
METSÄRYHMÄTOIMINNAN 

VUOSIKELLO 

 
”Kuuntele, huomaa, etsi ja keksi — luonnossa tulet iloiseksi. Juokse ja 

liiku, haista ja maista; metsä on täynnä kaikenlaista. Aina voit metsässä 

oppia uutta, tutkia luonnon salaisuutta.”    Hannele Huovi

  



 

Metsäryhmätoiminnan vuosikello 

Vuosikellon esittely 

Metsäryhmätoiminnan vuosikello on toteutettu 

osana Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työtä. Sen tarkoituksena on vahvistaa varhais-

kasvattajien osaamista metsäryhmätoiminnan 

toteuttamisessa ja kehittää toimintaa monipuoli-

semmaksi. Vuosikello on helppokäyttöinen ja 

käytännönläheinen työväline, joka sisältää moni-

puolista toimintaideoita ja vinkkejä vuoden jokai-

selle kuukaudelle huomioiden eri vuodenajat, 

juhlat, luontoon liittyvät päivät ja teemat sekä 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

(2018) oppimisen alueet. Joka kuukaudessa on 

useampi teema, joista kasvattaja voi valita ryh-

mälleen sopivimmat. Vuosikellon suunnittelussa 

on otettu huomioon Viinijärven päiväkodin työn-

tekijöiden, lasten ja heidän vanhempien toiveita 

ja ideoita metsätoiminnasta eri menetelmien 

avulla. Vuosikellon lopussa on lisämateriaaleja, 

kuten laulu-, loru/runo- ja luontokirjalistoja sekä 

luontoon liittyviä linkkejä, aineistoja ja kirjalli-

suutta. Tuotoksen tekemisessä on hyödynnetty 

myös kirjallisuutta ja muita lähteitä, kuten eri jär-

jestöjen toimintaideoita ja vinkkejä. 

Mitä on metsätoiminta? 

Metsätoiminnassa pääpaino on ulkona ja met-

sässä toimimisessa sekä retkeilyssä. Koti-

pesänä toimii kota, jossa on mahdollisuus ruo-

kailla ja levätä, mutta myös leikkiä, tutkia, askar-

rella sekä järjestää pienimuotoista toimintaa tai 

juhlia. Metsätoiminnan tavoitteena on vahvistaa 

lasten luontosuhdetta ja ympäristöherkkyyttä, 

tarjota tietoa lähiympäristön luonnosta ja elä-

mästä, edistää luonnossa liikkumisen taitoja 

sekä herättää halua toimia luonnon puolesta. 

Metsätoiminnassa tulee huomioida erityisesti 

turvallisuus, jota varten on laadittava etukäteen 

retki- ja turvallisuussuunnitelmat. Kasvattajalla 

on oltava luonnossa mukanaan reppu, jossa on 

tarvittavat yhteystiedot, ensiapuvarustus, lääk-

keet sekä puhelin. Lisäksi säänmukainen vaate-

tus ja varustus on erityisen tärkeää, sillä luon-

nossa ollaan säällä kuin säällä. 

Luontokasvatus lapsen kehityksen tu-

kena 

Luontokasvatus vaikuttaa myönteisesti lasten 

fyysiseen, kognitiiviseen, sosiaaliseen ja psyyk-

kiseen kehitykseen sekä hyvinvointiin. 

Luontokasvatus 

➢ tukee monipuolisesti fyysistä toimintaky-

kyä ja kehittää motorisia taitoja 

➢ lisää vastustuskykyä ja vähentää allergi-

oita 

➢ vaikuttaa positiivisesti kognitiivisiin tai-

toihin, kuten muistiin, havainnointiin, on-

gelmaratkaisukykyyn, oppimiseen, tark-

kaavaisuuteen 

➢ kehittää kielellisiä ja matemaattisia tai-

toja  

➢ edistää leikkitaitoja ja mielikuvitusta 

➢ kehittää vuorovaikutus- ja yhteystyötai-

toja 

➢ vahvistaa itsetuntoa ja itseilmaisua 

➢ kohentaa mielialaa, rauhoittaa ja virkis-

tää. 



 

Syksyn merkit

Marjat, sienet, kasvikset ja 
viljat

Liikenneturvallisuusviikko

Kesän merkit

Kukat

Hyönteiset

Maailman luonnonsuojelupäivä

Juhannus

Laskiainen

Ystävänpäivä

Mediataitoviikko

Kalevalan päivä 

Kasvit ja kasvaminen

Puutarhatoiminta

Pääsiäinen

Talveen valmistautuminen

Isänpäivä

Lapsen oikeuksien viikko ja 
päivä

Talven merkit

Joulu

Kevään merkit

Ilma 

Earth Hour

Kivet

Luonnonlelut

Vesi ja ranta

Kalat

Jokamiehenoikeudet

Tutustuminen ja ryhmäytyminen

Puunhalausviikko

Suomen luonnon päivä

Veden eri olomuodot

Birdlife

Eläinten jäljet

Roskat ja kompostointi

Linnut ja pesintä

Äitienpäivä

Suomen lasten metsäretkipäivä

Eläinten viikko ja päivä

Ruska ja värit

Tunnetaidot

METSÄRYHMÄTOIMINNAN             

VUOSIKELLO 

  



 

ELOKUU 

Teemat ja aiheet:  

• Jokamiehenoikeudet 

• Tutustuminen ja ryhmäytyminen 

• Puunhalausviikko  

• Suomen luonnon päivä (elokuun viim. 

lauantai) 

Oppimisen tavoitteet:  

• Minä ja meidän yhteisömme 

• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

• Kielten rikas maailma 

Toimintaa kodassa ja luonnossa: 
 

• Säätilan ja vuodenajan havainnointiteh-
tävä 15.8.: valokuva kodan ikkunasta, 
kuva tulostetaan ja siihen kirjoitetaan 
päiväys, lämpötila, säätila. 

 
Jokamiehenoikeudet: 
 

• Jokamiehenoikeudet lyhyesti: 
https://www.suomenlatu.fi/me-
dia/jmo_perus_tulostettava_2018.pdf.  

• Mietitään, miten metsässä toimitaan, lii-
kutaan ja mitä siellä saa/ei saa tehdä. 
Tehdään kuvakortit jokamiehenoikeuk-
sista: vihreälle pohjalle kuvia sallituista 
asioista ja punaiselle pohjalle kielletyistä 
asioista. Käsitellään aihetta lasten 

kanssa kuvakortteja hyödyntäen. Mieti-
tään yhdessä oman lähimetsän sään-
nöt, jotka kirjoitetaan/piirretään muistiin. 

 
 

• Jokamiehenoikeuksiin liittyviä pelejä ja 
leikkejä: https://www.suomenlatu.fi/me-
dia/luontoliikuntaa_korjattu.pdf. 

• Suomen Ladun pelilaatat jokamiehenoi-
keuksien harjoitteluun: https://www.suo-
menlatu.fi/media/jmo-pelilaatat-lopulli-
nen.pdf. 

 
Tutustuminen ja ryhmäytyminen: 
             

• Metsän eläimet -leikki: jokainen nostaa 
pussista lapun, jossa on eläimen kuva 
esim. karhu, jänis, susi. Lapset jakautu-
vat leikkialueelle ja etsivät oman ryhmän 
jäsenet matkimalla eläinten ääniä ja liik-
keitä. 

• Tutustumispiiri: leikkijät ovat piirissä ja 
jokainen kertoo nimensä sekä asian 
mistä pitää luonnossa. Sen jälkeen lan-
kakerä heitetään seuraavalle langasta 
samalla kiinni pitäen, kunnes lanka on 

käynyt jokaisella ja siitä on muodostunut 
yhteinen ”hämähäkin verkko”. 

• Muut leikit ja laulut: metsänhaltija, 
Saammekohan kiinni Matin? (ks. leikki-
pankki), Mörkö se lähti piiriin, Mehi-
läisenpiiri ja Mörrileikki -laulut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puunhalausviikko: 
 

• Keskustellaan miksi puut ja metsät ovat 
tärkeitä ihmisille ja eläimille (esim. ra-
vinto, suoja, pesät).  

• Mietitään, millaisia puita metsässä kas-
vaa ja tutustutaan niihin luonto- ja tieto-
kirjojen tai älylaitteiden avulla. Tutkitaan 
puiden ulkonäköä, lehtiä, käpyjä, neula-
sia ja kantoja. 

• Valitaan ja merkitään metsäryhmälle 
oma puu, jonka kehitystä seurataan 
vuoden eri aikoina esim. valokuvaten. 
Tarkkaillaan eläinten ja lintujen vierailuja 
puun luona.    
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• Luetaan puun tarina:  
http://www.vihervuosi.fi/fi-
les/upload_pdf/24501/Puun%20ta-
rina_2016.pdf. Jokainen valitsee oman 
puun luonnosta ja kertoo miksi pitää 
siitä. Puuhun tutustutaan eri aistein ja 
välinein (esim. halaaminen, koskettelu, 
tutkiminen, piirtäminen, maalaaminen, 
valokuvaus). 

• Keksitään erilaisille puille omia tarinoita 
ja harjoitellaan samalla tarinanker-
ronta/sadutusta. Kuvitetaan tarina piirtä-
mällä, maalaamalla tai luonnonmateri-
aaleja hyödyntämällä. 

• Rakennetaan metsässä majoja puiden 
oksista ja muista luonnonmateriaaleista.  

• Leikit: puuhippa ja puu-junaleikki, seka-
metsä=hedelmäsalaatti (ks. leikki-
pankki, metsän oppimispolku, luontolii-
kuntalinkit). 

• Laulut, runot (ks. listat), sadut. 

• Lisää puihin liittyviä tehtäviä ja tutkimuk-
sia kirjassa Tiedeleikkejä pikkututkijoille 
2017, s. 83–99. 

 

Suomen luonnon päivä: 
 

• Vinkkejä ja tehtäviä Suomen luonnon 
päivän viettoon päiväkodissa: 
https://www.suomenluonnon-
paiva.fi/info/vinkit-suomen-luonnon-
p%C3%A4iv%C3%A4n-viettoon-kou-
luille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-
2020/. 

• Luontobingo: tehdään ruudukko, jossa 
on luontoon liittyviä kuvia (esim. 5x5 ku-
vaa). Etsitään ruudukossa olevia asioita 
luonnosta ja merkitään löydetyt. Kun 
saadaan viiden kuvan suora, huude-
taan: bingo! 

• Pullonpyöritys: istutaan piirissä ja pyö-

räytetään pulloa. Se johon pullonsuu 

osoittaa, suorittaa jonkun tehtävän luon-

nossa (esim. etsi kolme ötökkää, roiku 

puun oksalla, nimeä m-kirjaimella alka-

via asioita metsästä). 

• Luonnon aarrejahti: lapsille jaetaan aar-

rekortit, joissa on jokin luonnon aarre ku-

ten käpy, kivi tai marja. Lapset lähtevät 

etsimään metsästä ko. aarteen ja tuovat 

sen rinkiin. Ensimmäisenä kaikki aarteet 

löytänyt on voittaja. 

• Leikit: Kim-leikki, tuo minulle, käpybingo 

(ks. leikkipankki, linkit). 

