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Ulkona oppiminen on tehokas opetusmenetelmä, lisäksi se on saatavilla kaikille. On tärkeää, että ulkona 
oppiminen tarjotaan korkealla tasolla. Jotta laatu varmistettaisiin, tarvitaan metodologia, joka olisi 
inspiraation lähteenä opettajille, ja joka kehottaisi oppilaiden, päiväkotioppilaiden sekä aikuisten halua 
oppimaan ulkoilmassa. Ulkona oppimisen tuloksena yksilölliset sekä sosiaaliset viestintätaidot- ja kyvyt 
täydennetään, fyysinen ja henkinen terveyttä edistetään, henkinen, aistillinen sekä esteettinen tietoisuus 
muodostetaan, oppilaiden itsevalvontakyvyt ja henkilökohtainen hyvinvointi kehitetään. Edut ulkona 
oppimisprosessin kannalta ovat selvästi ilmeisiä, mutta valitettavasti Latviassa eikä Liettuassa ulkona 
oppimismenetelmiä oteta suunnitellusti käyttöön koulutusohjelmiin eikä niitä käytetä sosiaalisten taitojen 
täydentämiseen; tämä jossain määrin tapahtuu Suomessa. Tämän vuoksi projektin tavoitteena oli päästä 
pois tavanomaisen luokkahuoneen mukavuusalueelta ja tutkia, kokea sekä tarjota niin yleisiä, mutta niin 
vähän käytettyjä ulkona oppimisen hyötyjä.  
 
Projektista 
 
Meidän päämäärämme on luoda sosiaalisten taitojen kehityksen edistävät sekä innovatiivit ulkona 
oppimisen menetelmät ja keinot, jotka sopisivat Latvian, Liettuan ja Suomen peruskoulujen 
koulutusohjelmiin. Hankkeen puitteissa luotiin 3 moduulia tavoitteen saavuttamiseksi; jokainen niistä 
moduuleista jokaisessa kumppanikoulussa edellyttää metodologian kehittämistä, sen suostumusta, 
arviointia, keskustelua ja kokemusten vaihtoa mobiliteettikokouksissa ja sen toteuttamista jokaisessa 
kumppanikoulussa. Projektin aikana kehitetyt ja käsikirjassa käsitellyt moduulien teemat ovat “Metsä”, 
“Vesi” ja “Vanhemmat laivalla”. 
 
Käsikirja on maksuton. Menetelmien kuvaukset voidaan tulostaa erikseen ja käyttää niitä yksilöllisesti tai 
oppimisprosessissa. 
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Koordinoiva organisaatio: 
Preilin Vapaa koulu (Preiļu Brīvā skola), 
kansalaisjärjestö "Preili – koulutetulle 
Latvialle" (”Preiļi izglītotai Latvijai”) (Latvia) 
Käsikirjan kehittämiseen osallistui: Liene 
Vilcane (Liene Vilcāne), Martins Vilcans 
(Mārtiņš Vilcāns), Dana Lahtionova. 
 
Peruskoulu ”Preilin Vapaa koulu” on "Preili – 
koulutetulle Latvialle"–järjestön perustama 
oppilaitos, joka aloitti toimintansa lukuvuonna 
2015-2016. ”Preillin Vapaan koulun” 
kulmakiviä ovat vapaus, valinta ja vastuu. 
Koulussa toteutetaan valtion 
koulutusohjelmat lapsilähtöisiä menetelmiä 
käyttäen, otetaan käyttöön 
opetusmenetelmiä (esim., 
ulkoilmapedagogiikkaa, 
waldorfpedagogiikkaa, 
montessoripedagogiikkaa, TRIZ-
pedagogiikkaa, humaanipedagogiikkaa) ja ne 
integroidaan koulutusprosessiin, jossa 
oppimisprosessi on kiinteässä yhteydessä 
luontoon ja todelliseen elämään. 
Kiinnitetään paljon huomiota yhteistyöhön 
kaikilla kolmella tasolla: lapset – vanhemmat 
– opettajat. Keskinäisessä 
kommunikaatiossa kaikilla tasoilla otetaan 
käyttöön KKT periaate – kehu, kysy, tarjoa.   
“Preili – koulutetulle Latvialle”–järjestö on 
sosiaalisesti aktiivisten vanhempien ja 
opettajien muodostama yhteisö, joka tukee ja 
järjestää vaihtoehtoista koulutuksen, 
toiminnan ja palveluiden sunnittelua sekä  
varmistaa niiden kestävän ylläpidon.  
 
