asettaa asioita järjestykseen, löytää ja keksiä 

säännönmukaisuuksia. Lapset pääsevät myös kehittämään ongelmanratkaisu-

taitojaan esiopetuksen arjessa. Lukukäsitteen kehittyminen, lukumäärien ha-

vainnointi ympäristöstä ja niiden liittäminen lukusanaan ja numeromerkkeihin 

ovat myös esiopetuksessa harjoiteltavia asioita. Eskarissa opetellaan myös ta-

son ja tilan hahmottamista, sijainti- ja suhdekäsitteitä, geometristä ajattelua, 

muotoja, mittaamista sekä ajankäsitteitä. (Vantaan esiopetuksen opetussuun-

nitelma 2019, 54.) 
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7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Tässä luvussa kerron opinnäytetyön tarkoituksesta ja tavoitteesta. Kuvaan 

myös opinnäytetyön prosessia sekä pohdin sen eettisyyttä.  

 

7.1 Tarkoitus ja tavoite 

Kehitin opinnäytetyössäni 15 erilaista matikkakorttia, jotka sisältävät erilaisia 

toimintaideoita metsässä toteutettaviksi. Opinnäytetyöni tavoitteena on kehit-

tää ideoita Jönsaksen metsäeskarin matemaattisiin tuokioihin. Tarkoituksena 

on, että metsämatikkakortteja käytetään esiopetustoiminnassa matemaattisten 

tehtävien toteuttamisessa.  

 

Opinnäytetyöni tarkoitus on myös antaa uusia ideoita lasten matemaattisten 

taitojen harjaannuttamisessa metsäympäristössä. Näiden korttien avulla on 

tarkoitus rohkaista metsäeskarin kasvattajia toteuttamaan enemmän mate-

maattista opetusta metsäympäristössä sisällä toteutetun opetuksen sijaan.  

 

7.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö eli kehittämishanke. Toi-

minnallinen opinnäytetyö voi olla vaihtoehto ammattikorkea koulun tutkimuk-

selliselle opinnäytetyölle. Toiminnallisella opinnäytetyöllä tavoitellaan työelä-

män käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista tai toiminnan järkeistä-

mistä. Opinnäytetyön tuotos voi olla esimerkiksi jonkinlainen ohje, jonkin ta-

pahtuman toteuttaminen, kirja, vihko, opas tai vaikka kotisivut alan ja kohde-

ryhmän mukaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Tässä opinnäytetyössä tuotos 

oli metsämatikkakortit, joiden toiminnallisuus on metsässä toteutettavia mate-

matiikkatuokioita esiopetuksessa. Lopullisen tuotoksen tulee olla aina jokin 

uusi tai aikaisempaa parempi tuotos (Salonen 2013, 24). Tämän opinnäyte-

työn matikkakortit ovat täysin uusi tuotos. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön eli kehittämishankkeen tulee olla työelämälähtöi-

nen sekä käytännönläheinen työ, jossa yhdistyvät käytännön toteutus ja sen 

raportointi. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu aina siis jokin konkreetti-

nen tuotos ja raportti. (Vilkka & Airaksinen 2003, 10.) Tämän opinnäytetyön 
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idea lähti metsäeskarin työntekijöiltä, joka kertoo sen työelämälähtöisyydestä. 

Raportti on kirjallinen tuotos hankkeesta ja sen lisäksi hankkeessa syntyy eril-

linen konkreettinen tuotos. Raportissa kuvataan kokonaisvaltaisesti kehittä-

mishankkeen tarkoitusta, suunnittelua, vaiheita sekä tuotantotapaa. Tässä 

opinnäytetyössä kuvaan prosessia ideasta liikkeelle lähtien, valmiisiin korttei-

hin ja niiden arviointiin. Kerron työssä myös tavoitteen ja tarkoituksen. Kehittä-

mishankkeen tuotos sijoitetaan yleensä opinnäytetyön loppuun tai liitteeksi. 

(Salonen 2013, 24—25.) 

 

Kehittämishanke voidaan jakaa neljään vaiheeseen; tavoitteen määrittely, 

suunnittelu, toteutus sekä päättäminen ja arviointi. Ensin määritetään kehittä-

mistarve ja -tehtävä, joka tässä opinnäytetyössä oli apuvälineitä matemaattis-

ten taitojen harjoitteluun metsäeskarissa, tarkemmin metsämatikkakortit. Kar-

toitetaan toimintaympäristö sekä mukana olevat toimijat. Tämän jälkeen hank-

keesta tehdään kirjallinen suunnitelma, jossa määritetään keskeiset asiat ku-

ten muun muassa tavoitteet, ympäristö, vaiheet, toimijat ja materiaalit sillä 

tarkkuudella, kun ne tässä vaiheessa tiedetään. Toteutus vaiheessa aloitetaan 

suunnitelman mukainen työskentely kohti valmista tuotosta. Lopuksi arvioi-

daan valmista tuotosta ja sen toimivuutta, jonka tässä työssä toteutan palaute-

kyselyn sekä itsearvioinnin avulla. (Salonen 2013, 15—18.) 

