
Työpajan sisältö

Työpajan aloitus & Tullaan tutuiksi

Liikunnan monet kasvot

Ulos oppimaan ja inspiroitumaan -

omatoiminen osuus

Purku: Mitä opimme?

Ideoita ja inspiraatiota

Riina Fågel ja Tuija Laitinen









• Siirryttäessä ulos luontoon liike lisääntyy 
automaattisesti. Luontoympäristö houkuttaa 
liikkeelle ja tutkimaan.

• Luonto mahdollistaa motoriikan harjoittamisen 
monella tasolla,
esim. tasapainoilu, juokseminen, kiipeäminen, 
hyppiminen, ryömiminen, poimiminen…

• Tilaa riittää ja ääntä mahtuu: vauhdikkaat, 
fyysisesti aktiiviset leikit

• “Jokaiselle jotakin”:
• haastetta lähikehityksen vyöhykkeelle, 

onnistumisen iloa

• Myös ohjaavat asiakirjat korostavat liikkuvaa 
elämäntapaa

Kuva: Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016



• AISTIKÄVELY n.5-10 minuuttia

• Laita silmät hetkeksi kiinni ja 
tunnustele, miltä sinusta tuntuu 
juuri nyt.

• Lähde luontoon ja etene 
haluamallasi tavalla. 

• Pysähdy itsellesi sopivin 
väliajoin ja keskity hetken aikaa 
yhteen aistiin kerrallaan: näkö, 
haju, maku, kuulo ja tunto.



TEE TEHTÄVÄT 1, 2, 3 JA 4:

www.ilokasvaaulkona.fi/ulos2021

1. AISTIKÄVELY (5-10MIN)

2. TEE NIIN MONTA KUIN HALUAT/EHDIT (n.15min.)
• Aistikorttitehtävät
• Leikkikorttitehtävät

3. KUUNTELE ÄÄNITIEDOSTO (10min.)
• Valitse sopiva paikka, jossa voit hetken hengähtää

4. LÄHETÄ KUVIA JA/TAI KOMMENTTEJA TYÖPAJAN 
FIILIS-SIVULLE

http://www.ilokasvaaulkona.fi/ulos2021














•Etsi metsästä Pokémon-hahmo

•Hahmon kääntöpuolella on numero. Yhdistä numero 

oikeaan noppakorttiin.

•Tee noppakortin kääntöpuolella oleva tehtävä.

•Etsi uusi Pokémon... 😄

Noppakorttien tehtävät voivat liittyä esim. 

matematiikkaan, kielellisiin taitoihin, motoriikkaan tai 

luonnon tutkimiseen. Kun toiminnan pohjana ovat 

lasten mielenkiinnon kohteet, on mielekkyys ja 

motivaatio taattua!

Lähde: @ilokasvaaulkona -InstagramKuvat ja idea: Marjo Hangasluoma, 

Instagramissa nimellä @ulkoliikuttaja



• Hippaleikkiin tarvitaan 2 asiantuntijaa ja 2-4 bongaria eli kiinniottajaa. 
Muut leikkijät ovat eliöitä, joista jaetaan jokaiselle oma lajikortti.

• Ennen leikkiä tutustutaan kaikkiin leikissä mukana oleviin lajeihin ja 
leikin jälkeen kerrataan ne.

• Asiantuntijat seisovat paikoillaan leikkialueen sivussa. Bongarit 
yrittävät ottaa kiinni eliöitä, jotka juoksevat sovitulla leikkialueella.

• Jos bongari saa eliön kiinni, hän vie sen asiantuntijan luokse ja eliö 
näyttää kuvansa tälle peittäen kädellään lajikortin tekstin.

• Jos asiantuntija osaa kertoa eliölajin nimen, leikkijät vaihtavat rooleja: 
toisesta tuleekin eliö ja toisesta asiantuntija.

• Jos asiantuntija ei tiedä mikä laji on kyseessä, eliö sanoo ääneen 
nimensä ja lähtee taas karkuun.

• Vaihdetaan välillä bongareita.
Leikkiohje ja kuva: Ulkoluokka-leikkikortit. Linkki 

kortteihin: www.ilokasvaaulkona.fi/materiaalit





• www.ilokasvaaulkona.fi

• www.ilokasvaaulkona.fi/materiaalit

• www.facebook.fi – hakusanaksi ILO KASVAA ULKONA

• www.instagram.com/ilokasvaaulkona

• sovellus: ilokasvaaulkona

Inspiroi muita - inspiroidu muista! Käytä: #ilokasvaaulkona

https://forms.office.com/r/cfgHq7jSdc

Julkaisun lomake

https://forms.office.com/r/cfgHq7jSdc