www.PreiliLatvijai.lv 
www.facebook.com/PreiliLatvijai 
pilbiedriba@gmail.com 

KUMPPANIT 
Tikkakosken yhtenäiskoulu (Suomi) 
Käsikirjan kehittämiseen osallistui: Harri Penttinen, Ulla-Maija 
Hänninen, Milja Koskivainio. 
 
Tikkakosken yhtenäiskoulun 1.-9.luokilla opiskelee 820 
oppilasta. Luokat pidetään rakennuksen kolmessa eri siivessä. 
Suurin osa projektin toteuttamiseen osallistuneista oli 4.-
6.luokan oppilaita. Koulun läheisyydestä löytyy monenlaisia 
luonnonvaroja, jotka mahdollistavat ympäristökasvatusprojektien 
toteuttamisen järjestämällä oppitunnit ulkoilmassa. 
Oppilaitoksessa on TVT-varustus, jota voidaan käyttää 
oppimisprosessissa.   
Oli jännittävää nähdä, ajatella sekä opiskella koulun seinien 
ulkopuolella. On hämmästyttävää, kuinka paljon oppilaat voivat 
suorittaa, oppia ja saada tietää jotain uutta oppimalla ei 
ainoastaan kirjoista, vaan myös hankkimalla välitöntä kokemusta 
erilaisista luonnonilmiöistä. Tämän projektin avainsanoiksi 
voidaan pitää ei ainoastaan ulkona oppiminen, vaan myös 
tekemällä oppiminen (learning by doing). Oli tosi 
mielenkiintoista tutustua muiden maiden eri koulujen 
oppimisympäristöihin ja kokemuksiin. Olemme hankkineet paljon 
uusia tietoja, joita otamme mukaamme. 
 
Aukstakalnion lukio (Utenos Aukštakalnio progimnazija) 
(Liettua) 
Käsikirjan kehittämiseen osallistui: Inga Šulcienė, Sabina 
Eidukynaitė, Reda Zarankaitė ja Edita Kazokienė. 
 
Utenan alueen Aukstakalnion lukio on yksi suurimmista valtion 
kouluista Utenassa, Liettuan koillisosassa.  Koulussa opiskelee 
yli 700 oppilasta (1.-8.luokilla) ja työskentelee 70 opettajaa. 
Peruskoulun opinnot 1.-4.luokille suuntaudutaan syvälliseen 
taiteiden oppimiseen; on tärkeää, että lapsi pystyy ilmaisemaan 
mielipiteitään sekä tunteitaan taiteellisessa ympäristössä. 
Koulun tavoitteena on muodostaa oppimisprosessin 
tuottavampaa samaan aikaan sisällyttäen siihen ”tekemällä 
oppiminen” –periaatteen ja aktiivisuudet ulkona. Koulu sijaitsee 
erittäin sopivassa paikassa ulkoilmatoimintojen suorittamiseen – 
lähellä sijaitsee puisto ja virkistysalue.  
 

Käsikirja on kehitetty projektin Nordplus Junior puitteissa Suomen, 
Latvian ja Liettuan kokemusta ulkona oppimisesta yhdistämällä. 
Projektin Nro.: NPJR-2016/10098. 
2017 
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METSÄ 
 
Metsä on saatavilla kaikille; metsä on monipuolinen ja sitä voidaan käyttää eri tavoin. 
Esimerkiksi, matematiikan oppitunneilla voidaan oppia laskemaan puita tai lintuja 
tarkkailemalla. Projektien oppitunneilla voidaan tutkia metsävaroja, joita käytetään 
elintarviketeollisuudessa tai rakennusalalla.  
 