 

7.3 Ideointi, suunnittelu ja toteutus 

Idea tähän opinnäytetyöhön lähti Jönsaksen metsäeskarin henkilökunnalta. 

Jönsaksen uuden metsäeskarin toimintaa kehitetään jatkuvasti, joten ajattelin, 

että siellä tällaisen opinnäytetyön toteuttamiselle oli tarvetta. Keskustelin huh-

tikuussa 2020 metsäeskarissa työskentelevän tiimin kanssa mahdollisesta ai-

heesta. Kartoitin heidän näkemyksiään ja toiveitaan. Keskustelusta nousi sel-

västi esiin tarve ideoille matemaattisten taitojen harjoitteluun metsäympäris-

tössä. Tämän jälkeen keskustelimme ja suunnittelimme aihetta yhdessä vielä 

toimeksiantajan kanssa, jonka jälkeen aihe selkeytyi lopulliseen muotoonsa. 

Huhtikuun lopussa vahvistin opinnäytetyöni aiheen ja minulle nimettiin ohjaaja.  
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Toukokuussa seurasin tiiviisti Jönsaksen metsäeskarin toimintaa ja ideoin sa-

malla opinnäytetyötäni. Kirjoitin opinnäytetyön suunnitelmani valmiiksi ja kesä-

kuun alussa osallistuin suunnitteluseminaariin, jossa esittelin ideani. Lähetin 

myös tutkimuslupahakemukseni Vantaan kaupungille. Kesän ajan etsin tietoa 

ja kirjoitin opinnäytetyön teoreettista viitekehystä sekä etsin tietoa ja ideoita 

matikkakortteihin netistä ja alan kirjallisuudesta.  

 

Elokuussa etsin ideoita ja suunnittelin matikkakorttien aiheet, toteutin ne 

Word-tiedostoksi sekä otin kuvat matikkakorttien toiselle puolelle selkeyttä-

mään ohjeita. Toimitin ja esittelin matikkakortit Jönsaksen metsäeskarille käy-

tettäviksi. Elokuun lopussa sain tutkimusluvan Vantaan kaupungilta palautteen 

keräämistä varten.  

 

Syyskuussa osallistuin väliseminaariin sekä kuuntelemaan muiden valmistu-

vien päättöseminaareja. Syyskuussa jatkoin myös prosessin vaiheiden kuvaa-

mista sekä teoreettisen viitekehyksen viimeistelyä. Suunnittelin kysymykset ja 

loin kyselyn Webropolin kautta tehtävän palautekyselyn, joka löytyy opinnäyte-

työn liitteenä. Keräsin lopuksi palautteen Jönsaksen metsäeskarin työnteki-

jöiltä ja analysoin sen. Kirjoitin lopuksi pohdinnan koko opinnäytetyöstä ja sen 

prosessista. 

  

7.4 Eettisyys 

Aluksi pohdin metsämatikkakorttien arvioinnin eettisyyttä. Muodostuisi eetti-

nen ongelma, jos olisin yksin tehnyt opinnäytetyön ja tuotoksen ja sen jälkeen 

vielä itse arvioisin matikkakorttien toimivuuden sekä hyödyn. Tämän vuoksi it-

searvioinnin lisäksi keräsin palautetta myös metsäeskarin henkilökunnalta. 

 

Teoreettista tietoperustaa kirjoittaessani noudatin hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Hyvällä tieteellisellä käytännöllä tarkoitetaan tiettyjä toimintatapoja kuten re-

hellisyyttä, yleistä huolellisuutta sekä tarkkuutta tutkimustyössä sekä tulosten 

arvioinnissa. Olen opinnäytetyötäni tehdessä perehtynyt aiheeseen riittävästi. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta s.a..) 
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Muistin arvioida eri lähteitä kriittisesti etsiessäni tietoa. Käytin myös mahdolli-

simman tuoreita lähteitä, jotta tietoperustani olisi mahdollisimman ajantasai-

nen. Käyttämäni lähteet ovat oman alani tietokirjallisuutta. Merkitsin lähteet 

Xamkin lähdemerkintäohjeen mukaisesti. Tein opinnäytetyön edellyttämät so-

pimukset sekä hain tutkimuslupaa Vantaan kaupungilta palautteen keruuta 

varten.  

 

8 TUOTOKSENA MATIKKAKORTIT 

Tässä luvussa on esitelty matikkakorttien toimintaideat. Lopulliset ja tulostetta-

vat kortit löytyvät opinnäytetyön lopusta liitteenä. 