• Luontoon liittyvät laulut, runot/lorut (ks. 

listat), sadut. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.vihervuosi.fi/files/upload_pdf/24501/Puun%20tarina_2016.pdf
http://www.vihervuosi.fi/files/upload_pdf/24501/Puun%20tarina_2016.pdf
http://www.vihervuosi.fi/files/upload_pdf/24501/Puun%20tarina_2016.pdf
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info/vinkit-suomen-luonnon-p%C3%A4iv%C3%A4n-viettoon-kouluille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2020/
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info/vinkit-suomen-luonnon-p%C3%A4iv%C3%A4n-viettoon-kouluille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2020/
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info/vinkit-suomen-luonnon-p%C3%A4iv%C3%A4n-viettoon-kouluille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2020/
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info/vinkit-suomen-luonnon-p%C3%A4iv%C3%A4n-viettoon-kouluille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2020/
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info/vinkit-suomen-luonnon-p%C3%A4iv%C3%A4n-viettoon-kouluille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2020/


 

SYYSKUU  

Teemat ja aiheet: 
 

• Syksyn merkit 

• Sadonkorjuu: marjat, sienet kasvikset, 

viljat 

• Liikenneturvallisuusviikko vko 37 

Oppimisen tavoitteet: 

• Ilmaisun monet muodot 

• Kasvan, liikun ja kehityn 

• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Muuta huomioitavaa: 

• Nuku ulkona -päivä  

• Syyspäiväntasaus 22. tai 23.9. 

• Puun päivä 27.9. 

Toimintaa kodassa ja luonnossa: 
 

Syksyn merkit: 
 

• Säätilan ja vuodenajan havainnointiteh-
tävä 15.9.: valokuva kodan ikkunasta, 
kuva tulostetaan ja siihen kirjoitetaan 
päiväys, lämpötila, säätila. 

• Keskustelua ja havainnointia syksyn 
merkeistä (ks. Suomen luonto- ja ympä-
ristökoulujen liitto ry:n Mappa.fi materi-
aalipankki https://mappa.fi/reppu/125). 

• Valokuvataan syksyn merkkejä luon-
nossa ja valitaan lapsia kiinnostava 
aihe, johon tutustutaan paremmin.  

• Kerätään metsästä puiden ja kasvien 
siemeniä, joita liuotetaan vedessä yön 
yli ja istutetaan ruukkuun. Siemeniä hoi-
detaan talven ajan ja keväällä istutetaan 
esim. omaan pihaan. 

• Laulut, runot/lorut (ks. listat), sadut. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marjat, sienet, kasvikset ja viljat: 
 

• Tutustutaan marjoihin, sieniin, kasviksiin 
ja viljoihin älylaitteiden sekä luonto- ja 
tietokirjojen avulla. Pyydetään vierailija 
Marttayhdistykseltä kertomaan niistä. 

• Marjojen poiminta metsässä ja marjapii-
rakan ym. leipominen. 

• Marjamaalausta metsässä tai kodassa 
paperiin esim. mustikalla/puolukalla. 

• Pujotellaan pihlajanmarjoja lankaan 
neulan avulla ja tehdään niistä erilaisia 
koruja ja koristeita. 

• Leikit: marjasalaatti, mummon hillopur-
kit, mustikat ja mansikat (leikkipankki). 

• Sieniretkelle otetaan mukaan älylaite ja 
sienikirja. Etsitään erilaisia sieniä, valo-
kuvataan ja tunnistetaan niitä älylaitteen 
ja sienikirjan avulla. Käydään läpi myr-
kylliset ja myrkyttömät sienet. 

• Leikit: myrkkysieni (ks. leikkipankki). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Tutustutaan kasviksiin eri aistien välityk-
sellä: maistellen, haistellen, katsellen ja 
tunnustellen. 

• Painetaan kasviksia paperille tai kan-
kaalle, joista tehdään kotaan verhot, 
ruokaliinat tms.  

 

https://mappa.fi/reppu/125


 

• Sadonkorjuujuhlat: kolmelle ryhmälle 
jaetaan omat aiheet: 1. marjat ja sienet 
2. kasvikset ja juurekset 3. viljat. Ryh-
mät hankkivat omaan aiheeseen liittyviä 
asioita luonnosta, päiväkodin kasvi-
maalta tai tuovat kotoa. Niistä voi leipoa 
tai tehdä maistiaisia juhlaan. Kaikki lai-
tetaan esille pöydille, joista voi käydä 
maistelemassa ko. tuotteita. Jokainen 
ryhmä esittää omaan aihepiiriin liitty-
vän laulun, esityksen, tarinan tai runon.  

• Kasvisleikki: ohjaaja näyttää kuvia kas-
viksista ja hedelmistä (esim. porkkana, 
punajuuri, omena, sipuli). Kun näytetään 
maan alla kasvava kasvis, mennään 
vatsalleen maahan ja kun näytetään 
maan päällä kasvava hedelmä, nous-
taan seisomaan korkeaksi. 

• Laulut, runot/lorut (ks. listat), sadut. 
 
 
 
 
 

 
  

• Retki kummimaatilalle, jossa tutustutaan 
eri viljoihin pelloilla ja esim. katsotaan 
viljan leikkuuta. 

• Leivotaan erilaista viljalajeista leivonnai-
sia sadonkorjuujuhlaan tai Liperin leipä-
päivälle. 

 

Liikenneturvallisuusviikko: 
 

• Keskustellaan liikennesäännöistä, -mer-

keistä ja turvavarusteista (heijastin, hei-

jastinliivit, kypärä ym.). 

• Tutustutaan Liikenneturvan turvapu-

puun (https://turvapupu.net/). 

• Etsitään, tunnistetaan ja valokuvataan 

liikennemerkkejä lähiympäristöstä. 

• Rakennetaan metsäliikennepuisto luon-

topolulle, johon askarrellaan luontoon 

liittyviä liikennemerkkejä ja ajoneuvoja 

puunrungoista, kivistä tai kierrätysmate-

riaaleista, kuten pahvilaatikoista.  

• Liikenne- ja ajoneuvolaulut, -leikit ja -lo-

rut (ks. listat). 

• Eläinsatuja turvallisen liikkumisen pohti-

miseen eri vuodenaikoina: 

https://www.liikenneturva.fi/fi/opetta-

jille/elainsadut-turvallisen-liikkumisen-

pohtimiseen#451ea2ce.  
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LOKAKUU  

Teemat ja aiheet: 

• Eläinten viikko ja kansainvälinen eläin-

ten päivä 4.10. 

• Ruska ja värit 

• Tunnetaidot 

Oppimisen tavoitteet: 

• Minä ja meidän yhteisömme 

• Ilmaisun monet muodot 

• Kasvan, liikun ja kehityn 

• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Muuta huomioitavaa: 

• Aleksis Kiven päivä – Suomen kirjalli-

suuden päivä 10.10. 

• YK:n päivä 24.10. 

• Valtakunnallinen energiansäästöviikko 

vko 41. 

Toimintaa kodassa ja luonnossa: 

• Säätilan ja vuodenajan havainnointiteh-
tävä 15.10.: valokuva kodan ikkunasta, 
kuva tulostetaan ja siihen kirjoitetaan 
päiväys, lämpötila, säätila. 
 

 
 

 

Eläinten viikko ja päivä: 
 

• Tutustutaan metsän eläimiin:  

- mietitään mitä eläimiä metsässä asuu 

- valitaan jokin eläin ja mietitään mitä se 
syö, millainen pesä sillä on, millaisia jäl-
kiä se jättää jne.  
- luetaan eläimestä satu, tarina tai etsi-
tään tietoa luontokirjoista  
- tehdään eläimen kuva maahan eri 
luonnonmateriaaleista  
- otetaan taideteoksesta valokuva ja as-
karrellaan siitä esim. taulu tai kortti 
- mietitään mikä voisi olla eläimen lem-
pipaikka metsässä ja miksi 
-liikutaan ja äännellään metsässä kuin 
eläin, pysäytetään liikunta jokaisen valit-
semaan eläimen lempipaikkaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Eläinvierailut päiväkodissa tai vierailut 
kummimaatiloille. 

• Leikit: juokse eläinten luokse, hännän 
ryöstö, tikka puuta koputtaa, Karhu nuk-
kuu, eläinpantomiimi (ks. leikkipankki). 

• Laulut, lorut/runot (ks. listat), sadut. 
 

Ruska ja värit: 

• Etsitään luonnosta erivärisiä asioita, 

joita kerätään ja liimataan omaan askar-

reltuun ”väripalettiin”. Lopuksi tutkitaan 

mitä asioita ja värejä löydettiin. 

 

 

• Ohjaaja näyttää värikorttia ja jokainen 

etsii luonnosta vastaavan värin ja tuo 

sen yhteiselle valkoiselle kankaalle. Lo-

puksi lajitellaan löydettyjä asioita eri ta-

voin esim. koko, muoto, väri, paino jne.  

• Etsitään ympäristöstä paikka ja tutkitaan 

kasveja ja lajeja, joissa on eniten omaa 

lempiväriä. Järjestetään taidenäyttely, 

johon piirretään/maalataan lempivärien 

kirjoa. 

• Kerätään erivärisiä lehtiä, keksitään ja 

taiteillaan niistä lintuja, eläimiä, ötököitä 

jne. Kuvataan taideteokset ja keksitään 

hahmoille tarinoita. 

• Leikit: värihippa, kosketa väriä, väri, vä-

ripeikko (ks. leikkipankki). 



 

Tunnetaidot: 

• Viitottu rakkaus sivusto: materiaalia tun-

netaitojen ja sosiaalisten taitojen tuke-

miseen varhaiskasvatuksessa. Katso 

esim. kuvamateriaali ”Ihmiset ja eläimet 

tuntevat samoin”: 

https://viitotturakkaus.fi/tuote/minulla-ja-

elaimilla-on-samoja-tunteita/. Samalla 

voidaan keskustella miltä eläimistä tun-

tuu ja miten niitä kohdellaan ja huomioi-

daan. 

• Tunteiden koti: mietitään tunteita, joita 

on lähiaikoina tuntenut, kokenut tai ha-

vainnut. Rakennetaan tai etsitään luon-

nosta tunteelle koti, esim. kivi, kasvi tai 

kolo. Koristellaan tunteen kotia ja ote-

taan siitä valokuva. Tunteen luona voi 

vierailla halutessaan myös myöhemmin. 

• Liikutaan luonnossa eri tunnetilojen mu-

kaisesti esim. iloisesti, surullisesti, vihai-

sesti, yllättyneesti, pelokkaasti. 

 

 

 

• Yhdistetään eri tunteita luonnosta löyty-

viin asioihin tai valmiisiin/itse kuvattuihin 

luontokuviin. 

• Tulostetaan ja laminoidaan susiaiheiset 

MAHTI-tunnekortit tunteiden ilmaisun, 

nimeämisen ja sanoittamisen tueksi: 

https://www.tuki-

liitto.fi/uploads/2018/08/mahti_tunne-

kortit.pdf. 

• Tunteisiin liittyviä lauluja, loruja (ks. lis-

tat) sekä tarinoita (esim. Fanni- ja Jukka 

Hukka -kirjasarjat). 
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https://www.tukiliitto.fi/uploads/2018/08/mahti_tunnekortit.pdf
https://www.tukiliitto.fi/uploads/2018/08/mahti_tunnekortit.pdf
https://www.tukiliitto.fi/uploads/2018/08/mahti_tunnekortit.pdf


 

MARRASKUU  

Teemat ja aiheet: 

• Eläinten talveen valmistautuminen 

• Isänpäivä (marraskuun toinen su) 

• Lapsen oikeuksien viikko ja päivä 20.11.  

Oppimisen tavoitteet: 

• Minä ja meidän yhteisömme 

• Ilmaisun monet muodot 

• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

• Kasvan, liikun ja kehityn 

Muuta huomioitavaa: 

• Maailman ilmastopäivä 11.11. 

Toimintaa kodassa ja luonnossa: 

• Säätilan ja vuodenajan havainnointiteh-
tävä 15.11.: valokuva kodan ikkunasta, 
kuva tulostetaan ja siihen kirjoitetaan 
päiväys, lämpötila, säätila. 
 

Talveen valmistautuminen: 

• Tutustutaan eläimiin (siili, karhu, jänis, 

käärme, orava ym.) älylaitteiden sekä 

tieto- ja luontokirjallisuuden avulla. 