PIILOPAIKKOJEN KARTTA 
Oppiaine 
 

Matematiikka (suunnat, muodot), kuvataide 
 

Tarkoitus Oppia piirtämään karttoja; oppia kuvaamaan 3D muotoista ympäristöä 
2D (paperille) muotoisena ja lukemaan karttoja 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: paperia, kyniä sekä erilaisia esineitä, jotka asetetaan 
piilopaikkoihin  
Valmistautuminen: Ennen oppituntia opettajan on löydettävä tuvallinen 
paikka oppitunnin järjestämistä varten; esineet valitaan luonnosta ja 
piilopaikat valmistetaan – niihin kätketään erilaiset esineet 

Kuvaus 
 

1. Opettaja pyytää lapsia luomaan lähiympäristöä kuvastettavan kartan ja 
selittää, että he voivat itse valita karttamerkit puiden, talojen ja muiden 
ympäristössä olevien objektien merkitsemiseen. 
2. Opettaja ja lapset yhdessä katsovat ja arvioivat piirrettyjä karttojaan. 
On tärkeää, että lapset itse ymmärtävät omia karttojaan,  koska edelleen 
karttaa tarvitaan, jotta pystyttäisiin navigoimaan.  
3. Lasten luomille kartoille opettaja merkitsee risteillä ne piilopaikat, 
joissa esineet tai aarteet ovat piilossa.  
4. Käyttämällä itse tekemiä karttoja lapset suunnistavat ympäristössä ja 
löytävät piilotetut esineet.  

Lisävaihtoehdot 
 

Menetelmä voidaan käyttää oppitunneilla sekä yksilöllisenä tehtävänä 
että pienryhmätehtävänä (enintään 3 osallistujaa). 
Luokan jälkeen, kun lapset ovat oppineet kartan käsitteen ja suunnistaa 
kartan mukaan, lapsille voidaan näyttää todelliset kartat. 

Kommentit Ympäristön, jossa menetelmää käytetään, on oltava turvallinen ja lapsille 
riittävän tuttu. Tarvittaessa oppitunnin alue voidaan rajata, esimerkiksi, 
nauhoin tai muin materiaalein. 
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SUUNNISTUS 
Oppiaine 
 

Matematiikka (suunnat, muodot), sosiaalisia taitoja 
 

Tarkoitus 
 

Oppia lukemaan karttaa internetissä (tai muuta karttaa, joka ei ole 
itsetehty); oppia tunnistamaan kartalla (2D) merkityt kohteet luonnossa 
(3D) ja määrittämään niiden sijaintipaikan kartan mukaan.  

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: laminoituja tai muovikansioihin pakattuja karttoja; paperia, 
kyniä; piilopaikkoihin kätkeviä esineitä; eri esineitä tarkastuspisteiden 
merkitsemiseen. 
Valmistautuminen: Opettajan on valmistettava tai merkittävä 
oppitunnin kenttä; ennen opppituntia eri esineet kätketään valittuun 
kenttään useihin paikkoihin; tarkastuspisteet merkitään. 