 

Numerolakana 

Tässä tehtävässä harjoitellaan numero-lukumäärä vastaavuutta. Tarvitset 

vaalean lakanan tai kankaan, sekä laminoidut numerokortit. Aikuinen jakaa la-

kanan esimerkiksi kuuteen osaan ja asettaa laminoidut numerot 1-6 lakanalle. 

Tämän jälkeen lapset etsivät metsästä asioita yhtä monta, kun numero näyt-

tää. Lopuksi voidaan laskea yhdessä, löytyikö asioita yhtä monta kuin piti. 

Tehtävä voidaan tehdä esimerkiksi pareittain tai pienissä ryhmissä. Jokaisella 

parilla voi myös olla oma alusta ja numerot, jolloin kaikki lukumäärät tulee käy-

tyä läpi. Tehtävää voi vaikeuttaa lisäämällä numeroita.  

 

Lukujono 

Tässä tehtävässä harjoitellaan lukujonoa. Tarvitset yhtä monta numerokorttia, 

kuin on lapsia. Sekoita kortit ja jaa jokaiselle lapselle yksi kortti. Kortit saa 

kääntää yhtä aikaa. Nyt lasten tulisi järjestäytyä jonoon lukujensa mukaan, 

niin, että numero 1 on ensin, 2 seuraavaksi ja niin edes päin. Toisessa tehtä-

vässä kortit asetetaan allekkain lukujonon mukaisesti. Tämän jälkeen lapset 

lähtevät etsimään esimerkiksi käpyjä tai kiviä ja laittavat ne numeroiden vie-

reen. Numeron 1 vieressä on yksi käpy, numeron 2 vieressä on kaksi käpyä ja 

niin edes päin. Tämä auttaa lapsia hahmottamaan lukujonoa ja -määriä. 
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Luokittelu ja laskeminen 

Tässä tehtävässä tarvitaan laminoidut luokittelukuvat ja alustaksi esimerkiksi 

vaalea lakana. Käydään ensin yhdessä läpi luokittelukuvat; painava, pitkä, si-

leä, pieni ym. Aikuinen antaa lapsille ohjeen, kuinka monta asiaa etsitään. 

Asetellaan lakana ja luokittelukuvat lakanalle ja tullaan sen ympärille piiriin. 

Lapset saavat vuorotellen esitellä löytämänsä asiat ja luokitella ne lakanalle. 

Lopuksi voidaan laskea yhdessä, että kuinka monta painavaa asiaa löydettiin, 

kuinka monta pitkää asiaa ja niin edes päin.  

 

Vastakohdat lakanalle 

Tässä tehtävässä tarvitaan laminoidut vastakohta kuvat ja alustaksi esimer-

kiksi vaalea lakana. Ensin käydään yhdessä läpi vastakohdat; suuri-pieni, pai-

nava-kevyt, karhea-sileä, pitkä-lyhyt ym. Lapset voivat käydä etsimässä esi-

merkiksi yhden vastakohtaparin kerrallaan, jonka jälkeen kokoonnutaan laka-

nalle ja esitellään löydökset ja asetetaan ne lakanalle oikean luokan alle. Lap-

sille voi myös antaa ohjeen etsiä 4 asiaa metsästä, jonka jälkeen löydökset 

laitetaan lakanalle ja etsitään yhdessä juuri näistä löydöksistä vastakohtia tai 

muuten vaan luokitellaan niitä.  

 

Sarjoitusta 

Tässä tehtävässä tarvitaan yksi tai useampi alusta esimerkiksi vaalea lakana. 

Aikuinen tekee lapsille mallisarjoja, esimerkiksi kivi, keppi, käpy, keppi, kivi, 

keppi, käpy… ja lapset käyvät etsimässä tarvittavat materiaalit ja jatkavat 

näitä sarjoja. Alustoja ja sarjoja on hyvä olla useampi, jotta useampi mahtuu 

tekemään samaan aikaan. Lapset voivat myös tehdä sarjoja, joita toiset lapset 

ja aikuiset sitten jatkavat.  

 

Koodeja  

Tässä tehtävässä tarvitaan alustaa, esimerkiksi vaalea lakana. Tässä tehtä-

vässä tehdään erilaisia koodeja, jotka täytyy yrittää ratkaista. Sovitaan ensin 

yhdessä, että esimerkiksi kivi=hyppy, käpy=taputus, keppi=pyörähdys ja 

lehti=kumarrus. Tämän jälkeen aikuinen tekee lapsille koodin alustalle, jonka 
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lapset yrittävät ratkaista. Lapset voivat myös keksiä omia koodeja ja ratkaista 

niitä. Jos lasten on hankala muistaa, mikä asia tarkoitti mitäkin, esimerkiksi 

kivi=hyppy, voidaan tässä hyödyntää kuvia toiminnoista. 

