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Leikit ja askartelut: 

- Adjektiivileikki
Keksi adjektiiveja A-kirjaimella ja voit liittää niihin A-kirjaimella alkavia substantiivejä. Keksimiseen 
apuna kuvat; esim. aurinkoinen aamu, aromikas aamupala, ahkera askartelija, ankkamainen alli

- ”Aasinhäntä” (Ahman, Amerikanmajavan, jne.) laji- ja aistiopetuksena
• Laita silmät sidottuna eläimellle häntä (Aasin kuva ja letitetty häntä rusetilla)

- Laiva on lastattu A-kirjaimella; ahven, apila, amiraaliperhonen, Afrikka… (välineenä pallo tms.)

- Arvaa mikä ammatti?
• Pantomiiminä esitetään jotain ammattia tai tekemistä (esim. autoilija)

- Aaltoliike ja aamujumppa
• Tehdään isolla joukolla ulkona aaltoliikettä kyykystä ylös nousten ja laskien sekä käsiä ja 

ääntä käyttäen.

Avaruus-teema: Aurinko, avaruus ja almanakka
• Askartele avaruusraketti, avaruuskaukoputki, avaruusauto jne.

(käsipyyherullia, kennoja, pahvia, liimaa, sakset jne.) tai tee avaruusasemaa ulos.
• Avaruusleijunta talvella

Liukumäkeen pukeudutaan avaruusörkeiksi esim. päähine.

Aakkoslaulu: ABCDEFG…

Aitajuoksu tai aitojen alitus metsässä
Tee kepeistä esterata metsään. Muista turvallisuus. 
Myös aitojen ali voi yrittää mennä koskematta keppeihin.

Aistit avoimena ulos! Tuoksuttele! Havainnoi hiljaa kuunnellen! Tunnustele! Maistele! Kävele 
paljain jaloin tai talvella villasukin!

Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo! -sananlasku
 "All's well, that ends well." 
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Bambu-kasvi
• Tutkikaa uhanalaisen isopandan ravintokasvia. 

Mihin bambua on käytetty Suomessa? (keppi, onki jne.)
Mihin bambua käytetään nykyään? (vaatteet, matto, lanka, ruoka, soittimet jne)

Biisoninkesyttäjä -leikki
• Tee iso ympyrä, jossa yksi leikkijöistä on biisonina. Biisonin kesyttäjällä on iso 

punainen liina. Biisoni tekee hyökkäyksiä, ja aina kun osuu liinaan, biisoni pysähtyy. 
Muut leikkijät ringissä. Kolmesta liinaan osumasta vaihtuu biiisoni ja kesyttäjä.

Bambi ja Metsän tarina 
• Metsässä voi kertoa tai lukea osan tarinasta

Sisällä voi tustua elokuvaan tai kirjoihin tarkemmin.

Ympyröi B ja b-kirjaimet ja alleviivaa sanat, jotka alkavat B-kirjaimella:

Bambu   Samba  Banaani  Kampa  Gebardi  Biisoni   Rapu   Bambi   Bussi  Biljardi

Banaanin maatuminen
• Hautaa banaaninkuoret tai bataatinkuoret maahan syksyllä ja tarkista keväällä, 

onko mitään tapahtunut?
Bussi

• Kulje bussilla matka / opeta matkustustaminen julkisessa liikenteessä
• Tee pahvilaatikoista (3-4kpl) iso bussi, johon mahtuu tyynyille istumaan useampikin.
• Leiki bussia. Yksi on kuljettaja. Tee matkakortti ja laatikosta ”lukija” sekä leikkirahaa.

Bum-hiipimisleikki
• Ryhmä lähtee kohti huutajaa, joka on kauempana jossain sopivalla kivellä tai 

tasanteella. Pyritään hiipien lähestymään huutajaa. Aina lähestyjän nähdessään 
huutaja ilmoittaa:”Timo-bum!”, jolloin löydetty tulee samaan paikkaan huutajaksi. 
Kun kaikki on löydetty, leikki voi alkaa uudelleen. 

• Leikki soveltuu metsäiseen ympäristöön.
Bingo

• Tee oma bingopeli ja ryhmässä saat niistä pitkäksi ajaksi puuhaa.
• Bingoa voi pelata myös ulkona viestipelinä. Piilota kortit kauemmaksi ja 

viestijoukkueet hakevat pelialustalle kortit.
• Mappa.fi tarjoaa monenlaisia bingoja.
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Etsi sanoista C-kirjain
- Ympyröi C-kirjaimet seuraavista sanoista? 

CITY COCA COLA      CHILE CHRISTMAS   CHILI     ICE HOCKEY OLYMPICS   CD

city    coca cola        Chile christmas  chili       ice hockey         olympics cd

Cola-karamellit (annos on 436 kcal) 
OHJE

• 4 dl kermaa, 4 dl sokeria, 2 rkl voita, 1 tl vaniljasokeria
• kerma ja sokeri keitetään miedolla lämmöllä ja välillä sekoittaen sakeaksi seokseksi

• seos levitetään uunipellille jäähtymään leivinpaperin päälle
• leikataan neliöitä tai pienillä muoteilla sydämiä

C-kirjain kirjoituskilpailu:

• Kirjoita niin monta C-kirjaimella alkavaa sanaa kuin tiedät tai ihmisten nimiä C-
kirjaimella. ( Englanniksi helpompi...)

• Lopuksi ryhmänä sanotaan vuorotellen jokin sana. Jos on kirjoitettu sama sana, niin 
se yliviivataan.Voittaja on se, jolle jää eniten sellaisia sanoja, joita ei ole muilla.

Maustehyllyn tutkiminen
• Mitä mausteita löydät, jotka alkaavat c-kirjaimella? (Curry, chili, cayennepippuri, 

cajun…)
• Tuoksuttele.
• Tee oma maustesekoitus.  

Valtioiden karttaetsintä:  
• Chile, Ceylon ja Costa Rica 
• Mitä näissä maissa tuotetaan?
• Etsi tietoa näistä valtioista
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Etsi sanoista D-kirjain

- Ympyröi D-kirjaimet seuraavista sanoista? 

KIS-SA   DA-VID GE-BAR-DI DI-NO-SAU-RUS LE-O-PAR-DI LE-GO     DI-A

kis-sa    Da-vid ge-bar-di di-no-sau-rus le-o-par-di le-go     di-a

Dinosaurukset 

- Asuivat maaiilmassa samoihin aikoihin kuin ensimmäiset sudenkorennot.

- Piirrä dinosaurus

- Tee ulkona luonnonmateriaaleista iso dinosaurus tai sen luuranko.

- Rakenna lumesta ryhmätyönä oikean kokoinen dinosaurus (mittakaava)

- Tutki dinosaurusten elämää ja mistä niiden jäänteitä on löytynyt.

Luolamaalaus:

- Mittaa 2 dl vettä. Sekoita joukkoon punainen vesivärinappi (anna liueta yön yli), lisää 

savea sen verran, että saat sopivan maalin. 

- Tutki kuvia luolamaalauksista.

- Etsi kallio tai kivi, johon voit taiteilla oman luolamaalauksen, vaikkapa dinosauruksen tai 

dromedaarin! Pensseliksi keppi, sammal, sormi jne.

Desilitra käyttöön - tee nuotiolettuja! 