Kuvaus 
 

1. Opettaja valitsee ja/ tai valmistaa paikan (esimerkiksi, nuotiot), josta 
lapset aloittavat toiminnan ja johon he palaavat takaisin, kun kaikki 
tehtävät on suoritettu.  
2. Osallistujat jaetaan ryhmiin (enintään 4 oppilasta ryhmää kohden). 
Opettaja kertoo kartoista sekä tarkastuspisteistä.  
3. Ryhmille annetaan tehtäväksi löytää kartoille merkityt 
tarkastuspisteet, suorittaa tarkastuspisteistä löydettävät tehtävät, 
löytää kätketyt esineet ja sitten palata takaisin lähtöpisteeseen 
opettajan luokse.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Tiimityön ja sosiaalisten taitojen kehittämiseksi jokaiselle ryhmän 
osallistujalle voidaan antaa yksilöllinen lisätehtävä: joku ryhmän 
jäsenistä on vastuussa tehtävän suorittamisajasta, joku muu – 
materiaaleista, kirjoittamisesta, rohkaisemisesta, johtajuudesta jne. 
Kehittymismahdollisuudet tarjotaan antamalla yksilöllisiä tehtäviä ja 
jakamalla vastuuta jokaisen lapsen kykyjen mukaan. 
Tehtävän suorittamiseen voidaan käyttää kompassia. Esimerkiksi, jos 
jotain on piilotettu 10 askelta merkitystä tarkastuspisteestä pohjoiseen.  

Kommentit Edut: Se on aktiivinen menetelmä. Lapset tutustuvat ympäristöön ja 
oppivat käsittämään karttaa ja tilaa. Oppilaat löytävät uusia paikoja.  
Riskit: Sääolosuhteet (sateella paperikartat voivat kastua läpimäräksi); 
on oppilaat, joilla on vaikeuksia lukea karttaa; lapset alkanevat 
huolehtia (jos he eivät pysty löytämään tarkastuspisteitä); lapset voivat 
eksyä; tehtävä voi olla liian vaikea lapsille, joilla on erityistarpeita. 
Ehdotukset: Vanhemmat ja/ tai perheet voidaan ottaa mukaan. Karttaa 
lukemaan oppiminen on aloitettava pikkuhiljaa askel askeleelta – 
alussa opetetaan piirtämään kartojen sisätiloissa, sitten – ulkona, sen 
jälkeen opetetaan käsittelemään tulostettua tai aiemmin valmistettua 
karttaa. Tämä toiminta voidaan muodostaa suurena hankkeena 
oppilaille  6-vuotiaasta alkaen ja soveltaa se osallistujille mihin tahansa 
ikään asti. 
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OLIPA KERRAN… 
Oppiaine 
 

Kieli, kulttuuri, musikki; mikä tahansa muu opetusaine voidaan 
integroida tähän 
 

Tavoite 
 

Kehittää kuuntelu- ja vastaustaitoja; oppia havainnoimaan ympäristöä; 
hankkia uusia tietoja (riippuen siitä, mikä tarina on valittu) 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: tarina, musiikki-instrumenttia (jos tarina kehitetään 
musiikillisellä säestyksellä), muovimattoja tai pusseja istumista varten 
(jos ulkona on märkää).  
Valmistautuminen: Ennen oppituntia opettajan on valittava ja 
valmistettava tarina, joka on oppitunnin teeman yhteydessä; on 
löydettävä mukva, turvallinen ja tarinan sisällön muikainen paikka.  

Kuvaus 
 

1. Opettaja lähtee aiemmin valmistetuun paikkaan lasten kanssa.  
2. Anna lasten istua ja tehdä olonsa mukavaksi, jotta he pystyisivät 
kuunnella. Luo miellyttävä ja tarinan muikainen ilmapiiri.  
3. Kerro tarina. Kun kerrotaan metsästä, puista tai muista 
luonnonilmiöistä (taivasta, ruohoa, puita, lätäkköjä tms.),  pyydä lapsia 
katselemaan ympärilleen ja kääntämään huomionsa niihin.  
4. Kun olet lopettanut kertomuksesi, esitä kysymykset kuuntelijoille.  

Lisävaihtoehdot 
 

Vanhemmat oppilaat voidaan osallistuttaa tähän luokkaan ja annetaan 
heille tehtäväksi valmistaa ja kertoa kukin oma tarinansa. 
Kertomus voidaan kuvittaa ennalta valmistetuin esinein – ne voi olla eri 
vaatteita, esineitä, tavaroita jms. 
Jos oppitunti on suuremman projektin osana, niin lisätehtävinä voi olla 
– laulun säveltäminen tai sen laulaminen, vaatteiden, nukkejen tai 
muiden esineiden valmistaminen.  
Jos oppitunnin teema on historia, niin kertomus voi olla tietystä 
paikasta tai seudusta.  