• Keskustellaan eläinten talviunista- ja 

horroksesta, suojaväreistä, talvipesistä 

ym.         

• Askarrellaan eläimiä ja rakennetaan 

niille pesät metsään luonnonmateriaa-

leista. 

• Rakennetaan kotaan taljoista ja tyy-

nyistä eläinten pesiä, joissa nukutaan 

päivälevolla ”talviunet”. 

• Piilotetaan erivärisiä pehmoleluja tai esi-

neitä rajatulle metsäalueelle. Etsitään 

ne, tarkistetaan löydetyt ja pohditaan, 

mitkä löytyivät helpoiten ja mitkä oli vai-

keampi löytää. Mistä se johtui? 

• Tutkitaan luupeilla ja valokuvataan 

eläinten jättämiä syömisen ym. jälkiä 

luonnossa.  

• Pyydetään vierailija paikallisesta met-

sästysseurasta kertomaan metsän eläi-

mistä ja niiden hoidosta, ravinnosta ym. 

• Leikit: Karhu nukkuu, oravan häntä, jä-

nisemo (ks. leikkipankki ja -linkit). 

• Laulut, runot/lorut (ks. listat), sadut. 

 

Isänpäivä: 

• Isälle/ukille lahjaksi kortti tai taulu: valo-

kuvataan lapsi lempipaikassaan luon-

nossa, tulostetaan kuva ja askarrellaan 

siihen kehykset ja liimataan koristeet 

luonnonmateriaaleista.  

• Järjestetään kotaan iseille/ukeille aamu-

kahvit, jossa tarjolla herkkuvoileivät.  

 

 

            

 

   

Lapsen oikeuksien viikko ja päivä: 

• Lapsen oikeudet toiminnallisesti: 

https://unicef.studio.cras-

man.fi/pub/public/pdf/Lapsen+oikeu-

det+toiminnallisesti+varhaiskasvatuk-

sessa.pdf. 

• Pidetään lastenkokous, jossa lapset 

päättävät, mitä he haluavat tehdä ko. vii-

kolla kodassa ja luonnossa. 

• Lapset valokuvaavat haluamiaan asi-

oita/paikkoja luonnossa. Kuvia käyte-

tään esim. valokuvasuunnistuksessa. 

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Lapsen+oikeudet+toiminnallisesti+varhaiskasvatuksessa.pdf
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Lapsen+oikeudet+toiminnallisesti+varhaiskasvatuksessa.pdf
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Lapsen+oikeudet+toiminnallisesti+varhaiskasvatuksessa.pdf
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Lapsen+oikeudet+toiminnallisesti+varhaiskasvatuksessa.pdf


 

• Seikkailu/tutkimusretki lasten ehdotta-

man reitin mukaisesti luonnossa.  

• Aistirata metsässä: Lapset valitsevat 

metsästä jonkun mieluisan paikan, jossa 

he tekevät havaintoja eri aisteillaan. 

 

Kuuloaistitehtäviä:  

-Mikä ääni? -leikki: istutaan ringissä sil-

mät suljettuina ja mietitään, mistä luon-

toon liittyvästä asiasta lähtee kyseinen 

ääni.  

-Eläinten äänet: tunnistetaan eläimiä ku-

vien avulla ja mietitään yhdessä, miten 

ne ääntelevät. Jaetaan samat kuvat lap-

sille, aletaan ääntelemään kuin eläin ja 

etsitään itselle pari äänen perusteella. 

 

Näköaistitehtäviä: 

- Katse maastoon: rajatulle alueelle pii-

lotetaan 5–10 luonnonesinettä, jotka ei-

vät oikeasti kuulu siihen paikkaan esim. 

kuusen käpy lehtipuuhun. Lasten teh-

tävä on etsiä nämä esineet ja kertoa mi-

hin ne oikeasti kuuluvat.   

- Etsi samanlainen: laitetaan liinalle 5–

10 luonnonesinettä ja harjoitellaan nii-

den nimeämistä. Lapset sulkevat sil-

mänsä, yksi esine poistetaan ja lapset 

saavat etsiä luonnosta puuttuvan esi-

neen.  

Hajuaistitehtäviä:  

-Tuoksubaari: järjestä tuoksupisteitä, 

joissa lapset koettavat päätellä hajuais-

tinsa perusteella, mistä tuoksusta on 

kyse (esim. koivun lehden, männyn, 

kuusen tai marjan tuoksu).  

- Etsitään tuoksuja: jokainen lapsi etsii 

luonnosta oman suosikkituoksun. Ko-

koonnutaan yhteen ja jokainen johdat-

taa vuorollaan muun ryhmän haista-

maan omaa lempituoksuaan.  

 

 

 

 

Tuntoaistitehtäviä:  

-Tunnistusleikki: laitetaan pussiin jokin 

asia luonnosta. Lapset arvailevat, mitä 

pussissa on tunnustelemalla kädellä 

pussin sisältä tai ulkopuolelta. Luonnon-

materiaalin voi laittaa myös lapsen se-

län takana olevaan käteen. Esinettä 

kierrätetään ringissä, kunnes joku tun-

nistaa esineen. Ensimmäisenä arvan-

nut saa valita uuden esineen tunnustel-

tavaksi.  

-Adjektiivitarina: jokaisella on oma astia, 

johon kerätään metsästä jotain kylmää, 

pehmeää, terävää, kosteaa jne. Luetaan 

metsään liittyvää tarinaa ja aina kun ta-

rinassa on ed. mainittu adjektiivi, tun-

nustellaan ko. asiaa kädessä.  

-Tuntoruudukko: etsitään ympäristöstä 

erituntuisia asioita esim. lehtiä, kiviä tai 

siemenhaituvia. Tehdään maahan ruu-

tupeitto, jossa jokaisessa ruudussa on 

erituntuisia materiaaleja. Lapset tunnus-

televat toistensa tuntoruudukoita.  

 

 

 

 
 

 



 

JOULUKUU  

Teemat ja aiheet: 

• Talven merkit 

• Joulu 

Oppimisen tavoitteet: 

• Minä ja meidän yhteisömme 

• Ilmaisun monet muodot 

• Kielten rikas maailma 

Muuta huomioitavaa: 

• Itsenäisyyspäivä 6.12. 

• Talvipäivänseisaus 21–22.12. 

Toimintaa kodassa ja luonnossa: 

Talven merkit: 

          

• Säätilan ja vuodenajan havainnointiteh-
tävä 15.12.: valokuva kodan ikkunasta, 
kuva tulostetaan ja siihen kirjoitetaan 
päiväys, lämpötila, säätila. 

• Mietitään yhdessä, mistä tietää, että 
talvi on tulossa? Käydään läpi talven 
merkkejä sekä lasten ajatuksia ja ha-
vaintoja talven etenemisestä. Käsitel-
lään aihetta satujen ja tietokirjojen avulla 
(ks. Suomen luonto- ja ympäristökoulu-
jen liitto ry:n Mappa.fi materiaalipankki 
https://mappa.fi/reppu/125). 

• Talvinen musiikkimaalaus: johdatellaan 
lapsia aiheeseen talvisen sadun tai ru-
non avulla. Lapsia ohjataan miettimään 
talvea ja sen merkkejä sekä katsomaan 
ikkunasta miltä talvinen maisema näyt-
tää. Maalataan maalaus talven viileillä 
sävyillä kuunnellen samalla musiikkia 
esim. Vivaldin neljä vuodenaikaa (talvi). 

• Leikit: lumienkeli, lumileivoskauppa, lu-
milinnan tupaantuliaiset (ks. leikki-
pankki). 

• Talveen liittyvät laulut, runot/lorut (ks. 
listat), sadut. 
 
 

 

Joulu: 

• Keskustellaan joulusta, sen tavoista ja 
perinteistä sekä lasten ajatuksista ja ko-
kemuksista. 

 

• Askarrellaan joulukalenteri kierrätysma-
teriaaleista esim. 24 wc-rullasta tai tuli-
tikkurasiasta. ”Metsätonttu” tuo lapsille 
kirjeitä kalenterin luukkuihin, joissa on 
tontun viesti ja jokin tehtävä lapsille. 
Tehtävät voivat olla esim. laulun opette-
lua, liikuntaleikin tai -pelin leikkimistä, 
askartelua ja leipomista jne. Kalenterin 
lopussa tonttu voi palkita lapset pienellä 
yllätyksellä tehtävien suorittamisesta. 

 
 
 
 
 

 

https://mappa.fi/reppu/125


 

 

• Tonttujen aarteenetsintä: piilotetaan 
metsään jouluisia asioita, kuten joulu-
kuusenpalloja, joihin on kiinnitetty erilai-
sia luontoon liittyviä tai liikunnallisia teh-
täviä, kuten pupuhyppelyä seuraavalle 
rastille. Lapsilla on kartta, johon rastit eli 
aarteet on merkitty numerojärjestyk-
sessä. Viimeisessä paikassa voi olla 
esim. piparitaikina, joka leivotaan lasten 
kanssa ja lopuksi herkutellaan yhdessä.  

• Muita jouluisia leikkejä ja tekemistä: 
https://peda.net/kausti-
nen/kpo/ah/jj2/mka/alakoulu-joulu-
kuu/joululeikkej%C3%A4-pdf:file/down-
load/bde0cc6d597ed63bb3ab3631ecac
d9eaa2c735b1/Joululeik-
kej%C3%A4.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 

• Jouluaiheisia satuhierontoja lapsille ko-
dassa toteutettavaksi: https://satuhie-
ronta.fi/satupankki-satuhierontaohjaa-
jat/teemat-juhlapyhat/.           

• Aineettomien lahjojen joulupolku: 
https://www.kierratyskeskus.fi/fi-
les/4310/joulupolku_pieni.pdf.                            

• Jouluiset laulut (ks. listat), runot, sadut. 
  

                

                   
                       
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://peda.net/kaustinen/kpo/ah/jj2/mka/alakoulu-joulukuu/joululeikkej%C3%A4-pdf:file/download/bde0cc6d597ed63bb3ab3631ecacd9eaa2c735b1/Joululeikkej%C3%A4.pdf
https://peda.net/kaustinen/kpo/ah/jj2/mka/alakoulu-joulukuu/joululeikkej%C3%A4-pdf:file/download/bde0cc6d597ed63bb3ab3631ecacd9eaa2c735b1/Joululeikkej%C3%A4.pdf
https://peda.net/kaustinen/kpo/ah/jj2/mka/alakoulu-joulukuu/joululeikkej%C3%A4-pdf:file/download/bde0cc6d597ed63bb3ab3631ecacd9eaa2c735b1/Joululeikkej%C3%A4.pdf
https://peda.net/kaustinen/kpo/ah/jj2/mka/alakoulu-joulukuu/joululeikkej%C3%A4-pdf:file/download/bde0cc6d597ed63bb3ab3631ecacd9eaa2c735b1/Joululeikkej%C3%A4.pdf
https://peda.net/kaustinen/kpo/ah/jj2/mka/alakoulu-joulukuu/joululeikkej%C3%A4-pdf:file/download/bde0cc6d597ed63bb3ab3631ecacd9eaa2c735b1/Joululeikkej%C3%A4.pdf
https://peda.net/kaustinen/kpo/ah/jj2/mka/alakoulu-joulukuu/joululeikkej%C3%A4-pdf:file/download/bde0cc6d597ed63bb3ab3631ecacd9eaa2c735b1/Joululeikkej%C3%A4.pdf
https://satuhieronta.fi/satupankki-satuhierontaohjaajat/teemat-juhlapyhat/
https://satuhieronta.fi/satupankki-satuhierontaohjaajat/teemat-juhlapyhat/
https://satuhieronta.fi/satupankki-satuhierontaohjaajat/teemat-juhlapyhat/
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4310/joulupolku_pieni.pdf
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4310/joulupolku_pieni.pdf


 

TAMMIKUU  

Teemat ja aiheet: 

• Veden eri olomuodot 

• BirdLife lintujen pihabongausviikko 4 

• Eläinten jäljet 

Oppimisen tavoitteet: 

• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

• Ilmaisun monet muodot 

• Kasvan, liikun ja kehityn 

Toimintaa kodassa ja luonnossa: 

• Säätilan ja vuodenajan havainnointiteh-
tävä 15.1.: valokuva kodan ikkunasta, 
kuva tulostetaan ja siihen kirjoitetaan 
päiväys, lämpötila, säätila. 