 

Etsi yhtä monta 

Tässä tehtävässä harjoitellaan numeroiden ja lukumäärän tunnistamista. 

Tässä tehtävässä tarvitaan numerokortteja, sekä pallokortteja. Aikuinen näyt-

tää lapsille joko numero- tai pallokortin ja antaa ohjeen ”Etsi yhtä monta kä-

pyä” tai ”Etsi yhtä monta keppiä”. Pallokorteilla voidaan harjoitella samalla tek-

niikalla myös nopeaa tunnistamista – aikuinen näyttää pallokorttia lapsille vain 

pienen hetken ajan ja antaa ohjeen, jonka jälkeen laittaa kortin piiloon.  

 

Etsi 

Tässä tehtävässä harjoitellaan erilaisia käsitteitä. Aikuinen antaa lapselle aina 

yhden ohjeen kerrallaan. Esimerkiksi etsi itseäsi korkeampi puu, etsi itseäsi 

isompi kivi, etsi sormenkynnen kokoinen kivi, etsi etusormesi pituinen käpy 

ym. 

 

Muotoja kepeillä 

Tässä tehtävässä harjoitellaan erilaisia muotoja. Tässä tehtävässä tarvitaan 

eri muotojen kuvia tai vaihtoehtoisesti alusta, jonka päälle aikuinen tekee lap-

sille mallit eri muodoista. Aluksi lapset saavat mallin muodoista, kuten kolmio, 

nelikulmio, ympyrä ja suorakulmio. Käydään mallit läpi joko yksi kerrallaan tai 

kaikki samaan aikaan. Tämän jälkeen lapset lähtevät etsimään sopivia kep-

pejä ja tekevät niillä omat muotonsa. Mallia saa tulla katsomaan niin monta 

kertaa kuin haluaa, ei ole tarkoitus vielä muistaa ulkoa. Lasten tekemistä muo-

doista voi ottaa lopuksi kuvia. 

 

Henkarivaaka 

Tässä tehtävässä harjoitellaan punnitsemista ja asioiden painoa. Tarvitset 

henkarin ja kaksi pussia. Kiinnitä pussit henkarin päihin ja vaaka on valmis. Ai-

kuinen pyytää lapsia keräämään erilaisia asioita metsästä, jotka kuitenkin 
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mahtuvat pusseihin. Pyydä lapsia arvioimaan, mitkä asioista ovat painavia ja 

mitkä kevyempiä. Mikä on painavin? Löytyykö kaksi saman painoista asiaa? 

Punnitaan asioita yhdessä henkarivaa’alla. Punnitut asiat voidaan lopuksi 

asettaa järjestykseen painavimmasta kevyimpään.   

 

Metsäsudoku 

Tähän tehtävään tarvitaan 4 pitkää keppiä, 3 kiveä, 3 käpyä ja vaikka 3 lehteä. 

Lapset tekevät pitkistä kepeistä itselleen sudokuruudukon; aseta kaksi keppiä 

pystysuuntaan ja niiden päälle kaksi keppiä vaakasuunnassa, jolloin kepeistä 

muodostuu 3x3 ruudukko.  Lapset asettelevat esineitä ruudukkoon niin, että 

sekä vaaka- että pystysuoraan tulee aina yksi esine vain kerran. Eli jos rivillä 

on jo yksi käpy, ei voi laittaa samalle riville toista käpyä kumpaankaan suun-

taan. Jos tämä onnistuu lapsilta helposti, tehtävää voi vaikeuttaa tekemällä 

4x4 ruudukon ja lisäämällä neljännen pelivälineen, esimerkiksi pienet kepit.  

 

Suuruusjärjestys 

Tässä tehtävässä lapset etsivät aikuisen pyytämiä asioita. Ensin voidaan etsiä 

esimerkiksi viisi eri kokoista kiveä. Sen jälkeen asetetaan kivet lakanalle ja lai-

tetaan ne suuruusjärjestykseen, vaikka niin, että suurin kivi on ensin. Tämän 

jälkeen voidaan etsiä keppejä ja asettaa ne pituusjärjestykseen. Aikuinen voi 

pyytää lapsia etsimään mitä vaan metsän materiaaleja, joita sitten laitetaan 

suuruusjärjestykseen. Asiat voidaan kerätä yhdelle suurelle alustalle tai sitten 

alustoja voi olla useampi.  