Kommentit  Menetelmää voidaan käyttää toistuvasti. Siihen voidaan integroida 
mikä tahansa oppiaine, lisäksi lapset kuuntelevat kertomuksia 
mielellään. Pitää löytää tarina, joka olisi mielenkiintoista eri-ikäisille 
lapsille. Samoin pitää löytää sopiva paikka ja tilanne, joka täydentäisi 
tarinaa. Jos on halu osallistuttaa lapset jopa vielä aktiivisesti, voidaan 
järjestää pieniä teatteriesityksiä käyttämällä erilaisia esineitä.  Lapsille 
voi antaa mahdullisuuden vaikuttaa tarinan kulkuun, mutta tässä 
tapauksessa opettajan on oltava valmiina improvisaatioon.  
Menetelmää voidaan käyttää suuremman projektin puitteissa.   
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JÄNNITTÄVÄ GEOMETRIA 
Oppiaine 
 

Matematiikka, sosiaaliset taidot, taide 
 

Tavoite 
 

Oppia mittaamaan pituutta; tunnistamaan ja luomaan erilaisia muotoja; 
tunnistamaan värejä luonnossa  

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: viivainta, useita kuvia, haara sakset 
Valmistautuminen: Oppituntipaikan valitessa on varmistettava, että 
metsästä löytyy riitävästi paljon resursseja tehtävän suorittamiseen – 
marjoja, kuivia oksia jms. Valmista useita kuvia, jotka leikataan useiksi 
fragmenteiksi. 

Kuvaus 
 

1. Opettaja jakaa kaikki osallistujat pieniin ryhmiin (enintään 4 
osallistujaa) valmistettuja kuvafragmentteja käyttäen. Opettaja jakaa 
lapsille sekoitetut kuvafragmentit. Lapset yhdistyvät omaksi ryhmäksi 
löytämällä yhden kuvan erilaiset fragmentit ja asettamalla ne oikeaan 
järjestykseen. 
2. Opettaja selittää, mitä jokaisen ryhmän tulee tehdä edelleen. 
Esimerkiksi, tulee löytää puun oksat, joiden pituus on yli 20 cm (siitä 
tarkastellaan käyttämällä viivainta); tulee muodostaa muodot – neliö, 
kolmio, ympyrä jne.  
3. Opettaja katsoo, miten ryhmät työskentelevät ja antaa lisätehtävät. 
Esimerkiksi: värittää tai täyttää muodostetut muodot luonnonvärein 
metsästä löydettävistä luonnon esiteistä - vihreitä, punaisia, keltaisia 
tai ruskeita värejä käyttäen.  
4. Tehtävävaihtelut: pitää löytää metsämarjoja ja muodostaa niistä eri 
muotoja (1 – 10 viivaa, pyramidi tms.). 

Lisävaihtoehdot 
 

Tulee seurata sitä, että tehtävät olisivat tarkoituksenmukaisia ja 
sopisivat lapsien ikäänsä. Ryhmien koko voi olla noin 2-5 lasta.  

