
lyke-verkoston talvirastipolku

Metsän muodot äidinkielen mallina

Kohderyhmä: Yläkoulu

Luonto- /opiskelurastin pituus: 15-20 min

Luonto- /opiskelurastin paikka: Metsä

Rastin ohjeteksti: Mene metsään, ja etsi valitsemasi/valitsemanne sana/sanat, joihin 
haluatte löytää kirjaimet. Esimerkiksi hyvä ajankohtainen sana voisi olla JOULU. 
Sanoja voi olla monta.

Kun olette löytäneet hyvät kirjaimet J-O-U-L-U, asettakaa kirjaimet maahan. Miettikää 
joulu-sanaa laajemmin. 

Mihin sanaluokkaan keksimänne sana/sanat kuuluu? 

Miten sanasta/sanoista saisi muodostettua adjektiivin? Käytätkö tätä sanaa/sanoja 
joskus omassa elämässäsi? Keksi lause, jossa käytät tätä sanaa/sanoja.

Laske kuinka mones kirjain aakkosissa on sanoissa käytetyt kirjaimet, esim.
H=8., E=5., I= 9.

Laske yhteen mitä sait tulokseksi, esim. HEI = 8+5+9 =22

Lisätietoja: -

Liittyykö rastiin joku muu tiedosto?: Ei

Tekijän nimi ja organisaatio: Tampereen luontokoulu Korento



lyke-verkoston talvirastipolku

The shapes of the forest as a model of your native tongue

Target group: Upper comprehensive schoolers

The length of the nature/ study exercise: 15-20 min

The setting of the exercise: Forest

Instructions: Go to the forest and search for individual letters which you will put 
together to form a word. For example, a suitable word could be CHRISTMAS. There 
can be many words. 

Once you have found the letters that you want,
C-H-R-I-S-T-M-A-S, place the letters on the ground. Think about the word
“Christmas” more broadly.

Which theme or word category do the word/words belong?
How to form an adjective from the word/words? Do you ever use these word/words in 
your own life? Come up with a phrase where you use these word/words.

Calculate how many letters in the alphabet are the letters used in the words, e.g., C = 8, 
O =5, K = 9, I = 3, E = 4. Add up what you got as a result, eg. COOKIE = 8 + 5 + 5 + 9 
+ 3 + 4 = 34

What could you create from these letters found in nature? What kind of work of art 
could you make from these letters/words?

Additional instructions: -

Additional files: No

The name of the author / the organization: Tampereen luontokoulu Korento
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