- Tee lettutaikina ja mittaa desilitralla liemi (vesi, wishy, maito) 1litra, kanamunat (1dl), jauhot, 

lisäksi öljyä /sulatettua voita noin puoli desilitraa ja hippunen suolaa ja sokeria. 

- Laita lettutaikina pestyyn mehu- tai maitopurkkiin ja lähde ulos nuotiolettuja paistamaan.

Dippaus eväsretkellä

- Tehkää yhdessä dippikastiketta, johon voi käyttää luonnon yrttejä ja kotoisia 

villivihanneksia.

- Ota mukaan retkelle vihannestikkuja, chipsejä ja muita dippattavia. 

- Jokaiselle eväsretkeläiselle mukaan pieni dippikuppi ja nauttikaa ulkona.

Domino: 

-Tee oma kuvallinen dominopeli lajeista (kasvit, eläimet, hyönteiset, kalat jne.) 

tai vanhoista korteista (kuva).

- Pelaa numero-dominopeliä. Laske yhteen kymmenen satunnaisen 

dominonappulan kaksi lukua tai vähennyslaskuna.
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Eläinten päivä tai eläinten viikko (viikko 41)
Kotieläin mukaan, jos ryhmässä ei ole allergioita.

Tietokilpailu eläimistä.

Etana  - Eläinkunnassa on erilaisia eliöitä. Valitse joku 
lähiluonnon eläin, esim. etana ja tee siitä tutkimus.

Sananlasku ja loru: ”Etana, etana, näytä sarves!”
Tieto: Etanat ja kotilot kuuluvat nilviäisiin.

Mikä ero on etanalla ja kotilolla? Vastaus: Kotilolla on kova kuori, etanat ovat kuorettomia. 
Etsi etanoita ja kotiloita. Mistä löysit? 
Etanoita tapaat yleensä kosteissa paikoissa kivien, lautapinojen ja muiden suojaisien paikkojen 
alta. Kuivalla säällä ne ovat yleensä piilossa. Etanat syövät kasvien lehtiin reikiä ja jättävät 
limavanoja jälkeensä. Jotkut etanat syövät myös kuolleita lajitovereitaan. Etanat talvehtivat yleensä 
maassa munina.Tiesitkö, että etanat ovat samaan aikaan sekä tyttöjä että poikia eli ne voivat 
lisääntyä itsekseen? 
Tutki luupilla, suurennuslasilla tai mikroskoopilla etanaa /kotiloa, jonka löysit. Tarkista mikä laji?

Vinkki kotitaloustunnille: Etanoita voi syödä, mutta helpompi on tehdä ”tortilla-kotilo”. Laita 
tortillapohjalle täytteitä, pyöritä rullalle, ja leikkaa se sopivan kokoiseksi kotiloksi. Koristele sarvilla. 
Voit käyttää coktailtikkuja + marjoja sarvina. Mielikuvitusta käyttämään.

Leikit: 
• Esitä jotain eläintä, muut arvaavat.

• Pukeutukaa eri eläimiksi. Yrittäkää arvata kuka mylvii tai ulisee.

Eläin -muistipeli

Tikkujalkainen eläin: Piirrä eläin ilman jalkoja, leikkaa palapeliksi, laminoi palat, kokoa ja laita 
tikuista jalat (hämähäkki, perhonen, siili, etana, tuhatjalkainen, jne.)

Askartele tai ompele eläinnaamari / kangasmaski.

Enkeli-askartelu
• Paperienkeli askarrellaan vanhoista lehdistä 

poimutellen ja pää liitetään langalla 
puuhelmestä tai massapallosta. Nauhalenkki 
ripustukseen.
Korttiin: Enkeli lentää liihottaa, sinulle onnea 
toivottaa!
Virsi: Enkeli taivaan lausui näin..., Lensi 
maahan enkeli..

Etsi luonnosta
• Eri värisiä, eri muotoisia, eri tuntuisia asioita jne.
• Eläinten jälkiä, syönnöksiä, jätöksiä. 
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Fasaani
• Tutkimus fasaanista: Mistä maasta se on peräisin?  Miten se on tullut Suomeen?

Miten naaras ja koirasfasaani eroavat toisistaan?
• Piirrä ja maalaa vesivärein fasaani. Mitä värejä tarvitsit?

Finland – Suomi  
• Piirrä Suomen kartta. Merkitse siihen oma paikkakuntasi.

Finlandia-hymni, Jean Sibelius, V. A. Koskenniemi
• Musiikkimaalaus: Kuuntele tämän hymnin sanoja ja piirrä.
• Tee seppele päähäsi ja kuuntele tämä hymni ulkona vaikka kukkakedolla.

Fantasia
• Kirjoita mielikuvitustarina tai tee taideteos fantasiaolennosta.
• Kirjataan tarina, jos lapsi ei osaa vielä kirjottaa.
• Taideteoksen voi tehdä ulkona mielikuvitus valloillaan.

Farmi-leikki
• Tee kävyistä ja luonnonmateriaaleista oma farmi.
• Voit käyttää valmiita eläinsarjoja ja leikkiä ulkona metsässä niin, että teet aitauksen ja 

rakennelmat oksista jne.. Etsi oikeaa ruokaa ja vettä eläimille.

Folio-olio 
• Muovaillaan foliopaperista erilaisia ötököitä.
• Tarvikkeina sakset ja foliopaperi.
• Hämähäkissä isoon foliopalaseen rypistetään foliomöykky takaosaksi ja jätetään loppuosa 

pitkulaiseksi suikaleeksi, josta tehdään pääosa. Kapeat suikaleet (4 kpl jalkoja +1 
pyyntiraajaosa) rutistetaan ja yhdistetään rullaamalla pääosaan. 

• Myös muita eläimiä ja hahmoja voi tehdä foliosta, vaikka Feenikslinnun tai faaraon!



Geologia – kivet ja kalliot
• Tutki erilaisia kiviä ja kivilajeja. 
• Mihin kiviä käytetään? 
• Tee retki kirkolle ja hautausmaalle. Tutki kirkkoa, kiviä, kiviaitaa jne.
• Miten merkitään harrastussuunnistuskartassa korkeuskäyrä, louhikko ja 

iso kivi?
• Kiipeä korkealle kalliolle. Montakohan korkeuskäyrää kiipesit? Mitä näet kalliolta?
• Bolderoi isolle kivelle tai kallion seinämälltä ylös (Huomioi turvallisuus)

Geo-kätkeily
• Etsi  lähin geo-kätkö

Geometriset kuviot
• Etsi metsästä / puistosta eri muotoja (pyöreä, soikea, kolmio, 

kuusikulmio, kartio, suunnikas, vinoneliö, puoliympyrä jne.) 
- Ilmiöt tai ihmisen rakennelmat voivat auttaa neliön löytymisessä, 
joten voit tehdä muotoja myös tikuista. 
- Talvella kuusikulmio löytyy lumitähdestä tai vanhasta 
ampiaiskennosta. 

• Rakenna eri muotoisista luontomateriaaleista muotoperhe (kivi, käpy, 
kaarna, lehti jne.). Laita oliolle silmät ja raajat jne.

Galileon pyörimisliike-tutkimus 
• Etsi jokin pitkulainen ja kevyt kasvinosa tai höyhen, jonka pyörimisliiikettä tutkit. Pudota 

mahdollisimman korkealta kuiva lehti ja katso pyöriikö se myötä- vai vastapäivään. Voit 
tehdä tehtävän niin, että pudotat sillalta veteen esim. kuivan lehden. Pohjoisella ja 
eteläisellä pallonpuoliskolla pyörimisliike on erilainen. Tutki lisää.