Kommentit  Edut: Lapset oppivat matematiikkaa pelin kautta. Oppitunti on helppo 
järjestää, se ei vaadi suuria kuluja. Lapset oppivat työskentelemään  
ryhmässä. Oppitunti pidetään terveellisessa, stressittömässä  
ympäristössä.  
Riskit: Ryhmätyötaitoja parannetaan – joskus tulee auttaa 
ryhmäjäseniä oppimaan työskennellä yhdessä.  Jollekin lapsille 
tehtävä saattaa tuntua liian helpolta tai ikävystyttävältä. Saattaa olla 
sellaisia osallistujia, jotka eivät halua ajatella. 
Ehdotukset: Ennen oppituntia ajatele osallistujista ja tee tehtävät niin, 
että ne ovat heidän ikänsä ja osaamistasonsa mukaiset. Esitä nämä 
kysymykset itsellesi: mitä he tietävät, mitä he osaavat, mitä sinä haluat 
kehittää. Pyydä lapsia katsomaan ja löytämään luonnossa olevia 
muotoja (mitä muotoja sinä näet tässä puussa?). 
Lapset voivat luoda muodot omista vartaloistaan. Mittaukset voidaan 
suorittaa ei ainoastaan viivaimella, vaan myös käyttämällä vartalon 
osia (vaaksoja, jalkoja jms.). 
Anna lapsille aikaa, jotta he voisivat luoda jotain itsellään, sillä tavalla 
heidän kuvittelunsa ja luovuutensa käynnistetään. 
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VOIKUKKA 
Oppiaine 
 

Biologia, kieli 
 

Tavoite 
 

Tutkia kasvin (voikukan) kehitysvaiheet, kasvuvaiheet; tehdä 
havaintoja luonnossa.  

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: tietokone (videon  esittelyä varten), tarkistussivu 
Valmistautuminen: Tarkistussivu on valmistettava sille tehtävien 
merkintöjen tarpeiden mukaisesti; on löydettävä video voikukan 
kehitysvaihteistä; on löydettävä pelto, jossa voikukkia kasvaa.   

Kuvaus 
 

1. Luokkahuoneessa keskustellaan siitä, miten kukka kasvaa. 
Esitetään video voikukan kehitysvaiheistä. Mitä tapahtuu? Mitä 
tarvitaan, jotta kukka pystyisi kasvamaan?  
2. Kun nämä kysymykset ovat selvitetyt, lähde lapsien kanssa 
ulkoilmaan ja anna heidän poimia voikukkia, jotka ovat kehityksensä 
eri vaiheissa.  
3. Pyydä lapsia järjestämään kasvit tietyyn järjestykseen niiden 
kehitysvaiheita noudattaen.  
4. Lapset tarkistussivuja käyttäen itse tarkistavat, miten he ovat 
suorittaneet tehtävän.  

Lisävaihtoehdot 
 

Menetelmä voidaan käyttää sekä yksilöllisenä tehtävänä että 
pienryhmätehtävänä (enintään 3 osallistujaa). Opettaja saa kaivata 
kasvin näkymättömät maan alla olevat osat. Havaintovälineitä 
(tarkistussivuja) käyttäen lapset itse pystyvät löytämään ja 
tunnistamaan kasvin eri osia. Lapsille voidaan antaa vain kasvin osien 
nimikkeet ja heidän itse on sijoitettava kasvin osat sen nimikkeiden 
mukaisesti. Jaa paperia sekä kyniä ja pyydä lapsia sekä piirtämään eri 
kasvin osat että kirjoittamaan  niiden nimikkeet. Voi käyttää 
suurennuslasia kasvin osien lähempään tutkimiseen. Pyydä lapsia 
tuomaan jonkun lasiastian ja istuta tähän pari kasvin siementä.  Joka 
päivä lapsien on hoidettava istutetusta kasvista ja tarkkailtava sen 
kasvaamista.  

Kommentit  Edut: Menetelmä on helppo toteuttaa, lapset oppivat ymmärtämään 
luonnonprosessejä (yhtä loppuun suoritettua prosessia). Ehkä joku 
heistä muistelee tätä oppituntia koko elämäänsä. Se on oppitunti, jolla 
huomiota kiinnitetään yksityiskohtiin. Menetelmää voi mukauttaa 
erilaisiin aiheisiin, kasveihin tai muihin biologian teemoihin.  
Riskit: Jotkut lapset saattavat olla allergisia voikukille. Voi olla, että 
lähistössä ei ole tarpeeksi tarvittavia kukkia tai kasveja. 
Ehdotukset: Tehtävän suorittamiseen voi käyttää tablettitietokonetta tai 
älypuhelinta. Voidaan ottaa valokuvia kasveista ja tarkkailla ne 
pidemmän aikaa  sekä merkitä sääolosuhteiden vaikutus kasveihin. 
Samaa menetelmää voi käyttää myös eläinten havainnossa, 
esimerkiksi, havaitsemalla, miten munasta tulee kanapoika. 