 
Veden eri olomuodot: 

 

• Lumeen liittyvät tutkimukset: 
 
Lumen sulaminen ja roskaisuuden tutki-
minen: kahdessa astiassa 1l lunta, joka 
sulatetaan. Mitataan, paljon tulee vettä 
ja kaadetaan sulanut vesi valkoisen suo-
datinpaperin läpi. Mitä löytyy, millaisista 
paikoista löytyy puhdasta lunta? 
 
 

Veden haihtuminen: kahdessa lasissa 
yhtä paljon vettä, vedenpinnan taso 
merkataan tusseilla. Lasit sijoitetaan au-
rinkoiseen paikkaan ja toinen lasi peite-
tään tiiviillä muovikelmulla. Lapset en-
nustavat, mitä tulee tapahtumaan. Ha-
vainnot tallennetaan piirtämällä tai ku-
vaamalla ja lasten kanssa pohditaan, 
mitä vedelle tapahtui. 
 
Lumihiutaleiden muotojen tutkiminen: 
hiutaleita tutkitaan mustien pahvien/ 
luuppien avulla ja verrataan lumihiutalei-
den kuviin. Askarrellaan kotaan koris-
teiksi silkkipaperilumihiutaleita tai piirre-
tään tummalle paperille valkoisella öljy-
värillä hiutaleita, joita havaittiin luupissa. 
 
Miten pilvet muodostuvat: laitetaan 
isoon lasipurkkiin kuumaa vettä ja sulje-
taan tiiviisti muovikelmulla. Laitetaan 
kelmun päälle lunta tai jäätä ja havain-
noidaan, mitä tapahtuu. 

 

        

• Jäätaide: jäädytetään vettä erilaisiin as-
tioihin, rasioihin ja tölkkeihin. Veteen 
voidaan lisätä myös erilaisia luonnon-
materiaaleja. Jos taideteoksesta halu-
taan ripustettava, veteen lisätään myös 
narunpätkä. Annetaan veden jäätyä, 
poistetaan rasioista ja laitetaan taidete-
okset esille. 

• Lumitaide: tehdään lumesta veistoksia 
tai muotoillaan taideteoksia ja maala-
taan ne vesiväreillä. Järjestetään jää- ja 
lumitaidenäyttely. 

• Timantit hukassa: jäädytetään värjättyä 
vettä jääpalamuoteissa tai rasioissa. Pii-
lotetaan värikkäitä jäätimantteja luon-
toon ja leikitään aarteenetsintää. 

• Luisteluharjoittelua jäällä, hiihtoa ja mä-
enlaskua lumella. 

• Leikit: jää, lumi ja vesi, kuka pelkää lu-
mimiestä, lumilabyrintti, jääkuningas ja 
aurinko (ks. leikkipankki, linkit). 

• Laulut, runot/lorut (ks. listat) sadut. 
 
 

 



 

 BirdLife lintujen pihabongausviikko: 
 

• Keskustellaan lasten kanssa linnuista, 
jotka he tunnistavat ja etsitään niistä ku-
via lintukirjoista tai älylaitteelta. Tutustu-
taan Suomessa asuviin talvilintuihin, 
mitä ne syövät ja kuunnellaan älylait-
teelta niiden laulua tai ääniä. 

• Lintubongaus: katsellaan ja kiikaroidaan 
lintuja viikon ajan lähiympäristössä sekä 
kuunnellaan niiden laulua ja äänte-
lyä. Mitä lintuja löytyy ja missä ne oleile-
vat?                

• Askarrellaan talvilintuja ja lintulautoja 
esim. ruoka-automaatti maitopurkista 
leikkaamalla aukko alareunaan, jonne 
kaadetaan siemeniä ja joka ripustetaan 
narulla puuhun roikkumaan. 

• Keskustellaan lintujen talviruokinnasta 
ja lasten kokemuksista. Ruokitaan lin-
tuja esim. viedään ruokaa (siemenet, 
pähkinät, talipallo) jonkun toisen teke-
mälle ruokapaikalle. Havainnoidaan lin-
tulaudan tapahtumia. 

• Talvilinnut -leikki: leikkijät jaetaan talvi-
lintuihin (tiaiset, varpuset, punatulkut) ja 
jokaisella lajilla on oma pesäpuunsa. 
Yksi leikkijöistä on haukka, joka yrittää 
ottaa pikkulintuja kiinni. Haukka huutaa 
”haukka tulee”, jolloin pikkulinnut yrittä-
vät päästä omiin pesäpuihinsa ennen 
kuin haukka saa heidät kiinni. Kiinnijää-
nyt pikkulintu joutuu haukan pesään. 
Leikki havainnollistaa luonnon lakia ja 
kiertokulkua: ruuanhankinta ei ole help-
poa, osa selviytyy ja osa joutuu muiden 
ravinnoksi.  

• Laulut, runot/lorut (ks. listat), sadut. 
 

Eläinten jäljet: 
 

• Tutustutaan tietokirjojen ja älylaitteiden 
avulla eläinten jättämiin jälkiin. 

• Jälkijahti: lähdetään tutkimaan eläinten 
jälkiä luontoon lumisateen jälkeen. Valo-
kuvataan jälkiä tai seurataan minne ne 
johtavat, jolloin voi löytyä eläimen ma-
kuupaikka, ruokailupaikka tai ulostusjäl-
jet. Mietitään kuvien avulla, minkä eläin-
ten jälkiä ne olivat. Kerrotaan tarinoita/ 
sadutetaan ko. eläimistä miettien mitä 
niille tapahtui.  

• Liikutaan ja jäljitellään eläinten jälkiä, 
esim. jänis: kaksi yhden jalan hyppyä ja 
tasajalkahyppy. 

• Eläinten jälkien painaminen esim. taika-
taikinaan erilaisten muottien avulla. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

HELMIKUU  

Teemat ja aiheet: 

• Laskiainen 

• Ystävänpäivä 14.2. 

• Mediataitoviikko  

• Kalevalan päivä 28.2. 

Oppimisen tavoitteet: 

• Minä ja meidän yhteisömme 

• Kasvan, liikun ja kehityn 

• Kielten rikas maailma 

• Ilmaisun monet muodot 

Muuta huomioitavaa: 

• Valon päivä 3.2. 

• Talviluonnon päivä 3.2. 

• Runebergin päivä 5.2. 

Toimintaa kodassa ja luonnossa: 

• Säätilan ja vuodenajan havainnointiteh-
tävä 15.2.: valokuva kodan ikkunasta, 
kuva tulostetaan ja siihen kirjoitetaan 
päiväys, lämpötila, säätila. 

        
 
 
 
 
 

Laskiainen: 
 

• Laskiaisrieha, jossa eri talviliikuntala-
jeja; lumikenkäilyä, mäenlaskua pulkalla 
ja liukureilla, hiihto- ja luistelutaidon har-
joittelua eri tavoin sekä niihin liittyviä 
leikkejä. Lopuksi paistetaan tikkupullia 
tai makkaraa ja juodaan kuumaa mehua 
tai kaakaota. 

 

Tikkupullan valmistus: 
- 3 dl vehnäjauhoja  
- 1/2 tl suolaa  
- 2 rkl sokeria  
- 2 tl leivinjauhetta tai kuivahiivaa  
- 1 1/2 dl vettä tai maitoa.  
 
Taikinan voi valmistaa jauhopussissa, 
jossa sopiva määrä jauhoja. Taikina 
muotoillaan pitkulaiseksi ja kierretään ti-
kun ympärille harvaan. Pulla turpoaa 
paistuessaan. 

• Rakennetaan lumesta lumiukkoja, -eläi-
miä, eläinten pesiä jne. 

• Laulut, runot/lorut (ks. listat), sadut. 

Ystävänpäivä: 
 

• Ystävyyteen liittyvät tarinat, laulut ja lau-
luleikit (ks. listat). 

• Etsi ystävälle lahja luonnosta: lapset 
jaetaan pareihin ja jokainen etsii toiselle 
lahjan luonnosta. Lahja voi olla ihan 
mikä tahansa luonnosta löytyvä asia. 
Jokainen antaa lahjan parilleen ja kertoo 
miksi halusi antaa juuri tämän lahjan ka-
verille.  

• Ystävyyden keko: valitaan metsästä puu 
tai iso kivi. Jokainen lapsi etsii luonnosta 
asian esim. kävyn/oksan ja laittaa sen 
valitulle paikalle. Samalla annetaan pie-
niä lupauksia metsälle ja omalle ryh-
mälle. Keskustellaan esim. mitä voisi lu-
vata, jotta eläimillä olisi hyvä olla met-
sässä tai millaiset lupaukset edistävät 
ryhmän keskinäistä ystävyyttä. 

• Leikit: halihippa, ystävyyden verkko, tof-
feeleikki, pallohieronta kaverille. 

• Materiaalia kaveritaitojen tukemiseen: 
https://viitotturakkaus.fi/tuote-
osasto/tunteiden-tunnistaminen-lap-
set/sosiaaliset-taidot/. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://viitotturakkaus.fi/tuote-osasto/tunteiden-tunnistaminen-lapset/sosiaaliset-taidot/
https://viitotturakkaus.fi/tuote-osasto/tunteiden-tunnistaminen-lapset/sosiaaliset-taidot/
https://viitotturakkaus.fi/tuote-osasto/tunteiden-tunnistaminen-lapset/sosiaaliset-taidot/


 

Mediataitoviikko: 
 

• Mediataitoviikko materiaalit ja niiden ti-
laaminen päiväkotiin: https://www.me-
diataitoviikko.fi/. 

• QR-koodijahti: valmistetaan etukäteen 
QR-koodilappuja, joita lapset etsivät 
tablettien kanssa lähiympäristöstä. Lap-
pujen koodien takaa paljastuu esim. 
luontoon liittyviä kuvia, tehtäviä, kysy-
myksiä tai arvoituksia. QR-koodeja voi 
tehdä netistä löytyvillä maksuttomilla ja 
helppokäyttöisillä QR-koodigeneraatto-
reilla. 

• Sanoma- ja aikakauslehdistä kuvien 
leikkaaminen ja liimaaminen teemoittain 
esim. vuodenajat, kasvit, eläimet, puut, 
marjat, sää. 

• Materiaalia lasten mediakasvatukseen: 
https://www.mll.fi/ammattilaisille/var-
haiskasvattajille/mediakasvatus-var-
haiskasvatuksessa/. 

 

      

Kalevalan päivä: 
 

• Luetaan aiheeseen liittyviä satuja ja tari-
noita esim. Koirien Kalevala - Mauri 
Kunnas. 

• Lauletaan ja leikitään perinnelauluja ja -
leikkejä kodassa ja metsässä (ks. listat). 

• Kalevala värityskirja: http://kulttuurin-
vuosikello.fi/kalevala-varityskirja/. 

• Tehdään Kalevalaan liittyvä näytelmä tai 
esitys esim. satuja hyödyntäen. 
 