• GPS: Tutki satelliittipaikannusta. Mitä hyötyä siitä on, jos eksyt?

Etsi G-kirjaimet: 
KENGÄT  BIOLOGIA  KANGAS  KENGURU  GEPARDI  AURINKO  TUNGOS
kengät       biologia      kangas      kenguru      gepardi      aurinko       tungos

Gepardi
• Tee tutkimus maalman nopeimmasta maanisäkkäästä.
• Rakentakaa lumesta ulos villieläimiä.
• Tehkää lumella villasukkajuoksukilpailu!
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Hahtuvaisen satuhetki
- Keksi tarina hahtuvaisen seikkailusta. Puhalla lopuksi voikukan tai muun kukan 
hahtuvia. 

Haapa
- Kulje lähimetsään ja etsi suurin haapa. Tutki puun koloja tai löydätkö järsittyjä 
oksia maasta?
- Mitkä eläimet käyttävät haapaa ravintonaan?
- Syksyllä voit tehdä lehdistä keppiin liikennevalot tai värikkään 
taideteoksen!
- Leikki: puuhippa maa-meri-laiva -leikkinä! (haapa, koivu, leppä jne.) 

Hiekka
- Tee retki hiekkarannalle. Etsi rannalta simpukankuoria ja sileitä kiviä. Tee taideteos hiekasta tai 
piirrä hiekalle.

Hanki ja hyppyhäntäiset
• Kun keväthanki kantaa, niin voit hiihdellä tai kulkea lumikengillä tai 

jopa kengillä kimaltavalla hangella! 
• Etsi hyppyhäntäisiä ja muita niveljakaisia sekä tutki niiitä 

luuppipurkissa.
• Löydätkö myös jälkiä ja jätöksiä hangelta?

Hirvieläimet
• Kuinka monta hirvieläintä tunnet Suomesta?

• Mitä ne syövät?

• Milloin on metsästysaika?

• Milloin on eläinten pesintärauha?

Heinät
• Laminoi heiniä. Voit laittaa sen ikkunaan koristeeksi tai pöydälle alustaksi.

Hyrrä
• Tarvitset puutapin ja pyöreän puuosan, johon porataan keskelle reikä.
• Liimaa puutappi.
• Maalaa hyrrään eri värejä. 
• Kun pyörität hyrrää, niin mitä näet?

   



Ilma kannattaa ja auttaa siemeniä ja itiöitä leviämään
• Tutki tuulipölytteisten kasvien siementen leviämistä. Kuinka kasvien siemenet leviävät 

tuulen mukana. Etsi luonnosta koivun siemen, voikukan ”laskuvarjosiemen”, vaahteran 
”nenä”, ohdakkeen pöllyävä siemenhahtuva jne.

• Itiöpölytehtävä: Sienien itiöt lentävät ilmassa kauas. Tutki sieniä. Tee itiöpölytesti mustalle 

ja valkealle paperille sienien lakeista. (rusko- ja valkolahottajat) 
• Tutki miten perhoset, linnut, lepakot, sudenkorennot ym. lentävät?

• Ilmailuhistoria, lentoalus ja leija
- Tutki ja rakenna pienoismalli ilmalaivasta tai muusta lentolaitteesta. Voit käyttää 
lentoalukseesi ilmapalloa tai muovipussia tai rakenna leija ja lennätä. 

Ilves 
• Tutki Suomen kissapetoa. Mitä se syö? Nukkuuko se talviunta? Montako 

poikasta sillä on? Minkä maakunnan tunuseläin on ilves? 
Millainen jälki on ilveksellä?

• Piirrä ilves täplätyönä tai maalisudilla isosti tai rakenna valmiin kuvan tai 

piirroksen päälle ilves luonnonmateriaaleista.

Luontoikkuna ja ulkokoristeita
• Ikkunalasien väliin laitettiin ennen kuivia jäkäliä ja kanervia keräämään kosteutta. 

• Tee luontoikkuna vuodenaikojen mukaan sormimaalaten, ikkunatusseilla tai askarrellen. 

• Jäädytä pieniä luontoikkunoita linnuille: vettä rasiaan ja siihen siemeniä, tähkiä, marjoja, 

tms. Lisää lanka, josta sen saa roikkumaan puun oksaan. Hetken niitä voi ihailla puissa, 
kunnes sulavat ja linnut saavat niistä ruokaa.

• Voit tehdä sammalista ja jäkälistä ulkokoristeita.

Ilmeet 
• Substantiivit ilo, itku, inho, irve, iva, into jne., muuta ne adjektiiveiksi!

• Arvaa mikä tunnetila? Vuorotellen eri ilmeitä, ja muut arvaavat.

• Tehdään hamahelmistä tai laminoiden ilmesymbolit ohjeeksi ja 

palautteeksi päivästä.

Ilman käsiä -leikit
• Rajatulle alueelle piilotetaan tavaroita, joita haetaan koriin ilman käsiä (kyynärpäistä 

sormiin). Sopii parityöskentelyyn, jolloin yhteistyö kaverin kanssa korostuu.
• Puuhun ripustetaan naruun roikkumaan esimerkiksi omena tai karkki. Kuka ensiksi onnistuu 

syömään sen käyttämättä käsiä?

Imutehtävä: (Hyvä puheharjoite)
• Tarvitaan mehupilli, paperinpalasia sekä lautanen. Paperinpalaset laitetaan pöydälle. Nosta 

pillillä imien paperit lautaselle. Onnistuitko? Kuinka monta sait esimerkiksi minuutissa?

Isä ja iloinen isäinpäiväkortti sekä itsesi kuva 
• Tee pieni ja iloinen isänkuva-kortti, johon teksti ”Onnea isälle!” 

• Tee lahjaksi iso kuvasi. Makaa lattialla ison paperin päällä. Kaveri piirtää ääriviivasi. 

Leikkaa ja väritä kuvaasi vaatteet, kasvot jne. Rullaa kuvasi ja laita lahjarusetti ja kortti. 
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JUHLAT:  Joulu ja Juhannus

Jouluperinne
• J-kirjain on kuin joulupukin sauva.

• Tee oma joulukalenteri tulitikkuaskeista

• Joulu on tonttujen, leikkien, satujen, askartelujen ja joulusalaisuuksien aikaa.

• Etsi joulu-alkuisia sanoja, esim. joulukuusi, -tonttu, - kortti, jne..

Juhannus 
• Tee seitsemän kukan kimppu.

Jokamiehen oikeudet
• Jokaisen oikeudet ja velvollisuudet kannattaa opetella luonnossa liikkumista varten. 

Suomessa on paljon laajemmat oikeudet kuin muissa maissa. Ks. Jokamiehenoikeudet 

Jälkiä etsimään jalkapatikoiden
• Etsi jälkiä ja jätöksiä luonnossa ulkona: rannalla, hiekassa, kaarnan alla tai lumella sekä 

eläinten ruokailujälkiä

Tee jälkilakana tai jälkitarrat lattiaan

 

 

Tee jätepistevierailu

Jäälyhty
• Jäädytä ämpärissä vettä yön yli ja kumoa, niin jäälyhty on valmis! 