 

Metsäkauppa 

Rakennetaan ensin yhdessä metsään kauppa. Kerätään myytäviä asioita 

luonnonmateriaaleista ja kerätään pieniä kiviä rahoiksi. Jokainen lapsi saa 

vuorollaan olla kauppias. Muut lapset tulevat vuorotellen ostamaan kauppi-

aalta jotain, kauppias keksii hinnan (käpylehmä maksaa 3 pikkukiveä) ja os-

taja laskee oikean määrän kiviä ja maksaa kauppiaalle. Kauppias vielä tarkis-

taa, oliko maksu oikein. Metsään voi myös rakentaa yhdessä esimerkiksi kah-

vilan tai ravintolan, joka toimii samalla periaatteella.  
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Kim-leikki 

Muodostetaan lakanan tai jonkun muun alustan ympärille piiri. Aikuinen levit-

tää alustalle numerot 1-10. Lapset sulkevat silmänsä ja aikuinen ottaa yhden 

kortin pois. Keksivätkö lapset mikä kortti puuttuu? Taputetaan puuttuva nu-

mero yhdessä. Samaa voi myös kokeilla täpläkorteilla numerokorttien sijaan.  

 

Värien etsintää 

Tässä tehtävässä tarvitaan munakennoja, joko jokaiselle lapselle oma tai jo-

kaiselle parille oma. Kennojen pohjat tulee värittää eri väreillä jo ennen met-

sään menoa. Metsässä lapset yksin tai pareittain yrittävät löytää jokaiseen lo-

keroon jotain saman väristä, kuin sen pohja on. Lopuksi voidaan kerääntyä la-

kanan/alustan ääreen ja esitellä löydöksiä.   

 

9 SAATU PALAUTE JA ITSEARVIOINTI 

Toteutin palautekyselyn metsäeskarin työntekijöille Webropol-kyselynä. Raja-

sin kyselystä kokonaan toisen esiopetusryhmän pois, sillä työskentelen siinä 

itse. Palautekysely oli pienimuotoinen, sillä matikkakortit ovat uusi työväline ja 

ovat olleet käytössä vasta vähän aikaa. Laajemman palautekyselyn voisi 

tehdä vasta pidempiaikaisten käyttökokemusten jälkeen. Vastaajia palauteky-

selyssä oli siis yhteensä kolme. Tein matikkakorteista myös itsearvioinnin, sillä 

käytin matikkakortteja työssäni myös itse elo- ja syyskuun. 

 

9.1 Mikä matikkakorteissa oli hyvää? 

Ensimmäinen kysymys kartoitti matikkakorttien hyviä puolia. Esiin nousi kort-

tien monipuoliset tehtävät, jotka ovat helposti muokattavissa korttien lisäohjei-

den avulla.  

 

Toinen myönteistä palautetta saanut asia oli korttien selkeys. Ohjeet olivat sel-

keät ja korttien kuvat auttoivat ohjeiden ymmärtämisessä.  

 

Korttien helppous sai myös työntekijöiltä myönteistä palautetta. Kortteja käy-

tettäessä ei juurikaan tarvitse muuta, kuin metsästä löytyvää materiaalia, joten 
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kortteja on helppo käyttää. Vastaajien mukaan myös korttien pieni koko hel-

potti korttien metsään mukaan ottamista.  

 

9.2 Mitä kehitettävää matikkakorteissa olisi? 

Tehtävissä käytetyt vastakohtakuvat, kuten sileä-karhea tai kova-pehmeä, ei-

vät auenneet lapsille, joiden äidinkieli ei ollut suomi. Heidän oli haastavaa ym-

märtää, mitä näillä kuvilla tarkoitettiin. Heidän oli helpompi ymmärtää, kun he 

saivat pitää esimerkiksi sileää ja karheaa kiveä yhtä aikaa käsissään ja tuntea 

pinnan sormillaan.  

 

Kortteja olisi voinut olla vieläkin enemmän. Jotkin tehtävät olivat osalle lapsia 

helppoja ja he tekivät ne nopeasti. 

 

9.3 Itsearviointi 

Matikkakortit onnistuivat mielestäni hyvin. Onnistuin selittämään korttien oh-

jeet selkeästi ja helposti ymmärrettävästi. Ideat olivat monipuolisia ja ikäryh-

mälle sopivia. Koin, että lapset pitivät korttien tehtävistä ja tekivät niitä mielel-

lään. Kortit toimivat myös hyvinä lisätehtävinä sellaisina päivinä, kun met-

sässä tehtiin ensin jotain muuta. Osa lapsista pyysi lisää tehtäviä, jolloin met-

sämatikkakortit oli helppo kaivaa esiin. Kortit selvästi helpottivat metsäopetuk-

sen suunnittelua matemaattisten aiheiden osalta.  