 

• Isovanhempien tai ikääntyneiden ihmis-
ten päivä kodassa: lapset suunnittelevat 
päivän ohjelman, joka toteutuu kodassa 
ja/tai luonnossa. Ohjelmassa voi olla pe-
rinnelauluja ja -leikkejä (tervapata, kym-
menen tikkua laudalla ym.) sekä retki 
metsään, jossa on esim. tehtävärasteja 
tai jumppaa. Isovanhemmat voivat 
tuoda mukanaan lapsuuden valokuvia 
tai leluja, joista he voivat kertoa lapsille. 
Päivä huipentuu ruokailuun  
 

 
 
kodassa, jossa on tarjolla perinteistä ko-
tiruokaa: kala/lihakeittoa, leipää sekä 
maitoa/piimää. 
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MAALISKUU  

Teemat ja aiheet: 

• Kevään merkit ja kevätseuranta 

• Ilma 

• Earth Hour (maaliskuun viim. la) 

Oppimisen tavoitteet: 

• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

• Ilmaisun monet muodot 

• Kasvan, liikun ja kehityn 

Muuta huomioitavaa: 

• Maailman luonnon päivä 3.3. 

• Tasa-arvon päivä (Minna Canthin päivä) 

19.3. 

• Kevätpäiväntasaus 20.3. 

• Maailman metsäpäivä 21.3. 

• Maailman vesipäivä 22.3. 

• Maailman ilmatieteen päivä 23.3. 

Toimintaa kodassa ja luonnossa: 

Kevään merkit ja kevätseuranta:  

• Säätilan ja vuodenajan havainnointiteh-
tävä 15.3.: valokuva kodan ikkunasta, 
kuva tulostetaan ja siihen kirjoitetaan 
päiväys, lämpötila, säätila. 

 

• Keskustellaan kevään merkeistä ja etsi-
tään niitä havainnoimalla, valokuvaa-
malla ja videoimalla lähiympäristöä. (ks. 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen 
liitto ry:n Mappa.fi materiaalipankki 
https://mappa.fi/reppu/125 tai tulosta ke-
vätseuranta-kortit http://kevat-
seuranta.fi.www25.zoner-asiakas.fi/wp-
content/uploads/2020/02/kevat-
tuuli2020_lowres_netti.pdf.) 

• Tehdään metsään noin 3x3m kokoinen 
luontoruutu, joka rajataan esim. kepeillä. 
Vieraillaan paikalla tietyin väliajoin, valo-
kuvataan sitä ja huomioidaan tapahtu-
neet muutokset.  Seurataan kevään ke-
hittymistä nupusta kukkaan, paljaasta 
oksasta vihreäksi sekä ruskeasta maan-
pinnasta vihreäksi ruohikoksi. 

• Leikit: auringonkukka, koske keltaista 
(ks. leikkipankki ja -linkit). 

• Laulut, lorut/runot (ks. listat), sadut. 
 
 

 
 

Ilma: 
 

• Keskustellaan lasten kanssa ilmastosta 
ja eri säätiloista kuvien avulla. Mietitään, 
miten syntyy vesi- ja lumisade, pilvet, 
tuuli ja myrsky, ukkonen, sateenkaari 
ym. ja minä vuodenaikoina niitä esiintyy. 
Kuunnellaan ääninäytteitä ja tarinoita eri 
sääilmiöistä.   

• Vietetään viikon ajan mahdollisimman 
paljon aikaa ulkona havainnoimalla ja 
dokumentoimalla eri säätiloja valokuva-
ten ja videoiden niitä.       

• Lapset valitsevat mieluisimmat säätilat, 
joista tekevät musiikkiesityksen eri soit-
timien avulla. 

• Keksitään yhdessä tuulitarina, joka kir-
joitetaan muistiin. Luetaan tarina uudel-
leen ja tehdään siihen äänet. esim. pu-
haltamalla pullonsuihin. 

• Askarrellaan luonnonmateriaaleista tuu-
lelle lelu tai mobile, joka ripustetaan ryh-
män yhteiseen tai lapsen omaan puu-
hun. 

• Laulut, runot/lorut (ks. listat), sadut. 
 

https://mappa.fi/reppu/125
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• Leikit:  
- Pohjantuuli ja etelätuuli: leikkijät jae-
taan pohjantuuliin ja etelätuuliin. Poh-
jantuuleksi nimetyt leikkijät laskevat 
kymmeneen ja sillä välin etelätuulet ha-
jaantuvat eri puolille. Pohjantuulet otta-
vat etelätuulia kiinni, jolloin kiinniotettu 
jäätyy leveään haara-asentoon. Jotta 
etelätuuli saadaan sulamaan, pitää toi-
sen etelätuulen pelastaa hänet ryömi-
mällä jalkojen välistä.  
 

-Ilmapalloleikki: leikkijät pompottelevat 
ilmapalloa tai -palloja päällään ja yrittä-
vät pitää sen ilmassa mahdollisimman 
pitkään. Leikkiä voidaan helpottaa niin, 
että ilmapalloon saa koskea myös kä-
sillä. 
- Ilmansuuntaleikki, neljän tuulen leikki, 
höyhenpeli, saippuakuplat (ks. leikki-
pankki ja -linkit). 

 
 
 
 

Earth Hour 
 

• Keskustellaan lasten kanssa ympä-
ristön ja luonnon suojelemisesta 
sekä ilmastonmuutoksesta. Mitä ne 
tarkoittavat ja miksi luonnon suoje-
leminen on tärkeää? 

• Pidetään kodassa oma Earth Hour- 
tapahtuma, jossa lapset hiljentyvät 
kuuntelemaan luontoon liittyvää ta-
rinaa, Mindfulness -harjoitetta tai 
luonnon ääninäytteitä silmät suljet-
tuina led-kynttilän valossa, jonka jäl-
keen ilmaistaan koettuja tuntemuk-
sia eri tavoin. 

• Earth Hour- ja ilmasto-opetusvink-
kejä varhaiskasvatukseen: 
https://wwf.fi/app/uploads/3/f/v/2yu
47a8ocynwtueccbx971/eh_tehta-
via_varhaiskasvatus-ja-esiope-
tus.pdf?filename=Ilmasto-opetus-
vinkit%20varhaiskasvatuk-
seen%20ja%20esiopetukseen.pdf. 
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HUHTIKUU 

Teemat ja aiheet: 

• Kasvit ja kasvaminen 

• Puutarhatoiminta 

• Pääsiäinen 

Oppimisen tavoitteet: 

• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

• Ilmaisun monet muodot 

Muuta huomioitavaa: 

• Kansainvälinen Äiti Maan päivä 22.4. 

Toimintaa kodassa ja luonnossa: 

• Säätilan ja vuodenajan havainnointiteh-
tävä 15.4.: valokuva kodan ikkunasta, 
kuva tulostetaan ja siihen kirjoitetaan 
päiväys, lämpötila, säätila. 

 
Kasvit ja kasvaminen: 
 

• Siementutkimuksia: tutkitaan esim. pui-
den siemeniä luupin avulla. Tiputetaan 
siemen ja havainnoidaan, eteneekö se 
jotenkin ilmassa. Piirretään ja valokuva-
taan erilaisia siemeniä. Pohditaan miten 
siemenet kulkevat ja leviävät kasvupai-
koille (tuuli, eläimet, hyönteiset). Kokeil-
laan liikkuvatko siemenet puhaltamalla, 
kelluvatko ne jne.      

• Kasvamiskoe: laitetaan pilttipurkkeihin 
muutamia siemeniä (esim. herne/aurin-
gonkukka). Jokainen purkki numeroi-
daan ja niihin kirjoitetaan, mitä kyseisen 
purkin siemenet saavat kasvaakseen, 
esim. purkki 1: multa, vesi, valo, lämpö 
ja ilma. Seuraavasta purkista poistetaan 
joku näistä elementeistä, esim. ei lisätä 
multaa tai vettä. Mullan sijasta voidaan 
lisätä myös kiviä tai paperia. Seurataan 
siementen itämistä ja kasvien kasva-
mista muutaman viikon ajan.  Havainnot 
voidaan piirtää tai valokuvata viikoittain. 
Keskustellaan mitkä siemenistä kasvoi-
vat parhaiten ja mistä se johtui. 

• Kasvuhippa: lapset jaetaan kolmeen 
ryhmään (vedet, pakkaset ja kasvin 
alut). Leikkialueen toisessa päässä on 
aurinko ja toisessa kasvumulta-alue, 
josta kasvin alut aloittavat leikin. Pakka-
set ja vedet ovat näiden alueiden vä-
lissä. Kasvin alut lähtevät juoksemaan 
mullasta aurinkoon ja yrittävät napata 
samalla vähintään yhden veden mu-
kaansa. Jos pakkanen saa heidät kiinni, 
lasketaan yhdessä kahteentoista ennen 

kuin matka jatkuu. Jos aurinkoon juok-
seva ei saa vettä mukaansa, hän joutuu 
takaisin multaan.  

 

• Istutetaan ja kasvatetaan äidille/mum-
molle kukka, kasvi tai yrtti äitienpäiväksi. 
Kasvi istutetaan esim. koristeltuun kuk-
karuukkuun tai maitopurkkiin.  

• Tehdään kasvikansio lempikasveista 
joko valokuvaamalla, prässäämällä tai 
piirtämällä kasveja. 

• Kerätään luonnosta hyötykasveja ja yrt-
tejä, (esim. nokkonen, voikukka, suola-
heinä, pihlajanmarja, ruusunmarja, ke-
tunleipä) joita maistellaan tai käytetään 
eri tarkoituksiin, kuten ruokiin tai maus-
teiksi.  

• Kasvitaidetta: maalataan kasvin/lehden 
toinen puoli ja painetaan paperille tai lai-
tetaan paperi lehden päälle ja väritetään 
väriliidun kyljellä lehden muodot esiin. 

 
 
 
 
 



 

Puutarhatoiminta: 
 

• Istutetaan päiväkodin puutarhaan/kasvi-
maalle siemeniä, esim. nopeasti kasva-
via kasveja (ruohosipuli, pinaatti, sokeri-
herne). Seurataan ja havainnoidaan 
kasvien kasvua esim. tutkien, piirtäen ja 
valokuvaten. Hoidetaan ja kastellaan 
kasveja, kitkekään kasvimaata ja mais-
tellaan sen antimia. Voidaan myös istut-
taa hitaammin kasvavia juureksia, kuten 
porkkanoita, joita voidaan nauttia seu-
raavan syksyn sadonkorjuujuhlassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pääsiäinen: 
 

• Keskustellaan pääsiäisestä, sen ta-
voista ja perinteistä sekä lasten ajatuk-
sista ja kokemuksista. 

• Etsitään luonnosta pajunkissoja ja as-
karrellaan niistä virpomavitsat. 

• Piilotetaan metsään pääsiäismunia, joita 
lapset etsivät. Myös lapset voivat piilot-
taa munia vuorotellen toisilleen. 
   

• Kylvetään pääsiäisruohoa astioihin, joi-
den askartelussa hyödynnetään kierrä-
tys- ja jätemateriaaleja esim. pahvilaati-
kot, muovi-, metalli- ja lasipurkit. Seura-
taan pääsiäisruohon kasvamista. 

• Leikit: Munamieshippa, pupun tupsun 
kiinnitys sekä tipuhippa, jossa kiinnijää-
nyt menee kyykkyyn ja räpyttää käsiä 
kuin siipiä. Tipu pelastetaan pyrstöjä yh-
teen hieromalla (ks. leikkipankki). 

• Laulut, lorut/runot (ks. listat), sadut.  
 
 
 

 
 

• Retki kummimaatilalle katsomaan vas-
tasyntyneitä tipuja, karitsoja tai muita 
eläimiä. 

 

 
 

  



 

TOUKOKUU  

Teemat ja aiheet: 

• Roskien keräys, lajittelu ja kompostointi 

• Lasten lintuviikko: linnut ja pesintä 

• Äitienpäivä (toukok. toinen su) 

• Suomen lasten metsäretkipäivä 17.5. 

Oppimisen tavoitteet: 

• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

• Kasvan, liikun ja kehityn 

• Ilmaisun monet muodot 

Muuta huomioitavaa: 

• Vappu 1.5. 