Voit tehdä puihin roikkumaan pieniä jääkoristeita hiekkamuoteilla ja elintarvikeväreillä.

Jäkälät ovat porojen talviruokaa. Tutki jäkäliä retkelläsi mäntymetsän kallioille.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989)
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Kiveliö
- Rakenna pahville pienistä kivistä tai kävyistä kiveliö, labyrintti tai 
jatulintarha.  

Kilpailut esim. käpykilpailu
• Kuinka monta käpyä ehdit kerätä kuudessakymmenessä 

sekunnissa? Ota aikaa.
• Kuinka pitkälle pystyt heittämään kuusenkävyn? Mittaa 

askeleilla, jos ei ole mittaa
• Kuinka pitkän jonon ehdit tekemään kävyistä kahdessa minuutissa?

Leikit:
• Kuusi-Koivu-Kataja (Maa-meri-laiva-leikkinä)
• Kierrä kolmen eri puun ympäri
• KIM-leikkinä jokin kohde kiertäen ja yksi katoaa alustalta.
• Kosketa-leikki: Kosketa kuusta, kosketa käpyä, kosketa kahta puuta yhtaikaa jne.

Sananlasku: ”Joku kuuseen kurkoittaa, se katajaan kapsahtaa”

Keksi adjektiiveja K-kirjaimella (Keksimiseen apuna kuvat; esim. kirpeä kuin karpalo…)

Tunnetko K-kirjaimella alkavat?

Katsele, kuuntele, kerää, käytä!
• Kulje lähimetsään - Luonto on löytöaitta!

• Katsele sekä kuuntele hiljaa ääniä. Kirjoita äänet tai piiirrä.

• Kerää marjoja, sieniä, yrttejä, kukkia tai vaikka käpyjä. 

Kuvaparit: Mikä asia näitä kahta kuvaa yhdistää? (kuivuus) Keksi lisää kuvapareja.

Kirpputori

- Kierrätä tavaroitasi. Tehkää luokkana yhdessä kierrätystori koko vuoden ajaksi.
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Leikkiympäristöt: 
Tehkää yhdessä ulos kotileikkejä, kauppaleikkejä, majaleikkejä.  
Leikki on lapsen työtä!

Lajittele oikein!
Retki jätepisteelle tai jätteenkäsittelylaitokselle. Tehkää jätteiden 
lajitteluohjeet kotiin ja kouluun kuvin ja myös eri kielillä.

Lajittelun opettelua leikin kautta 
Lajitteluviesti ulkona tai liikuntasalissa.
- Rasiat, lajitteluastiakuvat ja laminoidut roskakuvat kauemmas. Joukkueviesti-peli.

Lämpöenergiaa tarvitaan moneen asiaan. Mihin? Mistä sitä saa?
 ______________________________________________________________________________
Lentokoneaskartelu lajittelujätteestä; esim. jäätelötikuista ja pyykkipojasta (kuva)

Lajien tunnistusta leikkien  (kasvit, nisäkkäät, hyönteiset, sienet  jne.)
- Lajigolf, lajikortit, lätkäpeli, jne.

Laulut ja lorut lajien mukaan:
- Etsi leppäkerttu tai leppäpirkko tai muu hyönteinen ja tutki luupilla
 - ”Lennä, lennä, leppäkerttu” -loru tai laulu.

Liput ja suunnistusta maasta toiseen ulkona
Tutki eri maiden lippuja. Oppilas maalaa yhden lipun paperille tai kankaalle. Töistä kootaan suuri 
lippu seinälle. 
- Liput voi laminoituna sijoittaa myös ulos kuin maapallon kartalle, kun laskee oikeat etäisyydet. 
- Ulkona ”Saksassa”  voi piitää saksantunnin ja ”Espanjassa” espanjankielen tunnin tai kulkea 
maapallon ympäri sekä liikuntatunnilla suunnistaa rasteilta maasta toiseen.

.
 
 

Linnut:
• Lintupurkit – tunnetko lintujen ääniä?  

Pehmolintu purkissa, tunnustellen laulunääni, kannessa arvoitus tai linnusta vinkit .
• Lintupalapelit laminoiden

Tee luonnonmateriaaliretki ja lintu-, lepakko-, lumikenkä- , 
laturetki tai muu luontoretki

• Voidaan toteuttaaa paikallisyhdistysten tai 

asiantuntijoiden kanssa, mutta mm. Lasten lintuviikon 
retkimateriaalit ovat saatavilla internetistä kaikille.



  

 M,m
 

Etsi ja tutki tai tee projekti maaperästä. Mitä löydät?
• Madot, muurahaiset ja muut mönkijät tai metsäneläinten jäljet. (luupit, purkit)
• Maatuminen: Hautaa syksyllä maahan jätteitä ja tutki vuoden päästä.
• Maalajit: multa, savi, hiekka jne.

Metsämatikkaa:
• Männyn mittausta; rungon ympärys, taimen pituus, oksien lukumäärä.
• Heittokisa: Etsi kymmenen käpyä ja heittokisaile. 

Mittaa askeleilla tai metrin mitalla heiton pituus (vanhat mitat).

Tee metsäretki ja rakenna maja (iso tai pieni).

MARJAT: 
• Mitä marjoja tunnet? 
• Tee marjaretki
• Maistele makuja. Tee marjapiirakka tai 

mansikkamaito

Tee maatilaretki.
• Mieti maidon matkaa navetasta kaupaan eri tuotteiksi? 

Munnakennoaskartelu:
• Laita ennen pääsiäistä ruoho kasvamaan keltaiseen 

munakennoon. Koristele höyhenillä.

LEIKIT
- Maa-meri-laiva -leikki; ulkona myös puiden nimet tai marjat tai muut lajit

- Mitä esitän? Esim.eläin, ammatti tms. Muut arvaavat ja  matkivat saman.

- Mitä on mielessäni?
 Leikkijä valitsee ulkona luonnosta jonkin asian ja muut arvaavat mikä se on? Arvaajat 

kysyvät, että onko se eloton, elollinen, kasvi, puu, havupuu, mänty? Vastauksena saa 
sanoa vain ei tai kyllä.

- Matkalaukkuleikki (”Amerikan matka”) viestinä
• Matkalaukusta puetaan vaatteet ym. päälle, juostaan kääntöpaikkaan ja vaatteet riisutaan 

laukkuun sekä seuraava viestijoukkueesta jatkaa. 

- Muistitesti metsässä. 
Pitkä naru laitetaan puusta toiseen ja naruun pyykkipojilla kortit (lajikortteja, aakkosia, 
lauseita tms.) Kävellään narureitti. Lopuksi tehdään yhteenveto, että montako korteista 
muistetaan.

MAALAUSTA
- Luonnonvärimaalaus:

 mustikka, mustamarja-aronia, männyn kaarna, maitohorsman lehti, savi, jne.

- Katu- tai kivimaalaus

Loru: Maalari maalasi taloa… (Värien opettelu)
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Nappisatu ja ryhmittely
• Kerää paljon eri kokoisia ja muotoisia nappeja. Nimeä napit satuhenkilöiksi, järveksi, 

astiaksi, pöydäksi, puuksi tai muuksi. Kerro napeilla jokin satu; esimerkiksi ”Adalmiinan 
helmi” tai oma keksimäsi tarina.