 

Korttien ulkonäköön en ollut täysin tyytyväinen – kortit olisi voinut saada visu-

aalisesti näyttävimmiksi oikeanlaisella osaamisella. Olisi myös voinut olla toi-

miva idea jaotella kortit aihealueittain, kun nyt kortit olivat kaikki samassa pa-

kassa. Kortteja olisi myös voinut olla enemmän. Osa korteista oli myös 

omasta mielestäni liian helppoja osalle lapsista. Olisin voinut keksiä jokaiseen 

korttiin vielä haastavamman variaation tai lisätehtävän, kun nyt niitä löytyi vain 

osasta kortteja.  

 

10 POHDINTA 

Kehittämistyöni oli omasta mielestäni onnistunut ja vastasi sen tavoitteita. Löy-

sin hyvän ja hyödyllisen tarpeen, johon pystyin opinnäytetyölläni vastaamaan. 
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Myös opinnäytetyön kohderyhmä oli tyytyväinen ja matikkakortit ovat päässeet 

kovaan käyttöön, mikä on tärkeä asia. 

 

Matikkakortteja tehdessä opin soveltamaan jo olemassa olevia ideoita esiope-

tuksen tavoitteisiin. Opinnäytetyön tekeminen opetti minulle myös paljon uutta 

ympäristökasvatuksesta ja luonnossa toimimisesta sekä antoi minulle paljon 

uutta materiaalia ja tietoa työhöni. Teoreettista viitekehystä kirjoittaessa huo-

masin myös lähdekriittisyyteni kehittyvän ja osa lähteistä vaihtuikin parempiin 

matkan varrella.  

 

Toivoisin, että opinnäytetyöni innostaisi myös muita toteuttamaan enemmän 

opetusta luontoympäristössä. Internetistä ja kirjallisuudesta löytyy paljon ide-

oita ulkona toteutettavaksi, mutta hyvin hajanaisesti. Toivon siis, että tästä yh-

tenäisestä opinnäytetyöstä kasvattajat löytävät toimivia ideoita. Lähes kaikki 

toiminta ja eri sisällöt ovat kuitenkin toteutettavissa metsässä. Tämän työn te-

keminen innosti itseänikin siirtämään entistä enemmän toimintaa metsään.  

 

Opinnäytetyötä tehdessä minut yllätti se, että kuinka paljon aikaa siihen loppu-

jen lopuksi kului. Pysyin kuitenkin opinnäytetyön aikataulussa suunnitellusti, 

mutta se vaati enemmän työtunteja, kuin olin alun perin suunnitellut. Kaiken 

kaikkiaan opinnäytetyö prosessi oli antoisa kokemus. 

 

Opinnäytetyön jatkokehitysidea voisi olla esimerkiksi aakkoskorttien kehittämi-

nen metsään tai vastaavien liikuntakorttien kehittäminen. Jatkossa voitaisiin 

myös tutkia metsäympäristön vaikutusta matemaattisten taitojen kehittymi-

seen. Myös matikkakortteja voitaisiin kehittää lisää. 
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LIITTEET 

Numerolakana   

  

Tässä tehtävässä harjoitellaan numero-lukumäärä vastaavuutta. Tar-

vitset vaalean lakanan tai kankaan, sekä laminoidut numerokortit. Ai-

kuinen jakaa lakanan esimerkiksi kuuteen osaan ja asettaa laminoidut 

numerot 1-6 lakanalle. Tämän jälkeen lapset etsivät metsästä asioita 

yhtä monta, kun numero näyttää. Lopuksi voidaan laskea yhdessä, löy-

tyikö asioita yhtä monta kuin piti. Tehtävä voidaan tehdä esimerkiksi 

pareittain tai pienissä ryhmissä. Jokaisella parilla voi myös olla oma 

alusta ja numerot, jolloin kaikki lukumäärät tulee käytyä läpi. Tehtä-

vää voi vaikeuttaa lisäämällä numeroita.   
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Lukujono  

 

Tässä tehtävässä harjoitellaan lukujonoa. Tarvitset yhtä monta nume-

rokorttia, kuin on lapsia. Sekoita kortit ja jaa jokaiselle lapselle yksi 

kortti. Kortit saa kääntää yhtä aikaa. Nyt lasten tulisi järjestäytyä jo-

noon lukujensa mukaan, niin, että numero 1 on ensin, 2 seuraavaksi ja 

niin edes päin. Toisessa tehtävässä kortit asetetaan allekkain lukujo-

non mukaisesti. Tämän jälkeen lapset lähtevät etsimään esimerkiksi 

käpyjä tai kiviä ja laittavat ne numeroiden viereen. Numeron 1 vieressä 

on yksi käpy, numeron 2 vieressä on kaksi käpyä ja niin edes päin. 