• Maailman muuttolintujen päivä 10.5. 

• Kalastuspäivä 16.5. 

• Ulkoluokkapäivä 23.5. 

• Luonnon monimuotoisuuden päivä 22.5. 

Toimintaa kodassa ja luonnossa: 

• Säätilan ja vuodenajan havainnointiteh-
tävä 15.5.: valokuva kodan ikkunasta, 
kuva tulostetaan ja siihen kirjoitetaan 
päiväys, lämpötila, säätila. 

 
 

 
 

Roskien keräys, lajittelu ja kompostointi: 

• Keskustellaan lasten kanssa roskista, 

roskaamisesta ja luetaan niihin liittyvää 

tarinaa. Mietitään mitä haittaa roskista 

on luonnolle ja eläimille. 

• Lähdetään keräämään lähiympäristöstä 

ja metsästä roskia ja järjestetään roska-

näyttely. Tämän jälkeen lajitellaan ros-

kat eriväristen kartonkien päälle (esim. 

vihreä-paperi, sininen-kartonki, ruskea-

biojäte, punainen-ongelmajäte) ja vie-

dään ne lajittelupisteelle. 

      

• Kompostointitehtävä: selvitetään mitä 

tapahtuu omenan kodalle, banaaninkuo-

relle, käsipaperille, metalliesineelle ja 

muoville, kun ne haudataan maahan. 

Havaintoja tehdään kahden päivän, kah-

den viikon, kuukauden ym. kuluttua. Jo-

kaisella kerralla otetaan tutkimuskoh-

teista valokuvat ja kirjataan lasten teke-

mät havainnot muistiin. 

• Matokompostorin perustaminen: 

https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis-

tokoulutus/oppitunnit_ja_-tuokiot/mato-

kompostorin_perustaminen. 

• Kierrätysaiheisia leikkejä ja tehtäviä: 

https://www.kierratyskeskus.fi/fi-

les/13147/ulkoleikit_kierra_tysversi-

oita_2017.pdf. 

• Kierrätyskeskus opetusmateriaalit: 
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis-
tokoulutus/kasvattajien_kurssit_ja_ma-
teriaalit/opetusmateriaalit/varhaiskasva-
tus. 
 

Linnut ja pesintä: 

• Linnunpesät: rakennetaan erikokoisia 

linnunpesiä luonnosta löytyvistä materi-

aaleista (mm. heinät, oksat), joihin as-

karrellaan munia. Lintujen munia, niiden 

kokoja, värejä ja muotoja voidaan tutkia 

aluksi lintukirjoista. Munia voidaan as-

karrella itse askartelumassasta tai käyt-

tää valmiita styrox-munia. Sen jälkeen 

munat maalataan ja laitetaan itsetehtyi-

hin linnunpesiin. 
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• Lasten lintuviikko materiaaleja: 

https://www.birdlife.fi/opettajille/lintuma-

teriaaleja-opettajille/. 

• Seilin sääksikamera - seuraa livenä ka-

merakuvaa lintujen pesinnästä Sei-

lin saarella: https://saaristo-

meri.utu.fi/osprey/.  

• Linnunpönttöjen askarteleminen/raken-

taminen esim. maitopurkeista tai nikka-

roimalla. 

• Lintutanssi: mietitään ja matkitaan lintu-

jen liikkeitä ja ääniä, esim. varis lentää 

ja kraakkuu, västäräkki hyppii, haikara 

seisoo yhdellä jalalla, haukka syöksyy 

jne. 

• Leikit: lintukauppias -leikki, nälkäiset lin-

nut: kahdella lintupoikueella on omat pe-

sät. Leikkitilan keskellä oleva ympyrä on 

täynnä lintujen ruokaa, kuten käpyjä. 

Molemmat lintupoikueet lähtevät hake-

maan ruokaa omaan pesäänsä ja lo-

puksi lasketaan, kumpi poikueista sai 

kerättyä enemmän ruokaa. 

• Laulut, lorut/runot (ks. listat), sadut. 

          

 

 

 

 

Äitienpäivä: 

• Lahjaksi äidille: 

Kukkamaljakko: puhdas lasiastia esim. 

pilttipurkki sivellään askarteluliimalla. Ri-

potellaan siivilöity hiekka lusikalla liiman 

päälle ja annetaan kuivua. Kerätään 

maljakkoon äidin lempikukkia. 

Kirjanmerkki: liimataan kartongille luon-

nonmateriaaleja esim. prässättyjä kas-

veja tai kierrätysmateriaaleja ja päällys-

tetään ne kontaktimuovilla. Kirjanmerk-

kiin voi tehdä myös reiän, johon voi pu-

jotella langoista tupsun. 

 

 

 

 

 

Metsäretkipäivä: 

• Luontorastit: rasteilla on luontoon liitty-
viä kysymyksiä, etsintätehtäviä, liikun-
nallisia tehtäviä, arvoituksia, väittämiä, 
matemaattisia tai äidinkielen tehtäviä. 
Viimeisellä rastilla syödään itsetehdyt 
retkieväät metsässä olevassa majassa 
tai taivasalla. (ks. luontopolkuidea: 

http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Ke-
vaeinen-luontopolku-paeivaekodille-
metsaenolentojen-jaeljissae.pdf.) 

• Seikkailu, jonka idea kytkeytyy valmii-
seen tai lasten keksimään tarinaan. 
Seikkailussa on hyvä olla ongelmanrat-
kaisua, leikkejä ja pelejä, luottamus- ja 
yhteistyötehtäviä sekä liikunta- ja oppi-
mistehtäviä. Seikkailun jälkeen pidetään 
purkuhetki, jossa voidaan käyttää esim. 
”rohkeuden kiveä”, piirtämistä/muovaile-
mista, kuvista kertomista, tunnekortteja, 
fiilisjanaa tai peukutusta (ks. kirjallisuus 
-lista). 

• Virtuaalinen metsäretki: klikkaa metsä-
retkipäivän YouTube-kanava auki, josta 
voi valita mieluisen retken. Lisää virtuaa-
lisia metsäretkiä löytyy Mieli ry:n si-
vuilta: Hyvän mielen metsäkävelyt. 
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KESÄKUU  

Teemat ja aiheet: 

• Kesän merkit 

• Luonnon kukkien päivä 17.6: kukat 

• Hyönteiset 

• Maailman luonnonsuojelupäivä 27.6. 

• Juhannus 

Oppimisen tavoitteet: 

• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

• Ilmaisun monet muodot 

• Kasvan, liikun ja kehityn 

Muuta huomioitavaa: 

• Maailman ympäristöpäivä 5.6. 

• Maailman merien päivä 8.6. 

Toimintaa kodassa ja luonnossa: 

Kesän merkit: 

• Säätilan ja vuodenajan havainnointiteh-
tävä 15.6.: valokuva kodan ikkunasta, 
kuva tulostetaan ja siihen kirjoitetaan 
päiväys, lämpötila, säätila. 

• Keskustellaan kesän merkeistä ja lue-
taan kesäaiheisia kirjoja. Tehdään kesä-
havainnoista yhteinen taulu esim. leika-
taan lehdistä aiheeseen liittyviä kuvia, 
maalataan tai valokuvataan ympäristöä. 

(ks. Suomen luonto- ja ympäristökoulu-
jen liitto ry:n Mappa.fi materiaalipankki 
https://mappa.fi/reppu/125.) 

• Suunnitellaan lapsille kesäaiheinen tie-
tovisa tai oikein/väärin -väittämiä.  

• Laulut, lorut (ks. listat), sadut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kukat: 
 

• Etsitään luonnosta erilaisia kukkia. Ote-
taan mukaan tietokirja tai älylaite ja la-
dataan siihen sovellus, joka tunnistaa 
kukan/kasvin ottamalla siitä valokuvan 
(esim. Google Lens, PlantSnap). 

• Kukkamaalaus: hangataan paperiin eri 
värisiä kukkia/kasveja, kuten voikukkia. 
Niitä voidaan myös kastaa vedessä, 
jotta väri irtoaa paremmin. 

• Kukkien värjäys tutkimus: tarvitaan val-
koisia kukkia, elintarvike- tai vesivärejä 
ja kapeita lasipurkkeja. Laitetaan vettä 
pieniin lasipurkkeihin ja värjätään vedet 
eri värisiksi. Kukan varsi katkastaan 
kahteen osaan ja niihin leikataan uusi 
imupinta. Kukat laitetaan eri purkkeihin 

vähintään vuorokaudeksi. Sama koe to-
teutetaan sekä pimeässä että valoi-
sassa. Lapset piirtävät kuvan eli hypo-
teesin, mitä arvelevat kukille tapahtu-
van. Parin päivän päästä tarkistetaan, 
mitä kukille on tapahtunut ja otetaan 
niistä valokuvat. Huomataan myös mitä 
tapahtui valossa ja pimeässä olleille ku-
kille. 

• Kukkataidetta: tehdään taideteos luon-
non kukista ja niiden lehdistä met-
sään/luontoon. Niitä voi myös liimata tai 
laittaa kontaktimuovilla paperille. Pape-
ria voi halutessaan täydentää esim. vä-
riliidulla piirtämällä.  

• Kerätään kukkia ja leikitään kukkakaup-
paa, jossa on myytävänä erilaisia kukka-
kimppuja. 
 
             

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mappa.fi/reppu/125


 

Hyönteiset: 
 

• Ötökkäretki: otetaan retkelle mukaan 
luuppeja, siivilä, haavi, valkoinen kan-
gas, purkkeja, pieniä lapioita ja pinse-
tit. Etsitään ötököitä metsästä esim. 
puunrungosta, kivien alta, vedestä, il-
masta, kannoista ja kasvillisuudesta. 
Laitetaan niitä lasipurkkiin ja tutki-
taan: montako erilaista hyönteistä löy-
tyy, jalkojen, siipien ja silmien lukumää-
rät jne. Tutkitaan hyönteiskirjasta, mitä 
ja millaisia hyönteisiä ne ovat. Vapaute-
taan ne lopuksi takaisin luontoon. 

• Otetaan hyönteisistä valokuvia ja piirre-
tään/maalataan tai askarrellaan niitä. 

• Rakennetaan hyönteishotelleja kierrä-
tys- ja luonnonmateriaaleista (esim. 
maitopurkit, kepit, heinät). 

• Retki Botanian trooppiseen perhosta-
loon ja puutarhaan.  

• Ötökkätehtäviä: 
https://drive.google.com/file/d/1h5HCm
6bZngmcOyDUd8EfEPmvx8-
VXYfv/view. 

 
 

• Leikkejä: hämähäkkikävely-hippa, tuhat-
jalkaviesti, tuhatjalkainen, etana (ks. 
leikkipankki). 

• Laulut, lorut/runot (ks. listat), sadut. 
 
Maailman luonnonsuojelupäivä: 
            

• Tee maapalloretki: https://www.kier-
ratyskeskus.fi/files/56/Lasten_maapal-
loretki_pieni.pdf. 

• Tutustutaan eri maiden eläimiin ja luon-
toon älylaitteiden, tietokirjojen ja tarinoi-
den kautta. 

• Valokuvat matkoilta, joissa on eri mai-
den eläimiä, kasveja ja luontoa. 
   

 
 
 
 
 
 
Juhannus: 
 

• Löylytuoksupussi: kerätään suodatin-
pussiin koivunlehtiä ja ommellaan reu-
nat kiinni. Kuivatetaan pussi ilmavassa 
paikassa. Ennen saunomista liuota 
pussi löylyvedessä. 

• Tehdään lempikukista kukkaseppeleitä.  

