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1-2. Lk.



Kuvametsästys 
luonnossa

• Ottakaa padeilla kuvia oheisen 
kuvametsästystehtävän avulla. Esitelkää luokassa 
kuvia toisillenne ja kootkaa parhaista kuvista kooste 
oppilaskunnan ohjaavien opettajien ja Unesco-
tiimin koostettavaksi. Linkki tulostettavaan 
kuvametsästykseen:

• https://viitotturakkaus.fi/tuote/kuvametsastys-2/

https://viitotturakkaus.fi/tuote/kuvametsastys-2/


Yhteisiä metsäleikkejä

• Leikkikää metsässä leikkejä. Täältä löydät
ehdotelmia metsässä leikittäviin leikkeihin:

• https://smy.fi/wp-
content/uploads/2014/10/Leikkeja-tehtavia-
varhaiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

https://smy.fi/wp-content/uploads/2014/10/Leikkeja-tehtavia-varhaiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf


Majan rakennusta

• Rakentakaa majoja ja ottakaa niistä kuvia.
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Kuvametsästys 
luonnossa

• Ottakaa padeilla kuvia oheisen
kuvametsästystehtävän avulla. Esitelkää luokassa
kuvia toisillenne ja kootkaa parhaista kuvista kooste
oppilaskunnan ohjaavien opettajien koostettavaksi. 
Linkki tulostettavaan kuvametsästykseen:

• https://viitotturakkaus.fi/tuote/kuvametsastys-
ulkona/

https://viitotturakkaus.fi/tuote/kuvametsastys-ulkona/


Kaarnalaivojen 
vesillelasku

• Etsikää netistä kuvia kaarnalaivoista ja rakentakaa 
kaarnalaivat luonnonmateriaaleja hyödyntäen. 
Halutessanne voitte kirjoittaa kaarnalaivojen 
purjeisiin joitakin kivoja terveisiä laivan löytäjälle. 
Käykää laskemassa laivanne vesille. Dokumentoikaa 
kaarnalaivat ja niiden vesille lasku ja lähettäkää 
muutamat kuvat oppilaskunnan ohjaavien 
opettajien koostettavaksi.



Retki lähiluontoon

• Ottakaa kuvia retkeltänne, mitä näitte, koitte, 
tunsitte jne.

• Voitte tehdä retkellä myös seuraavanlaisia 
aistiharjoituksia: https://i.pinimg.com/originals/8b/
96/af/8b96afb567b4a01c0e359f2bef1670eb.jpg

• Vaihtoehtoisesti voitte harjoitella myös tikkupullan 
paistoa pienissä ryhmissä. Sopikaa luokassa, ketkä 
vastaavat taikinan teosta.

https://i.pinimg.com/originals/8b/96/af/8b96afb567b4a01c0e359f2bef1670eb.jpg


Tikkupullan ohje

• 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 on sopiva määrä jauhoja. Taikina 
muotoillaan pitkulaiseksi ja se kierretään tikun ympärille harvaan. Pulla 
turpoaa paistuessaan. Nauttikaa hillon kera.
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Kuvametsästys 
luonnossa

• Ottakaa padeilla kuvia oheisen
kuvametsästystehtävän avulla. Esitelkää luokassa
kuvia toisillenne ja kootkaa parhaista kuvista kooste
oppilaskunnan ohjaavien opettajien koostettavaksi. 
Linkki tulostettavaan kuvametsästykseen:

• https://viitotturakkaus.fi/tuote/kuvametsastys/

https://viitotturakkaus.fi/tuote/kuvametsastys/


Retki lähiluontoon 
videoiden

• Tehkää retkenne aikana video jostakin näistä aiheista:

• Kevään merkit luonnossa

• Lähimetsän eläimiä/kasveja

• Luonnon väripaletti, millaisia väriympyrän sävyjä löydätte luonnosta.

• Kannanotto luonnon suojelemiseksi. Mikä on juuri tässä lähellä olevassa 
metsässä niin hienoa, että se tulisi säilyttää myös jatkossa. Mitä voisitte 
tehdä lähimetsien säilymiseksi viihtyisinä? Tehkää napakka ja kantaaottava 
video aiheesta.

• Esittelyvideo Suomen luonnosta ja siihen liittyvästä 
sanastosta kansainväliselle ystävyysluokalle/koululle, jos sellainen on.