Tämä auttaa lapsia hahmottamaan lukujonoa ja -määriä. 
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Luokittelu ja laskeminen  

 

Tässä tehtävässä tarvitaan laminoidut luokittelukuvat ja 

alustaksi esimerkiksi vaalea lakana. Käydään ensin yhdessä 

läpi luokittelukuvat; painava, pitkä, sileä, pieni jne. Aikuinen 

antaa lapsille ohjeen, kuinka monta asiaa etsitään. Asetellaan 

luokittelukuvat lakanalle ja tullaan sen ympärille piiriin. Lap-

set saavat vuorotellen esitellä löytämänsä asiat ja luokitella 

ne lakanalle. Lopuksi voidaan laskea yhdessä, että kuinka 

monta painavaa asiaa löydettiin, kuinka monta pitkää asiaa 

ja niin edes päin.   
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Vastakohdat lakanalle  

 

Tässä tehtävässä tarvitaan laminoidut vastakohta kuvat ja alus-

taksi esimerkiksi vaalea lakana. Ensin käydään yhdessä läpi vas-

takohdat; suuri-pieni, painava-kevyt, karhea-sileä, pitkä-lyhyt 

ym. Lapset voivat käydä etsimässä esimerkiksi yhden vastakoh-

taparin kerrallaan, jonka jälkeen kokoonnutaan lakanalle ja esi-

tellään löydökset ja asetetaan ne lakanalle oikean luokan alle. 

Lapsille voi myös antaa ohjeen etsiä 4 asiaa metsästä, jonka jäl-

keen löydökset laitetaan lakanalle ja etsitään yhdessä juuri 

näistä löydöksistä vastakohtia tai muuten vaan luokitellaan 

niitä.   
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Sarjoitusta  

 

Tässä tehtävässä tarvitaan yksi tai useampi alusta esimer-

kiksi vaalea lakana. Aikuinen tekee lapsille mallisarjoja, 

esimerkiksi kivi, keppi, käpy, keppi, kivi, keppi, käpy… ja 

lapset käyvät etsimässä tarvittavat materiaalit ja jatkavat 

näitä sarjoja. Alustoja ja sarjoja on hyvä olla useampi, jotta 

useampi mahtuu tekemään samaan aikaan. Lapset voivat 

myös tehdä sarjoja, joita toiset lapset ja aikuiset sitten jat-

kavat. 
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Koodeja   

 

Tässä tehtävässä tarvitaan alustaa, esimerkiksi vaalea lakana. 

Tässä tehtävässä tehdään erilaisia koodeja, jotka täytyy yrittää 

ratkaista. Sovitaan ensin yhdessä, että esimerkiksi kivi=hyppy, 

käpy=taputus, keppi=pyörähdys ja lehti=kumarrus. Tämän jäl-

keen aikuinen tekee lapsille koodin alustalle, jonka lapset yrit-

tävät ratkaista. Lapset voivat myös keksiä omia koodeja ja rat-

kaista niitä. Jos lasten on hankala muistaa, mikä asia tarkoitti 

mitäkin, esimerkiksi kivi=hyppy, voidaan tässä hyödyntää ku-

via toiminnoista. 
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Etsi yhtä monta  

 

Tässä tehtävässä harjoitellaan numeroiden ja lukumäärän tun-

nistamista. Tässä tehtävässä tarvitaan numerokortteja, sekä pal-

lokortteja. Aikuinen näyttää lapsille joko numero- tai pallokortin 

ja antaa ohjeen ”Etsi yhtä monta käpyä” tai ”Etsi yhtä monta 

keppiä”. Pallokorteilla voidaan harjoitella samalla tekniikalla 

myös nopeaa tunnistamista – aikuinen näyttää pallokorttia lap-

sille vain pienen hetken ajan ja antaa ohjeen, jonka jälkeen lait-

taa kortin piiloon.   

 

 

 

  



40 
 

   
 

Etsi metsästä 

 

Tässä tehtävässä harjoitellaan erilaisia käsitteitä. Ai-

kuinen antaa lapselle aina yhden ohjeen kerrallaan. 

Esimerkiksi etsi itseäsi korkeampi puu, etsi itseäsi 

isompi kivi, etsi pikkurillin kynnen kokoinen kivi, 

etsi etusormesi pituinen käpy ym. 
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Muotoja kepeillä  

 

Tässä tehtävässä harjoitellaan erilaisia muotoja. Tässä tehtävässä 

tarvitaan eri muotojen kuvia tai vaihtoehtoisesti alusta, jonka päälle 

aikuinen tekee lapsille mallit eri muodoista. Aluksi lapset saavat 

mallin muodoista, kuten kolmio, nelikulmio, ympyrä ja suorakulmio. 

Käydään mallit läpi joko yksi kerrallaan tai kaikki samaan aikaan. 