• Pidetään kesäolympialaiset metsässä, 
jossa eri lajeja: juoksua eri tavoin, hyp-
pelyä luonnon esteiden yli, tasapainoi-
lua kivillä ja puunrungoilla, käpyjen 

keräystä, keppien heittoa, kiipeilyä, pu-
jottelua puiden välitse jne. Lopuksi jae-
taan kaikille osallistujille kukkaseppeleet 
tai mitalit. 

• Järjestetään lettu- ja mehukestit ko-
dassa tai metsässä. 

       
Muurinpohjaletut (16 isoa): 

             
- 3 kananmunaa 
- 1 l täysmaitoa 
- 3 dl vehnäjauhoja 
- 2 dl täysohrajauhoja 
- 1 rkl sokeria 
- 1 tl suolaa 
- 50 g voita 

 
Vatkaa munat, sekoita joukkoon 
maito. Lisää jauhot, sokeri, suola ja 
sulatettu voi. Anna turvota 30 min. 
Paista. 

 

https://drive.google.com/file/d/1h5HCm6bZngmcOyDUd8EfEPmvx8-VXYfv/view
https://drive.google.com/file/d/1h5HCm6bZngmcOyDUd8EfEPmvx8-VXYfv/view
https://drive.google.com/file/d/1h5HCm6bZngmcOyDUd8EfEPmvx8-VXYfv/view
https://www.kierratyskeskus.fi/files/56/Lasten_maapalloretki_pieni.pdf
https://www.kierratyskeskus.fi/files/56/Lasten_maapalloretki_pieni.pdf
https://www.kierratyskeskus.fi/files/56/Lasten_maapalloretki_pieni.pdf


 

HEINÄKUU  

Teemat ja aiheet: 

• Kivet 

• Luonnonlelut 

• Vesien suojelun teemapäivä Big Jump; 

vesi ja ranta 

• Kalat 

Oppimisen tavoitteet: 

• Ilmaisun monet muodot 

• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

• Kasvan, liikun ja kehityn 

Toimintaa kodassa ja luonnossa: 

• Säätilan ja vuodenajan havainnointiteh-
tävä 15.7.: valokuva kodan ikkunasta, 
kuva tulostetaan ja siihen kirjoitetaan 
päiväys, lämpötila, säätila. 
 

Kivet: 

• Kiviin tutustumista: kerätään erilaisia ki-

viä luonnosta ja tutustutaan niihin eri 

aistein: miltä kivet tuntuvat (teräviltä, si-

leiltä, kylmiltä, märiltä), miltä ne näyttä-

vät (täplikkäiltä, juovikkailta, yksiväri-

siltä), miltä ne tuoksuvat ja millainen 

ääni niistä lähtee. Etsitään suurin ja pie-

nin kivi tai lajitellaan kiviä eri tavoin 

esim. koon ja ulkonäön mukaan. Tutki-

taan ja pohditaan: kuka asuu kiven alla, 

kelluvatko kivet, voivatko ne kasvaa tai 

lisääntyä, mitä hyötyä kivistä voi olla.  

• Kivimaalaus: kerätään eri muotoisia ja 

kokoisia kiviä, jotka pestään ja kuiva-

taan ennen maalausta. Kivistä voidaan 

maalata esim. leppäkerttuja, ampiaisia, 

kukkia ym.  

           

 

 

 

• Kivipeikko: luetaan kivistä kertova satu 

ja tehdään kivistä kivipeikko, jossa käy-

tetään luonnon eri materiaaleja. Lapset 

esittelevät toisilleen oman kivipeikkonsa 

ja kertovat niistä tarinoita. Kivipeikoille 

rakennetaan myös kodit metsään. Nii-

den tarinoita voidaan valokuvata, vide-

oida tai niistä voidaan tehdä animaatio. 

• Erilaiset kivet: etsi sellainen voima-

kivi eli taikakivi, joka         antaa voimia, 

rohkeutta ja vahvuutta. Pidä kiveä tas-

kussa ja purista sitä, kun tarvitset voi-

maa. Keskustellaan, mitkä asiat tuovat 

iloisen mielen. Etsi luonnosta ilon kivi ja 

talleta iloisia asioita kiveen. Pohditaan, 

millaisia kiitollisuuden aiheita elämässä 

voi olla ja etsitään kivi, johon kiitollisuu-

den aiheita tallennetaan. Kun lapsi pyö-

rittelee kiveä käsissään, hän muistaa 

monia kiitollisuuden ja ilon aiheita, jotka 

antavat voimaa, jos mieli on alakuloinen.  

• Leikit: kätken, kätken kiveä -leikki, ota 

pussista valkoinen kivi -leikki tai kivi-

hippa, jossa kaikki kivet ovat turvapaik-

koja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luonnonlelut: 

• Lelupäivä: pidetään luontolelupäivä, jol-

loin mennään metsään ja etsitään luon-

nosta erilaisia leikkikaluja. Lapset saa-

vat esitellä, mitä ”leluja” ovat valinneet ja 

miten niillä leikitään. Otetaan leluista va-

lokuvia ja jäädään metsään leikkimään 

niillä. Kannustetaan lapsia kehittämään 

erilaisia leikkejä ja leikkikaluja. 

• Tehdään luonnonmateriaaleista kaarna-

veneitä, käpylehmiä ja -lampaita, paju-

pillejä, jousipyssyjä, puumiekkoja, rit-

soja ym. 

• Tehdään soittimia luonnonmateriaa-

leista; taputetaan kiviä yhteen, hanga-

taan käpyjä, rapisutetaan kuivia lehtiä, 

tehdään kepeistä rytmikapulat jne. Voi-

daan askarrella myös rytmisoittimia 

esim. maitopurkeista, joiden sisälle laite-

taan hiekkaa, kiviä tai muita luonnonma-

teriaaleja. Lopuksi pidetään konsertti. 

• Järjestetään kodassa metsästä löyde-

tyistä ja itse tehdyistä luonnonleluista ja 

-soittimista näyttely tai esitys.                  

 

 

 

Vesi ja ranta: 

• Mennään retkelle läheisen järven ran-

taan ja tehdään vedestä havaintoja: mil-

lainen veden lämpötila on, mitä värejä 

näkyy, mikä vedessä on elävää/elo-

tonta, kasvaako veden alla jotain, hei-

jastuuko oma kuva veden pinnasta. Jo-

kainen saa ottaa valokuvan jostakin 

mieleisestä veteen/rantaan liittyvästä 

asiasta. Lopuksi uidaan tai kastaudu-

taan järvessä. 

• Vesimaalausta: tarvitaan ämpäri, sivellin 

ja vettä. Pensselillä maalataan esim. ki-

vien tai puun pintaa. Sen jälkeen tark-

kaillaan mitä tapahtuu ja pohditaan, 

kuinka nopeasti, miksi ja miten maalauk-

set häviävät?  

• Vedenkuljetus: leikkijät jaetaan kah-

teen joukkueeseen, joilla molemmilla on 

yksi iso astia. Joukkueet yrittävät saada 

mahdollisimman nopeasti vettä omaan 

astiaansa kuljettamalla sitä järven ran-

nasta esim. lusikoilla/mukeilla. Ensim-

mäisenä astiansa täyteen saanut jouk-

kue on voittaja.  

• Kokeillaan kelluvatko eri luonnon mate-

riaalit (kaarna, käpy, lehti, kivi ym.) ve-

dessä ja mietitään, miksi jotkut kelluivat 

ja toiset taas eivät.  

• Pohditaan etukäteen mihin astiaan mah-

tuu eniten tai vähiten vettä. Tehdään hy-

poteesi, testi ja johtopäätökset.  

• Rakennetaan puroihin vesimyllyjä, pa-

toja ja pidetään venekilpailu, jossa ve-

neenä voi olla lehti, tikku tai itsetehty 

kaarnavene. 

• Pisarataide: tiputetaan valkoiselle pape-

rille siveltimellä erivärisiä pisaroita. Kun 

pisaroita on tarpeeksi, liikutetaan pape-

ria eri suuntiin, jolloin pisarat lähtevät va-

lumaan ja lopulta saadaan upea pisara-

taideteos. 

  



 

Kalat: 

• Keskustellaan lasten kanssa kaloista, 

jotka he tunnistavat ja etsitään niistä ku-

via luontokirjasta tai älylaitteelta. Tutus-

tutaan Suomen järvessä asuviin kaloi-

hin, kalastukseen ja kalastusvälineisiin. 

 

• Leikit: hauki ja ahvenet sekä kalat ver-
kossa, jossa leikkijät muodostavat kaksi 
ryhmää. Toinen ryhmä on verkko muo-
dostamalla piirin toisistaan käsistä kiinni 
pitäen ja toisen ryhmän leikkijät ovat ka-
loja, jotka menevät seisomaan verkon 
sisälle. Kalat yrittävät päästä pois ver-
kosta eli piiristä, kun taas verkko yrittää 
estää sen. Kun kaikki kalat ovat pääs-
seet pois verkosta, vaihdetaan leikkijöi-
den rooleja ja aloitetaan alusta. 

 

 

• Kaloihin liittyviä materiaaleja: https://ah-

ven.net/kalasta-tietoa/opetusmateri-

aali/. 

• Laulut, lorut/runot (ks. listat), sadut. 

• Tehdään mato-onget ja lähdetään ka-

laan lähirantaan tai Outokummun erä- ja 

luontokeskukseen. 

 

 

 

 

  

https://ahven.net/kalasta-tietoa/opetusmateriaali/
https://ahven.net/kalasta-tietoa/opetusmateriaali/
https://ahven.net/kalasta-tietoa/opetusmateriaali/


 

Lisämateriaalit 

Syksylaulut 

• Kipposet, kapposet marjoja 

täyteen 

• Popsi, popsi porkkanaa 

• Perunalaulu 

• Vihanneslaulu 

• Torilaulu 

• On syksy niin ihmeellinen 

• Lehdet lentää 

• Vuodenaikalaulu 

• Syysretki 

• Kaksi pientä peikkolasta 

• Siilin ja karhun tuutulaulu 

• Siili ja kastemato 

• Karhuperhe 

• Jänis istuu maassa 

• Siilillä selässä 300 piikkiä 

• Nallet tallustaa 

• Mannemato 

• Kerropa, mitä näit 

• Karhu nukkuu 

• Minä näin, kun kettu 

• Nalle Puhin sadelaulu 

              

 

 

 

Talvilaulut 

• Talvihalla 

• Pieni pilvi pehmoinen 

• Siilien talvilaulu 

• Lumiukot ketjussa kulkee 

• Lumiukko iltasella 

• Lumiukkomarssi 

• Tuiki, tuiki tähtönen 

• Pakkasaamuna 

• Koska luistellaan 

• Lumisadelaulu 

• Pupujussien lumileikki 

• Pakkasasteita 

• Revontulitanssi 

• Rati riti ralla 

• Hauskat lumiukot 

• Viisi lumiukkoa 

• Oravan pesä 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevätlaulut 

• Peipon pesä 

• Väriarvoituksia 

• Sormi on linnun laulupuu 

• Hämä-hämähäkki 

• Mehiläisten piiri 

• Pienet sammakot 

• Tuhatjalkainen 

• Aurinko 

• Harakanpesä 

• Kolme varista 

• Keväiset metsät 

• Pikku päästäinen 

• Pupuperhe 

• Perhonen 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kesälaulut 

• Havupuu ja lehtipuu 

• Sammakkolammella 

• Sammakkomummo 

• Nalle maailmalla 

• Muurahaissamba 

• Mä kuljen metsätiellä 

• Viisi pientä ankkaa 

• Pieni ankanpoikanen 

• Pikkuiset kultakalat 

• Pienet kalat uivat 

• Juoksee metsähiiroset 

• Ötökkälaulu 

• Hyönteiselämää 

• Leppäkerttu 

• Kärpänen istui polvella 

• Kehäkukkanen 

• Aurinko, tähdet ja kuu 

• Raparperin alla 

• Jänis istuu maassa 

• Karhuperhe kävelyllä 

       

 

 

 

 



 

Liikennelaulut 

• Autolla ajetaan 

• Bussilaulu 

• Laivalaulu 

• Ruuhkatuutti 

• Liikennelaulu 

• Pienen pieni veturi 

• Matkalaulu 

• Autonajaja 

• Vihreä valo 

• Pii-paa-autot 

• Liikennevalot 

• Heijastin 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Ystävyyslaulut 

• Tule ystäväksi näin 

• Ystävyyden laulu 

• Minun ystäväni on kuin villa-

sukka 

• Ystäväni tuttavani 

• Ystävyyden talo 

• Pieni ystäväni mun 

• Liinalaulu 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perinnelaulut 

• Hirsilaulu 

• Sinisiä punaisia ruusunkuk-

kia 

• Asikkalan rattaat 

• Suutari, räätäli 

• Juokse, juokse hiiri 

• Piiri pieni pyörii 

• Jänöjussin mäenlasku 

• Lintu lensi oksalle 

• Kehrätkäämme silkkilankaa            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joululaulut 

• Kilisee, kilisee kulkunen 

• Joulu on taas 

• Joulupukki 

• Tonttujen jouluyö 

• Tonttupolkka 

• Tonttulan aamujumppa 

• Tuiki, tuiki tähtönen 

• Porsaita äidin 

• Pikkuinen tonttu 

• Kulkuset 

• Petteri Punakuono 

• 12 naulaa se tonttukin pai-

naa 

 

          

 

 

 

            

 

 



 

Runot ja lorut: 

• Luontorunoja: http://www.orvokkioravan-

luontokoulu.fi/kapyvarasto/luontorunoja/. 