• Ryhmittele nappeja väreittäin, koon mukaan, materiaalin mukaan (kangas, puu, luu, 
metalli, muovi jne.) Tee oma nimi, ikä, sateenkaari, eläin, 
olympiarenkaat, ym. erivärisillä napeilla. 

Neitoperhonen - nokkosperhonen
• Tutki levinneisyyttä Suomessa ja talvehtiiko ne?
• Piirrä ja väritä perhonen.

Nokkonen - nokkossuola
• Kerää, kuivaa, hienonna ja lisää hienoa merisuolaa.
• Saat mukavan lahjan tästä yrttisuolasta.
• Mitkä eliöt käyttävät nokkosta ravintonaan?

Nurkkahiipijä-leikki 
• Leikkijät kiertävät taloa ympäri. Yksi on hiipijä, joka kulkee edellä. Hiipijä 

piiloutuu välillä ja kun näkee jonkun perässä tulijan jalkojen liikkuvan, niin 
huutaa tämän nimen. Liikkujasta tulee hiipijä. Jalkapohjien pitää siis olla 
paikallaan, mutta muuten voi liikkua.

Nimipäiväjuhlat ulkona
• Metsässä pidetyt juhlat jäävät mieleen. Ohjelma ja eväät kruunaavat nimipäiväjuhlan.
• Nimi: Kirjoittakaa aluksi nimenne luontomateriaaleilla maahan tai kaatuneen puun rungolle 

(kepit, kivet, kukkaset, lehdet jne.). Valokuvatkaa ne muistoksi.
• Naava - viiksileikki 

- Etsi naavaa ja tutki minkä puun oksilla sitä kasvaa. Mitä eroa on naavalla ja lupolla? Mihin 
eläimet niitä käyttävät? 
- Pidä onnittelupuhe tai laula onnittelulaulua pitämällä naavaviiksiä nenän alapuolella, mutta 
älä käytä käsiä apuna. Kuka saa koko puheen /laulun suoritettua niin, etteivät viikset putoa.

Nimeä viisi N-kirjaimella alkavaa
• naisen tai miehen nimeä, paikkakunnan, kaupungin, kasvin,

eläimen jne. nimeä

Näsiä
• Mitä muita myrkkymarjoja tiedät kuin näsiä?
• Minkä värinen on näsiän kukka? Milloin se kukkii?
• Mitähän näsi tarkoittaa? Anna lasten selittää tämä sana ja 

kirjaa ylös. (Näsijärvi, Näsinneula jne.)



 O,o

Ympyröi O-kirjaimet ja alleviivaa sanat, jotka alkavat O-kirjaimella:

ORAVA     TALO      ONKI    ONNI KOULU   OVI   OMENA   OSOITE
orava       talo         onki onni koulu      ovi   omena     osoite

Laulut ja lorut
• Orava-laulut, Oli kerran Onnimanni…, 

Omena oo, ompon poo…

Rakentakaa yhdessä ryhmänä O-kertomus  
• Etsi O-sanoja: oma, omena, onnellinen, otso, orava, olla, oppii, onnellinen, oikoa, 

onnistua… 
• Keksi lause, jossa kaikki sanat alkavat O-kirjaimella.

Tee onkiretki
• Tarvikkeina haavi ja onki sekä matopurkki ja 

ämpäri sekä perkausvälineet  Etsi mukava 
onkipaikka. Tutki saaliskalaa ja perkaa kala.

• Vanha akvaario tai iso pahvilaatikko, 
magneettionki ja kalankuvat klemmareilla. 
Sitten kalaonnea kokeilemaan.

O tai onnellinen otus virkaten
• Tarvikkeet: 

- rautalankaa kehikoksi ja langanpätkiä sekä virkkuukoukku (napit tai helmet silmiksi) 
• Virkkaa rautalankakehikkoon O, otus, kala, orava, omena, sydän tai muu.
• Rautalankaan voi virkata suorana ensimmäiset kerrokset ja muotoilla vasta myöhemmin 
• Virkkuutyöt voi ripustaa mobileksi

 

Orava  
• Orava -tarina: Orava-pehmolelu metsässä aloittaa tarinan… Yksi kerrallaan jatketaan 

tarinaa.
• Tutkitaan oravan jälkiä ja syönnöksiä. 
• Hypi kuin orava vuorohyppelyä
• Auta oravaa talvella siemenillä ja laita kesällä juoma-automaatti; vesipullo alaspäin astiaan.



  

  P,p
Pääsiäinen 

• Tutki pääsiäisperinnettä; Palmusunnuntaina virvotaan pajun 
vitsasella. Ennen se oli palmunoksa. 

• Istuta pääsiäisruohoa ajoissa; rairuohoa, viljakasveja tai vihanneskrassia

• Kerää pajun, koivun tai muun puun oksia maljakkoon ja seuraa lehtien / kukkien 
puhkeamista. 

Pesänrakennusleikki – Petolintu ja pikkulinnut
• Pareittain rakennetaan luonnonmateriaaleista pesä pikkulinnuille. Yksi pari valitaan 

petolinnun pesän rakentajaksi.
• Sen jälkeen alkaa leikki, jossa keskellä leikkijöiden lähellä on yksi kasa höyheniä. 
• Toinen pareista vartioi pesää ja toinen lähtee hakemaan yhden höyhenen pesän 

pehmikkeeksi nokallaan eli peukalo-etusormi-otteella.
• Pöllö tai haukka vaanii pikkulintuja, joten pitää olla tarkka ja nopea. Vuorotellen vahditaan 

pesää ja haetaan höyheniä. Jos toinen joutuu saaliiksi, niin pitää selvityä yksin.
• Kun muutama pari on jäljellä, niin he ovat selviytyjiä.
• Lopuksi lasketaan höyhenet ja kerätään ne talteen.

Sananlaskut pääskysestä:
”Ei yksi pääsky kesää tee” 

”Pääskysestä ei päivääkään!”   

Popcorneja nuotiolla
• Kahden siivilän välissä poksuu popparit! 
• Lisää suolaa tai dippaa suklaassa.

Puut ja pensaat
• Tunnetko puulajit ja puun osat? (juuret, runko, oksat, 

tyvi?)
• Laske vuosirenkaat. Minkä ikäinen on puu?
• Tutki käpyjä; esim. pikkukäpylintu halkaisee suomut.

Pöllö pensaikossa-leikki 
• Yksi menee tiheässä metsässä piiloon pöllönä ja huutaa ”hu-huu”. Muut etsivät pöllön 

huhuilun perusteella. Kun joku löytää pöllön, niin hän jää samaan piiloon. Jatketaan, 
kunnes kaikki pöllön kaverit ovat löytäneet piilopaikalle.

    Perhoset, pörriäiset ja haavi
• Tutki perhosia ja pörriäisiä varovaisesti haavimalla.

• Mikä on Suomen kansallisperhonen? Opettele kymmenen perhosta.
Peli perhosten kuvilla: 

• Perhosten kuvat laitetaan maahan. Kivi tai käpy sen perhoskuvan 
viereen, joka on mielestäsi kaunein, pienin, suurin, harvinaisin,  
muuttava, talvehtiva, jne.



 
Q,q

Queen – kuningatar
• Roolileikeissä kuningattaret, kuninkaat, prinssit ja prinsessat ovat suosittuja linnoineen.