Retki lähiluontoon 
kuvaillen ja maistellen

• Ottakaa kuvia retkeltänne, mitä näitte, koitte, 
tunsitte jne.

• Vaihtoehtoisesti voitte harjoitella myös tikkupullan 
paistoa pienissä ryhmissä. Sopikaa luokassa, ketkä 
vastaavat taikinan teosta.



Tikkupullan ohje

• 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 on sopiva määrä jauhoja. Taikina 
muotoillaan pitkulaiseksi ja se kierretään tikun ympärille harvaan. Pulla 
turpoaa paistuessaan. Nauttikaa hillon kera.



Yläkoulu



Monimuotoinen luonto 
2030 taidetehtävä

• Ota maisemakuva luonnosta, miltä se näyttää tänä päivänä.

• Kuvitelkaa sama maisema vuonna 2030. Piirrä 2030-luvun maisema joko 
paperille tai sähköisessä muodossa.

• Miltä luonto näyttää kuvassanne? Onko vuoden 2030 luonnossa paljon 
eroja 2020-luvun luontoon? Onko maisemassanne kuvattuna metsää tai 
vesistöjä? Mitä eläimiä kuvastanne löytyy?

• Lähde tehtävän pohjana:

• https://www.ykliitto.fi/kasvattajille/yk-osaksi-
opetusta/tehtavat/monimuotoinen-luonto-vuonna-2030

https://www.ykliitto.fi/kasvattajille/yk-osaksi-opetusta/tehtavat/monimuotoinen-luonto-vuonna-2030


Retki lähiluontoon 
videoiden

• Tehkää retkenne aikana video jostakin näistä aiheista:

• Kevään merkit luonnossa

• Lähimetsän eläimiä/kasveja

• Luonnon väripaletti, millaisia väriympyrän sävyjä löydätte luonnosta.

• Kannanotto luonnon suojelemiseksi. Mikä on juuri tässä lähellä olevassa 
metsässä niin hienoa, että se tulisi säilyttää myös jatkossa. Mitä voisitte 
tehdä lähimetsien säilymiseksi viihtyisinä? Tehkää napakka ja kantaaottava 
video aiheesta.

• Esittelyvideo Suomen luonnosta ja siihen liittyvästä 
sanastosta kansainväliselle ystävyysluokalle/koululle, jos sellainen on.



Luontokuvia eri kielillä

• Ota yksi tai useampia kuvia luonnosta ja laadi niistä 
kuvasanakirja valitsemallasi vieraalla kielellä 
esim. englanti, ruotsi, saksa, venäjä, oma 
äidinkielesi (jos ei suomi)..

• Voit nimetä yhdestä kuvasta useampia asioita.



Rauhallinen metsäjoogahetki 
luonnossa

• Etsikää luonnosta sopiva paikka ja toteuttakaa siellä 
metsäjoogahetki. Tästä löydät vinkkejä ja videon:

• https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/09/28/astu-
kannolle-istu-rungolle-kurota-kohti-kuusen-latvaa-
metsajooga-vapauttaa

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/09/28/astu-kannolle-istu-rungolle-kurota-kohti-kuusen-latvaa-metsajooga-vapauttaa


Retki lähiluontoon 
kuvaillen ja maistellen

• Ottakaa kuvia retkeltänne, mitä näitte, koitte, 
tunsitte jne.

• Vaihtoehtoisesti voitte harjoitella myös tikkupullan 
paistoa pienissä ryhmissä. Sopikaa luokassa, ketkä 
vastaavat taikinan teosta.



Tikkupullan ohje

• 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 on sopiva määrä jauhoja. Taikina 
muotoillaan pitkulaiseksi ja se kierretään tikun ympärille harvaan. Pulla 
turpoaa paistuessaan. Nauttikaa hillon kera.



Lähteet

• Tikkupullan kuva: martat.fi
• Tikkupullan ohje ja metsäleikkejä: https://smy.fi/wp-

content/uploads/2014/10/Leikkeja-tehtavia-varhaiskasvatukseen-ja-
alkuopetukseen.pdf
• Muut kuvat Creative commons-kuvia

https://smy.fi/wp-content/uploads/2014/10/Leikkeja-tehtavia-varhaiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