• Luontorunoja: http://www.luontoliitto.fi/kou-

luille/kouluvierailut/kouluvierailijalle/Luonto-

runoja.pdf. 

• Andersen & Wuorikoski: Metsärunoja lap-

sille. 

• Huovi & Ahvonen-Mäkiö: Salaperäinen ra-

sia. 

• Itkonen & Pentti: Kaikki hyvin kasvimaalla. 

• Jaatinen, Sanna: Neulaspolku. 

• Kanala, Sari: Mutavelliä ja lummesoppaa- 

metsäloruja. 

• Kruusval & Marttinen: Ellenin kukkakirja. 

• Kujanpää, Lotta: Kirjavan kissan luontoretki. 

• Kunnas, Kirsi: Tiitiäisen satupuu. 

• Kynsijärvi, Elina: Loruja keväästä ja kesästä 

/ Loruja linnuista / Loruja nisäkkäistä. 

• Kynsijärvi & Pöntinen: Loruja ötököistä. 

• Mörö & Nygård: Helokki ja hiidenvirna: kuk-

karetki pihamaalle. 

• Pakkanen & Jokipaltio: Joka oksalla satu. 

• Rikama, Essi: Suomen luonto tutuksi loru-

tellen. 

• Tuovinen, Leena: Hepokatti Heinäkäisen 

niittykonsertti. 

• Vuorio, Maria: Ison kiven juureen. 

 

 

Luonto- ja tietokirjat: 

Koskimies, P. 2014. Lasten luontokirja: Luonto ää-

nessä. 

Kuisma, T. 2020. Lapsen oma metsäkirja. 

Laine, L. & Kalliola, I. 2010. Suomen lasten luonto-

kirja. 

Ovaskainen, V. 2020. Luonnontutkija: Suomen lasten 

luontokirja. 

Ovaskainen, V. 2019. Lasten luontokirja: opas Suo-

men luontoon. 

Ovaskainen, V. 2015. Lasten luontokirja: sienet, mar-

jat, kukat. 

Sääskilahti, L. Mummon ja lasten luontokirjat: Kotipi-

han ötökät, Kotipihan kasvit, Metsä-suuret ja pienet 

ihmeet, Elämää vedessä ja rannoilla. 

Turunen, S. 2013. Lasten eläinkirja: luonto äänessä.  

              

Leikki-, liikunta- ja luontolinkit: 

Leikkipankki: https://leikkipankki.xn--leikkipiv-
12ac.fi/haku. 

Liikuntaleikkikirja: https://liikkuvakoulu.fi/sites/de-
fault/files/liikuntaleikkikirja-66_leikkia_opetuk-
seen.pdf. 

Luontoliikuntaa: https://www.suomenlatu.fi/me-

dia/luontoliikuntaa_korjattu.pdf. 

Perinneleikit: https://www.perinneleikit.fi/leikit/. 

Metsän oppimispolku: https://smy.fi/wp-con-
tent/uploads/2014/10/Leikkeja-tehtavia-varhaiskas-
vatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf. 

Toimintavinkkejä: https://ulkoluokkapaiva.org/resurs-
sit/toimintavinkkeja/. 

Oppimateriaalilinkkilista: 
https://blog.edu.turku.fi/molla/oppimateriaaleja/. 

Luonnontieteitä, matematiikkaa, teknologiaa lapsille:  
http://www.ejippo.fi/. 

Orvokki-oravan luontokoulu: http://www.orvokkiora-
vanluontokoulu.fi/kapyvarasto/. 

Lasten kanssa luontoon-opas: https://www.lskl.fi/ma-
teriaali/lastensuojelun-keskusliitto/Peppi_Lasten-
kanssa-luontoon_Opas_final_LR.pdf. 

Ulkoluokka materiaalit: https://ulkoluokka.fi/materiaa-
lit/. 
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Lasten omat projektit jokaisena vuodenai-

kana: 

 
Projektin aihe lähtee lasten toiveista tai kysy-
myksistä. Projekti suunnitellaan yhdessä lasten 
kanssa ja se etenee lasten kiinnostuksen kohtei-
den mukaisesti. Lapset voivat esim. valokuvata 
metsässä mieluisia asioita, joista valitaan yh-
dessä projektin aiheet ja teemat. Projekti jäsen-
netään esim. projektiseinäksi tai -kirjaksi, jolloin 
kaikki näkevät helpommin, missä vaiheessa ol-
laan menossa sekä mitä kaikkea on suunniteltu 
ja tehty. Projekti voi päättyä esim. juhlaan, esi-
tykseen, näyttelyyn tai kirjaksi.  

 
Vinkkejä projektien dokumentointiin: Rintakorpi, 
K., Vihmari-Henttonen, E. 2017. Tää on meidän 
maailma! Pedagoginen dokumentointi varhais-
kasvatuksessa. Helsinki: Lastenkeskus. 
  
                      

 

 

Tutkimusvälineistöä metsätoimintaan: 

• luupit/suurennuslasit 

• mikroskooppi 

• vaaka 

• erikokoisia mittoja ja astioita 

• rullamitta ja viivaimet  

• tasku- ja otsalamppuja 

• erikokoisia haaveja 

• pinsetit ja pipetit 

• tutkimus- ja mittakannu 

• kiikarit 

• kannellisia ja läpinäkyviä purkkeja 

• tarjotin, muovivati ja -ämpäri 

• suljettavia näytepusseja 

• sakset 

• erikokoisia siivilöitä 

• erilaisia luontokirjoja 
 
 
 

 

Luontoon liittyvät kortit ja tehtävät: 

Luontovisa-kortit: luontoon liittyviä kysymyksiä 
esim. Monta jalkaa hämähäkillä on? Mitä herkkua 
saamme mehiläisiltä?  
 
Totta vai tarua-kortit: luontoon liittyviä väitteitä 
esim. ”Muuttolinnut tulevat suomeen syksyllä”, ”Ome-
nat kasvavat puussa” – totta vai tarua.  
 
Luontoriimi-kortit: ”Keväällä karhu herää pesästä, 
nauttimaan uudesta… kesästä”, ”Rannalla on vettä ja 
kukassa on… mettä.” 
 
Luontoon liittyvät arvoituskortit: ”Kenellä on aina 
hattu jalan päällä?” ”Mikä juoksee ilman jalkoja?” 
 
Muistipelikortit: askarrellaan luontoaiheisia muisti-
pelikortteja (esim. hyönteiset, kasvit, eläimet) 
 
 ”Millainen olisit…: Jos olisit kukka, millainen kukka 
olisit? Jos olisit puu, millainen puu olisit?  
 
Keksi…: hännällisiä eläimiä, kesään liittyviä asioita 
ym.   
 
Nimeämisharjoituksia: ”Lintu lentää ja kala…”, ” 
Tuli sytyttää ja vesi…”, ”Perhonen lentää ja muura-
hainen…”  
 
Metsä on lastattu: eläimillä, kasveilla, jollain kirjai-
mella alkavilla asioilla.  

 

  



 

Kirjallisuus ja lähteet: 

Karisto, S-S. 2005 Ympäristöherkkyyden edistä-

minen seikkailukasvatuksen avulla. Mikkelin 

kaupungin julkaisuja 8/2005. 

Karppinen, S. J.A. & Latomaa, T. (toim.). 2007. 

Seikkaillen elämyksiä: Seikkailukasvatuksen 

teoriaa ja sovelluksia. Rovaniemi: Lapin yliopis-

tokustannus.  

Keisteri-Sipilä, E. 2017. Liikuttava luonto. Lä-

hellä perhettä. Helsinki: Metsäkustannus.  

Kokljuschkin, M. 1999. Seikkailuun! Varhaiskas-

vatuksen seikkailukirja. Tampere: Tammer-

Paino Oy.  

Nuori Suomi Ry. 2002. Nuori Suomi – Seikkailu-

liikuntaa.  

Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ih-

mettelyä - Ympäristökasvatus varhaislapsuu-

dessa. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Sahi, V. 2015. Koulumetsäopas. Käsikirja kou-
lujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja tur-
vaamiseen. Suomen luonnonsuojeluliitto. Hel-
sinki: Aleksipaino Group Oy/Trio-Offset. Myös 
sähköisenä: 
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/10/Koulu-
metsaopas2014.pdf. 
 
 

 

Rehunen, K. 2017. Tiedeleikkejä pikkututkijoille. 

Jyväskylä: PS-kustannus. 

Telemäki, M. 1998. Johdatus seikkailukasvatuk-

sen teoriaan. Kajaani: Kajaanin opettajankoulu-

tuslaitos.  

Tuomaala, T. & Myyryläinen, M. 2002. Luonto 

tutuksi – vinkkejä vanhemmille.  Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

Tuormaa, M. 2016. Takapihalta alkaa seikkailu. 

Tarinoita ja toimintaideoita lähiluontoretkille. Jy-

väskylä: PS-kustannus. 

Wahlström, R. & Juusola, M. 2017. Vihreä hoiva 

ja kasvatus. Luontoherkkyysharjoituksia ja ym-

päristökasvatusta lapsille ja nuorille. 

Muu kirjallisuus, lähteet, linkit: https://www.suo-
menlatu.fi/media/kirjoja-oppaita-nettisi-
vuja_13052016.pdf. 
 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

Vuosikellon kuvat: 

Iida Sorsan & Satu Mutasen ottamat valokuvat 

päiväkodin kodasta ja lähiympäristöstä 2.6.2020 

& 28.9.2020. 

Pixapay: https://pixabay.com/fi/. 
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”Mitä kummaa met-

sässä kasvaa satupuu! 

Sen latvassa ja oksien 

alla ihmeitä tapahtuu; 

harmit saavat lymyillä, 

ja jokainen voi hy-

myillä. Kun sadun valo 

kimmeltää, paha mieli 

kauas jää. Se satupuu 

on sellainen, että varjo-

kin on valkoinen. 

—Satumetsään satupuu 

piiloutuu, löydätkö sinä 

sen?” 

                                                                  

        

                                                              

 

 

 

 

Antoisia hetkiä lasten 

kanssa luonnossa! 

t: Opinnäytetyöntekijät 

Satu Mutanen & 

        Iida Sorsa 
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