• Kruunuja voi tehdä kultapahvista ja koristella ne ”timantein”.
• Lumikuningatar ja lumilinna ovat talvella pihan komistus ja suojasään puuhista parhaita.

• Timantteja voi tehdä jäädyttämällä karamellirasioiden muoteissa. Elintarvikevärejä 

käyttäen saa erivärisiä timantteja. 
• Leikki: Jäädytetään timantteja ja piilotellaan ulos. Lasten lempileikkejä on etsiä timantteja.

Paris quadrifolia – Sudenmarja
• Nelilehtinen sudenmarja on myrkyllinen. Se kasvaa tuoreissa metsissä ja lehdoissa. 

Kasvi on saanut tieteellisen niemensä neljästä lehdestä. 

Quercus robur – tammi
• Tammi on ikuisen onnen puu.
• Miksi tammenlehdet eivät irtoa talveksi?
• Mitkä eläimet syövät tammenterhoja?
• Kerää tammenterhoja leikkeihin ja askarteluihin.

QR-koodi eli ruutukoodi
• Internetistä voi ladata ilmaisen koodiohjelman infoihin, 

tiedottamiseen, tehtävien tekemiseen yms.
• Lasten ja nuorten kanssa on mukava lukea ja katsella QR-koodeja, 

joista voi tehdä esimerkiksi ulos pajapäivään tehtäviä.

QoL -  Quality of Life 
• Hyvä elämänlaatu (Vaarama, Moisio, Karvonen, toim. 2010)

• Tutustu QoL-mittariin. Tasapainota työtehtävät, jotta jaksat työssä. 
• Elämän merkityksellisyys on tärkeää.
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Etsi R-sanoja: 
- Ritariperhonen, rupikonna, rusakko, ruusu, raha, räiskäle, raita, ruoto, ruutu, reunus, reppu, 

rinkka, roska, rotinat… Jatka subjektiiivien jälkeen adjektiiveilla, verbeillä jne.

Ritarit
• Tutki ritarien aikaa. Ritarin piti olla nopea ja ketterä. Tee ketteryysrata. Voit tehdä 

keppihevosen parittomasta sukasta ja metsästä löytämästäsi kepistä.
• Rakenna ritarilinna ulkona tai ritarien lumilinna.

Leikkejä:
• Ruutuhyppely, ristinolla ulkona isosti, rikkinäinen puhelin, roskaviesti (ryhmät + 

lajitteluastiat: sekajäte, muovi, lasi, metalli, jne.)

Riistanhoito
• Pyydä lähellä olevasta metsästysseurasta metsästäjä kertomaan riistanhoidosta ja 

vierailkaa metsäruokinnalla.

Ruoka – ravinto
• Tee ulkona paperilautaselle tai alustalle maittava ruoka-

annos eri luonnonmateriaaleista; esim. kala=käpy, 
voikukka=voi, kivi=peruna, kaarna=leipä, jne. 

• Leikkiä voi laajentaa kaupaksi tai ravintolaksi (raha)
• Ravinto on elämän ehto. 

- Pohdi mitä luonnosta voi oikeasti käyttää ravinnoksi? 
- Mitä eläimet käyttävät ravintona? Mitä kasvit tarvitsevat 
kasvaakseen? 

Roskat 
• Järjestä roskien keruupäivä lähiympäristössä!  
• Kerää vesistöstä muoviroskia pois!
• Tee roskista taidetta. Uusiokäytä! Kierrätä!
• Roskarata lähimetsään: Etsimistehtävä rasteittain tai reiteittäin. Mikä ei kuulu luontoon? 

Rogain
• Etsi alustalle samat luonnosta kuin kuvassa (käpy, sammal, 

lehti, oksa tms.)
• Rogain-tehtäviä voi tehdä lajikorteilla, kirjaimilla, numeroilla, 

luonnonmateriaaleilla, yms.



 

 S,s
Sää ja ilmasto

• Tutki säätietoja ja tee oma sääennuste. 

Sienet ja syksy
Sienet ovat suuri lajiryhmä. Suomessa on sienilajeja 
noin 5400.

• Sieniretki, perkaus, paisto ja maistiaiset
• Tunnistustehtäviä ulkona ja lajikorteista. Missä kuvassa on myrkkysieni? 
• Itiöpölytutkimus sieniretken jälkeen:

- Laita valkoiselle ja tummalle paperille sienen lakki ja seuraavana päivänä 
tulos on näkyvillä, (rusko- vai valkolahottaja)

• Myrkkysienileikki: Välineet: kori ja sienien kuvat 

- Sienien kuvat laitetaan maahan. Yksi leikkijä menee kauemmas. Sovitaan yksi kuvista 
myrkkysieneksi ja pyydetään leikkijä paikalle. Kun leikkijä kerää sieniä, niin lasketaan 
ääneen kuinka monta saa. Kun leikkijä ottaa käteensä myrkkysienikuvan, huudetaan: 
MYRKKYSIENI! Leikkijä vaihtuu jne.

Salias-peli
• Välineet kori ja S-kirjaimella alakavat sanat tai kuvat. 

• Kun kori kiertää, niin sieltä otetaan sana / kuva ja alias-pelin tavoin yritetään selittää se 

muille sanomatta juuri tuota sanaa. Voi tehdä esityksen myös kokonaan pantomiimina. 
Ryhmä voi myös ensin tehdä kortit.

Sytykeruusut 
• Ohje: Pahvikennoista revitään suikaleita ja kierretään ruusuksi ja laitetaan 

kananmunakennopohjaan. Ruusu kastetaan sulatettuun taliin (kynttilänpätkät). 
• Sytykeruusu annetaan lahjaksi nuotioretken kera.

Ssh -hiljaisuuskuuntelu ja kävely sammalmetsässä.  
• Sammal-tutkimus kasvillisuustyypeittäin.

Tehtäviä:
• Mitkä eläimet alkavat S-kirjaimella: Montako löydät? 
• Laita suuruusjärjestykseen tehdään lajikorteilla.
• Seikkailusatu eläimistä.
• Maalaa mallista jokin eläin esimerkiksi kiveen.



 T,t

Toukka - lukutoukka
• Etsi oikeita toukkia. Ota luuppi ja tutki!

• Lukutoukka: Kuinka pitkän lukutoukan saat vuoden aikana? Lisää aina yksi osa lisää ja 

siihen lukemasi kirjan nimi.

Ympyröi T-kirjaimella alkavat

   TIE      VALO     TULI    TAIMI   AJOTIE    TIKKU
       KOULU    TALO    KIVI    MATO      TOUKKA

Taimi
• Etsi metsästä itsesi kokoinen puuntaimi. 

- Merkitse se ja mittaa. Mene vuoden päästä saman puun luo, ja tutki onko puu kasvanut 
yhtä paljon kuin sinä vuodessa.

• Kylvä siemen, hoida ja kasvata taimi valoisalla ikkunalla.

Talvi
• Milloin on talvi? Mitä kasvit ja eri eläimet tekevät talvella? Mitä 

tarkoittaa talvehtiminen, talviuni tai talvihorros?

Talviretki ja tulet
• Kävellen, hiihtäen, lumikenkäillen, kelkkaillen, luistellen. Tee nuotio ja tuijota tulen loimua.

