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Meri Elonheimo: Metsäreppu 

käytössäsi 

Kuopion alakoulujen lainattavan 

Metsärepun yksinkertaiset välineet ja 

harjoitteet auttavat oppimaan metsästä 

havaintojen ja niiden jakamisen kautta ja 

tukevat kokonaisuuksien ymmärtämistä. 

Lainattavien reppujen aineistoon voi 

tutustua verkossa ja koota Metsärepun 

mallilla itselleen oman ulko-opetusrepun. 

Tee näin! 

Pajassa tutustutaan metsäluontoon yksinkertaisia luonnon havainnointivälineitä sisältävän 

Metsärepun ajatuksin ja ohjelmaideoin. Metsärepun mallin mukaan sinun on mahdollista koota 

oma metsäoppimisen tarvikepaketti. 

Tutkiskele rauhassa linkistä löytyvää Metsäreppu aineistoa. Poimi talteen ajatukset, joita voisit 

toteuttaa ryhmäsi kanssa koulun lähimetsässä. 

Suosittelen tutustumaan materiaaliin ulkona paikassa, jossa on metsäluontoa. Ota mukaan 

istuinalusta, lämmintä juomaa termariin ja jos mahdollista kollega, jonka kanssa jakaa ajatuksia. 

1) Metsärepun menetelmäideat tutuksi 

 Voit lähteä tutustumaan ja kokeilemaan tehtäväideoita ottamalla mukaan muutamia tarvikkeita: 

- vaalea alusta, noin 35 x 50 cm, vaalea kangaskassi käy hyvin 

- metrin mittainen erottuvan värinen naru, paksu lanka tai matonkuteen pätkä 

- luuppi tai suurennuslasi, jos sellainen löytyy  

2) Metsästä hyvinvointia opettajan omaankin reppuun :) 

Voit tutustua aineistoon tekemällä itsellesi voimaa tuovan lähimetsäretken, jonka aikana 

teet tähän valmiiksi koottuja yksilötehtäväksi soveltuvat harjoituksia (tehtäväkorttiteema ja 

tehtävän nimi): 

Monimuotoisuutta tutkimaan: Metsäpaikkaan tutustuminen 

Mene metsään ja etsi sinua puhutteleva paikka, jota voit rauhassa asettua tutkimaan. Tutki 

paikkaa eri aistein: katsellen, tunnustellen, haistellen ja kuunnellen. Mitä löydät? Miten luonnon 

monimuotoisuus sinulle näyttäytyy? 

Ilmaisua ja draamaa: Luonnon esine joka kuvaa minua 

Etsi läheltäsi luonnonesine, joka kuvaa tunnetilaasi juuri nyt. Mitä se kertoo sinusta itsellesi?  
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Aistiharjoituksia: Tutustuminen paikkaan kuuntelemalla 

Keskity pariksi minuutiksi valitsemassasi metsäpaikassa vain kuuntelemaan. Mitä sellaista tietoa 

saat ympäristöstä kuuntelemalla, jota et muilla aisteilla saisi? Miksi lapset kannattaa opettaa 

havaitsemaan ympäristöä eri aistein?  

Havaintoja ja luokittelua: Yksi tuttu ja yksi tuntematon kasvi  

Etsi marraskuisesta metsästä mustikka (varpu). Mistä sen voi tuntea? Mitä lehdetön mustikka voi 

opettaa luonnon kiertokulusta?  

Tehtäviä lajikorteilla: Lintujen tunnistus 

Tarkkaile rauhassa metsäretkellä näkemääsi lintua. (Voit myös koettaa kuvata.) Mitä erityisistä 

piirteistä voisit tunnistaa linnun? Etsi lintu lajikorttikuvista. (Marraskuussa Suomessa viihtyviä 

lintuja on paljon vähemmän kuin kesällä ja löydät lajin varsin todennäköisesti lajikorttikuvista.) 

Materiaalit 

Metsäreppu-materiaalit: 

https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu  

Käytössäsi myös ulkona oppimiseen ja ryhmätoimintaan kannustava Pihareppu: 

https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/pihareppu  

Metsärepun sisältö: 
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