Tämän jälkeen lapset lähtevät etsimään sopivia keppejä ja tekevät 

niillä omat muotonsa. Mallia saa tulla katsomaan niin monta kertaa 

kuin haluaa, ei ole tarkoitus vielä muistaa ulkoa. Lasten tekemistä 

muodoista voi ottaa lopuksi kuvia. 
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Henkarivaaka  

 

Tässä tehtävässä harjoitellaan punnitsemista ja asioiden painoa. 

Tarvitset henkarin ja kaksi pussia. Kiinnitä pussit henkarin päi-

hin ja vaaka on valmis. Aikuinen pyytää lapsia keräämään erilai-

sia asioita metsästä, jotka kuitenkin mahtuvat pusseihin. Pyydä 

lapsia arvioimaan, mitkä asioista ovat painavia ja mitkä kevyem-

piä. Mikä on painavin? Löytyykö kaksi saman painoista asiaa? 

Punnitaan asioita yhdessä henkarivaa’alla. Punnitut asiat voi-

daan lopuksi asettaa järjestykseen painavimmasta kevyimpään.    
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Metsäsudoku  

 

Tähän tehtävään tarvitaan 4 pitkää keppiä, 3 kiveä, 3 käpyä ja 

vaikka 3 lehteä. Lapset tekevät pitkistä kepeistä itselleen sudo-

kuruudukon; aseta kaksi keppiä pystysuuntaan ja niiden päälle 

kaksi keppiä vaakasuunnassa, jolloin kepeistä muodostuu 3x3 

ruudukko.  Lapset asettelevat esineitä ruudukkoon niin, että 

sekä vaaka- että pystysuoraan tulee aina yksi esine vain kerran. 

Eli jos rivillä on jo yksi käpy, ei voi laittaa samalle riville toista 

käpyä kumpaankaan suuntaan. Jos tämä onnistuu lapsilta hel-

posti, tehtävää voi vaikeuttaa tekemällä 4x4 ruudukon ja lisää-

mällä neljännen pelivälineen, esimerkiksi pienet kepit.   
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Suuruusjärjestys  

 

Tässä tehtävässä lapset etsivät aikuisen pyytämiä asioita. En-

sin voidaan etsiä esimerkiksi viisi eri kokoista kiveä. Sen jäl-

keen asetetaan kivet lakanalle ja laitetaan ne suuruusjärjes-

tykseen, vaikka niin, että suurin kivi on ensin. Tämän jälkeen 

voidaan etsiä keppejä ja asettaa ne pituusjärjestykseen. Ai-

kuinen voi pyytää lapsia etsimään mitä vaan metsän materi-

aaleja, joita sitten laitetaan suuruusjärjestykseen. Asiat voi-

daan kerätä yhdelle suurelle alustalle tai sitten alustoja voi 

olla useampi.   
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Metsäkauppa  

 

Rakennetaan ensin yhdessä metsään kauppa. Kerätään myytäviä 

asioita luonnonmateriaaleista ja kerätään pieniä kiviä rahoiksi. 

Jokainen lapsi saa vuorollaan olla kauppias. Muut lapset tulevat 

vuorotellen ostamaan kauppiaalta jotain, kauppias keksii hinnan 

(käpylehmä maksaa 3 pikkukiveä) ja ostaja laskee oikean määrän 

kiviä ja maksaa kauppiaalle. Kauppias vielä tarkistaa, oliko 

maksu oikein. Metsään voi myös rakentaa yhdessä esimerkiksi 

kahvilan tai ravintolan, joka toimii samalla periaatteella.   
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Kim-leikki  

 

Muodostetaan lakanan tai jonkun muun alustan ympärille piiri. 

Aikuinen levittää alustalle numerot 1-10. Lapset sulkevat sil-

mänsä ja aikuinen ottaa yhden kortin pois. Keksivätkö lapset 

mikä kortti puuttuu? Taputetaan puuttuva numero yhdessä. Sa-

maa voi myös kokeilla täpläkorteilla numerokorttien sijaan.  

Kim-leikkiä voi leikkiä metsässä myös erilaisilla luonnonmateri-

aaleilla. Lapset voivat kerätä kiviä, keppejä ja muita asioita laka-

nalle, josta aikuinen poistaa yhden asian, minkä lapset yrittävät 

muistaa.  
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Värien etsintää  

 

Tässä tehtävässä tarvitaan munakennoja, joko jokaiselle 

lapselle oma tai jokaiselle parille oma. Kennojen pohjat tu-

lee värittää eri väreillä jo ennen metsään menoa. Metsässä 

lapset yksin tai pareittain yrittävät löytää jokaiseen loke-

roon jotain saman väristä, kuin sen pohja on. Lopuksi voi-

daan kerääntyä lakanan/alustan ääreen ja esitellä löydök-

siä.    

 

 

 

 