Tähdet ja tähtitaivas
• Tutki tähtikuvioita. Piirrä kuvio tummalle paperille. Pistele. Heijasta lampulla se seinälle.
• Rakenna helppo tähtikaukoputki. Tarvikkeina käsipaperirulla, sakset, pistelyneula, liimaa, 

päällystepaperia ja tumma paperi, johon piirrät tähtikuvion ja pistelet. Voit katsoa putken 
läpi tai heijastaa tähtikuvion taskulampulla seinälle.

Tikkutaidetta
• Hienomotoriikkaa ja tarkkuutta harjoittelemaan pujottelulla!
• Tarvikkeet: Tikkuja ja pihlajanmarjoja tai liotettuja herneitä. 

Tikkunukke-teatteriesitys.
• Esitetään sisällä tai ulkona (heinikko, kivet, ym. lavasteina).

• Tarvikkeina: paksuhko pahvi, värit, sakset ja jäätelötikut (liima) sekä 

lavasteet ja iso pahvilaatikko sekä lamppu. 
• Hahmoiksi tehdään pahvista eläimiä. Kaksi lovea leikataan 

eläinhahmon jalkaosaan ja pujotellaan hahmo tikkuun tai liimataan.
• Varjoteatteri on hauskaa isommillekin.

• Satuja ja tarinoita keksitään lisää yhdessä. 



  

  

  U, u

Ukkonen
• Miten ukkosilma syntyy? 
• Ukkonen pelottaa useita, kun tuuli ujeltaa, uhkaavat pilvet 

nousevat ukkosrintamaan sekä jyrisee ja salamoi.
• Tunnetehtävä: Mitä pelkäät? Millainen tunne on pelko? 

Miten pelkoa voi helpottaa?

Uutiset ja säätiedotus
• Katso TV-uutiset ja kuuntele radiouutiset. Vertaile.
• Leikkaa paikallislehdestä uutinen ja esitä uutistenlukijaa. 

Uhanalaiset eläimet Suomessa
• Tutki, piirrä, kirjoita, tee juliste uhanalaisten puolesta jne.

Uusi ja vanha - uusiokäyttö
• Vertaile uutta ja vanhaa aikaa. Vertaa: kevät ja syksy, lapsuus ja 

vanhuus, kirjaimet + numerot nyt ja ennen, sähkötön aika ja nyt, ym.
• Mieti, pitääkö aina ostaa uutta?
• Kierrätä! Korjaa! Huolla! Lainaa! Tuunaa! 

Keksi vanhasta uutta. Ompele vanhoista farkuista kassi. Askartele jätemateriaaleista 
uusiokäyttöön tavaroita. Virkkaa tai solmi matonkuteista esimerkiksi matto. 

Unelmien päivä
• Toteuta kaverisi unelma tai unelma-ammatti. Lainaa vaatteet esimerkiksi teatterista.

Unelmatorttu: 
• Leivo kuohkea kääretorttupohja. Jäähdytä. Täytä vadelma-voivaahdolla (+tomusokeria) tai 

hillolla tai kaakao-voi-kuorrutteella. Jäädytä ja nauti viileänä.

Mitkä seuraavista alkavat U-kirjaimella? (alleviivaa)

aurinko  lukki   ullakko  asunto etuovi    uljas     uuhi   uuni     urpiainen     
eukko    ulpukka Unkari       auto unelma    Uusivuosi

Ukkoetana
• Ukkoetana viihtyy lehtometsissä. Se on harmiton.

Keksi U-kirjaimella adjektiivejä.
• Ujo, uninen, uhmakas, uuttera, utelias, uskalias, upea...

Urheilukisat
• Järjestä leikkimieliset urheilukisat, joihin keksitte yhdessä ryhmänä urheat lajit.



  

  V,v

Vuodenajat ja värit
• Keskustele ja tutki, miksi meillä Suomessa on neljä vuodenaikaa. Mitkä ne ovat?

• Askartelu: Pujottele vahvaan lankaan vaahteranlehdistä kranssi tai tee keväällä 

voikukkaseppele tai väritaideteos.
• Etsi ja lajittele värien tai ominaisuuksien mukaan!
• Viljalajit: Tunnetko ne? 

- Retki viljapellon reunaan. 
- Palmikoi viljaletti, jos saat elonkorjuun aikaan tähkiä. 

 
Vesi – elämän ehto

• Sananlasku: ”Vesi vanhin voitehista”
• Tee retki lähivesistölle. 
• Haavi pohjaötököitä ja tutki!
• Tutki vuoden ajan mukaan vettä: vesi, 

vesihöyry, lumi, huurre, riite, routa, jää ym. 
• Talvella jäädytä jäälyhty ämpärissä ja vettä 

muoteissa. 

Vihta – Vasta - vuoleminen
• Osaatko tehdä saunavihdan?
• Vihdan voi tehdä koivusta, 

lehmuksesta tai havuistakin.
• Millä murrealueella sanotaan vasta?
• Opeta, opettele vuolemaan. 

Etsi V-kirjaimella luontosanoja 
• varis, vaskitsa, vesipäästäinen, viirupöllö, vaahtera, vesi, 

valkolehdokki, valkokärpässieni…

Vihannekset - vihannesmaistiaiset
• Mitä vihanneksia tiedät?
• Tee vihannesmaistiaiset. Maistelu ja arvailu silmät kiinni on hauskaa!

Vihreä Lippu  ( FEE Suomi ry.)
• Tutki mikä on Vihreä Lippu!



  

 

X,x 

X-kirjaimen etsintä
• Löydätkö kaksi yhtäpitkää keppiä. Tee niistä X. 
• Etsi käpyjä, kiviä, jne. Montako kuusen tai männyn käpyä tarvitset selkeään X-kirjaimeen? 
• Etsi luonnosta puiden juurista ja muista kirjaimia.

Xylitol eli ksylitol eli koivusokeri
• Tutki miten sitä tehdään ja mihin sitä käytetään?
• Muista hampaiden hoito ja xylitol! 
• Kuinka paljon suositellaan xylitolia päivittäin?

Xe - ksenon
• jalokaasu
• polttimot
• Vertaile xenon ja led-valoja

Tikkalintujen varpaat
• Tutki käpytikan ja pohjantikan varpaita. 

Mikä kirjain kuvaa parhaiten pohjantikan varpaita 
___ entä käpytikan ___? 

• Montako tikkalajia pesii Suomessa? Rastita (x): a.3__, b.5__ , c.7__, d. 9__

Mitä tarkoittaa?
• XXL , XVII tai xy

Kävelyretki lähiympäristössä
• X-muoto tukee ja koristelee. Sitä käytetään rakentamisessa: sahapukeissa, säleiköissä, 

ikkunoissa, silloissa, luontotorneissa, rakennuksissa, tieverkostossa jne. 
• Löydätkö kävelyretkelläsi X-muotoja kaupungissa, lähiössä tai maaseudulla? 



  

   Y, y

Ystävyys
• Millainen on hyvä ystävä?
• Milloin on ystävänpäivä?
• Tee ystävänpäiväkortti luonnonmateriaaleista.
• Sananlasku:  ”Hädässä ystävä tunnetaan”

YLEINEN HÄTÄNUMERO: 112 
• Hypi jäniksen jäljet: yksi, yksi, kaksi..

Yhteyttämispeli eli fotosynteesipeli viestinä
• Ks. Mappa.fi
• Tarvikkeet: Alustat ja atomit

Mitkä numeroista alkavat Y-kirjaimella?
• 1, 9, 11,  jne.
• 11 on alkuluku. Laske 11+11 =__ , 11-11=__ , 11*11=__ , 11:11=__. 

Yksin yöpöllönä -leikki
• Yksi leikkijöistä menee metsään piiloon ja huhuaa silloin 

tällöin kuin pöllö. Kun leikkijä löytää pöllön, niin  hän jää 
hiljaa lähelle piiloon. Jatketaan kunnes kaikki ovat piilossa.

Yötä tutkimaan 
• Mistä johtuu, että yö on eri pituinen kesällä ja talvella 

Suomessa?
• Yöretki: Lähde lepakoita, yöperhosia, kiiltomatoja havaitsemaan tai pöllöjä kuuntelemaan. 

Tähtitaivaan tutkiminen on jännittävää. Ehkä näet revontuliakin. Taskulamppu ja heijastin 
mukaan.

Yrtit
• Yrtit kerätään ennen juhannusta. Leikkaamalla nokkosia, saa uusia kasvustoja koko kesän. 
• Mitä yrttejä tunnet luonnossa?
• Voit tehdä jalkakylpyä varten yrttipussin lahjaksi tai itsellesi.

                                               

Ympyrä
• Rakenna luonnonmateriaaleista ympyrä.
• Harjoittele muotojen tekemistä pienissä ryhmissä: ympyrä, kolmio, neliö, monikulmio ym.



Ä,ä
Äänestys

• Tarvikkeina lajikuvat ja jokaiselle yksi käpy, kivi tms. Kuvat maahan, äänestä, mikä on 
kaunein, suurin, vaarallisin, jne. Laita käpy kuvan viereen. Mikä sai eniten ääniä, mikä 
vähiten tai saman verran?

• Äänestys linnun tai nisäkkään äänestä tai suosiikki artistista (levyraati).

Änkyrimadot multaa tekemässä
• Tutki maaperää kaivamalla. Mitä eliöitä löydät? (Purkki, pensseli, siivilä ja suurennuslasi.) 
• Tieto: Änkyrimatoja on noin 50 lajia. Se on Suomen tärkein eläin. Ne muuttavat 

kasvimateriaalia mullaksi lierojen kanssa.  
• Tehtävä: Tee sisälle komposti. Ruoki ja tutki änkyrimatojen ja lierojen elämää.

Ä-kirjain
Montako Ä-kirjainta on sanassa: NÄÄTÄ__ , ÄLY__, ÄLÄHTÄÄ___, 
JÄÄTELÖ__,  ELÄIN__

Äitienpäivä 
• Onnittele ääniviestinä äitiä ja valmista ällistyttävä leivonnainen tai itsetehty lahja.

Mikä on äidinkielesi?_________________

Mitkä ovat seuraavien eläinäitien nimet?  
Eläinäiti on yleensä nimeltään naaras. 
Poro = vaadin, runo, emä jne. 
Hirvi = hirvilehmä
Sika =emakko
Lammas = uuhi
Fasaani = kana
Ampiainen ja muurahainen = kuningatar 

Äkämät
• Syksytehtävä: Löydätkö lehtien alapinnalta punaisia äkämiä? Tutki! Äkämäpunkki aiheuttaa 

ne. Katso miillainen ötökkä se on.

Äyriäiset kuuluvat niveljalkaisiin ja hengittävät kiduksilla.
• Tieto:  Suomessa on noin 350 äyriäistä.
• Tee retki rapujoelle, järvelle tai merelle. Asettaudu rauhallisesti tarkkailemaan vesikiikarilla 

vedenalaista maailmaa.
Ääni 

• Äänetön metsäkävely: Liikkutaan hiljaa jokin matka yksitellen. Kootaan äänihavainnot ym.
• Äänikuuntelu: Pysähdy mukavaan paikkaan ja kuuntele ääniä muutaman minuutin ajan. 

Mitä kuulet? Voit kirjoittaa tai piirtää äänet samalla, kun kuuntelet.
• Kuurojen maailmassa 

- Pantomiimi eli sanaton esitys. Viesti kaverin kanssa käsimerkeillä. Kaveri tekee sen mitä 
viittoat tai näyttelet. Ääntä ei saa käyttää. (Voitte tehdä kuvakortit itse peliin esim. 
ammateista, tunnetiloista, eläimistä jne.)
- Opettele viittomakieltä ja aakkoset.



 Ö,ö
Öljyonnettomuus -harjoite

• Voit tehdä vesiastiassa pienimuotoisen öljykatastrofin.
- Tarvikkeet: vesiastia, ruokaöljyä, foliopaperia, kiviä, piipunrasseja, 
höyheniä, pumpulia, tikkuja, pillejä saha-, peruna- tai liitujauhoa, 
pesuainetta jne.
- Laita vettä astiaan ja kiviä sekä piipunrassilintuja tms.. Muotoile vene 
foliopaperista, ja laita vene veteen kellumaan. Laita ruokaöljyä veneeseen. Myrsky nousee 
ja vene kaatuu. Miten saat öljyn pois vedestä? 
- Lopuksi pese ja puhdista tahriintuneet linnut ja tarvikkeet.
- Loppupäätelmät.
- Pohdi eri vaihtoehtoja öljylle.

Öljy- vai talikynttilä
• Vertaile kynttilöitä: kasvis- ja eläinperäisiä, parafiini- ja steariinikynntilöitä, 

jne. 
• Mikä kynttilä on hautakynttiläksi paras? Entä sisäkäyttöön?
• Tee mehiläisvahakynttilä lahjaksi.

Ötökät
• Askartele ötökkä jätemateriaaleista
• Piirrä mustalle paperille liiduilla ötökkä.
• Laske jalat ja määritä.

- Haaviretki lähivesille
• Ötököitä lähdetään haavimaan joelle tai järvelle. 
• Mukaan vesiötökkähaavi, pesuvati, ötökkäpurkki, lusikka ja pensseli, jolla 

autetaan varovasti ötökkä lusikkaan ja purkkiin.
• Mikroskoopilla näkee ötökät tarkasti.

- Haaviretki niityille tai tien reunamille
• Mukaan perhoshaavi, purkki /  suurennuslasipurkki tai luuppi
• Kovakuoriaisia, perhosia, pistiäisiä ja kärpäsiä löytyy helposti haavimalla.

-  Ötökkämotelli
• Tarvikkeina esimerkiksi iso pahvirulla ja tiheää verkkoa tai puinen versio jätelaudoista ja 

rimoista ötökkähotelliksi. 
- Ötököille suojelualue ja vieraslajit

• Useat ötökät ovat uhanalaisia. Selvitä lähin suojelukohde tai perusta oma. 
• Vieraslajeja hävittämällä voidaan auttaa kotoperäisiä lajeja

 (tummaverkkoperhonen, palosirkka, jne.). Esimerkiksi: poimi haitallisia lehtokotiloita ja 
espanjansiruetanoita keväällä, ja hävitä oikein. Niitä ja kaiva lupiinia tai kitke lehtopalsamia 
kevätkesällä ennen siementen valmistumista.

A-Ö
• Opettele kaikki aakkoset aasta ööhön
• Opettele aakkoset suomeksi, englanniksi, latinaksi, kreikaksi, venäjäksi, saksaksi tai mikä 

kieli sinua kiinnostaakin.  
• Tutki kuinka monessa kielessä on ääkkösiä ä, å tai ö?