 
  



 10 

JÄTTEIDEN LAJITTELU 
Oppiaine 
 

Biologia, ekologia 
 

Tavoite 
 

Saada tiettää, mitä on sekä mitä ei ole luonnon materiaalia, mitä on 
jäte; oppia lajittelemaan jätteitä.  

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: jätteitä, roskapusseja, käsineitä jätelajittelua varten, 
jätteiden kierrätyskonttia.  
Valmistautuminen: Löydä lähistöltä alue, jossa  sijaitsee erilaisia 
jätteitä tai aseta ennalta eri valmennettuja jätteitä valittuun paikkan. 
Turvallisuussyiden takia pitää varmistaa, että jättelajittelun alue on 
eristetty (jotta vältettäisiin mahdollista leikkaamis- ja pistämisvaaraa 
tms.). 

Kuvaus 
 

1. Opettaja osoittaa oppilaille aluetta, jolta jätteitä tulee kerätä. Lapsien 
on huomattava jätteet, mutta niitä ei saa koskettaa.  
2. Oppilaat kokoontuvat yhteen paikkaan ja ryhminä kertovat, mitä ja 
mistä he ovat löytäneet sekä miksi nämä asiat, jotka he ovat löytäneet, 
katsotaan jätteeksi.  
3. Opettaja keskustelun jälkeen tarkistaa, että lapset ovat nähneet tai/ 
ja keränneet kaikki jätteet. Jos kaikkea ei ole huomattu, heidän on 
jälleeen  lähdettävä takaisin kentälle niin pitkään aikaan, kunnes he 
ovat tarkastaneet kaikki jätteet. 
4. Opettaja kertoo lapsille, miten jätteet lajitellaan asianmukaisesti 
sijoittamalla ne sopiviin roskakontteihin. Sitten kaikki jätteet kerätään ja 
lajitellaan.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Opettaja voi keskustella lapsien kanssa, mitä jätteiden kierrätys 
tarkoittaa. Mihin jätteet viedään? Mitä tapahtuu kierrätysprosessin 
aikana lasi-, paperi-, muovi- ja biojätteiden kanssa? Mitä on jätteiden 
kierrätyksen merkitys? Vanhempien lasten kanssa tätä aihetta voidaan 
käsitellä yhä syvemmin ja laajemmin: mitä tapahtuu maailmassa, jos 
siinä on niin paljon jätettä? Selitä muovipakkausten vaikutus meri- ja 
ekologisen ympäristökäsitteisiin.  
 

Kommentit  Riskit: Jätteitä keräämällä lapset voivat löytää vaarallisia esineitä. 
Ehdotukset: Kun opettaja valmistautuu tähän toimintaan, hän voi 
tutustua eri alueihin koulun, kaupungin tai kylän naapurustossa. Jos 
kyseessä on suuri hanke, jonkun puitteissa käsitellään suuri määrä 
jätettä, tulee tarkistaa, että kaikki lapset ovat pukeutuneet 
suojavaatteisiin ja  laittaneet suojakäsineet käsiinsä. Ota vanhemmat 
mukaan hankkeeseen, jotta hekin oppisivat miten toteuttaa jätelajittelu 
kotonaan. Lisäksi lapset voivat luoda taideteoksia jätteitä käyttäen. 
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YKSINKERTAINEN LASKEMINEN 
Oppiaine 
 

Matematiikka, biologia, sosiaalisia taitoja  
 

Tavoite 
 

Harjoitella laskemista ja yhteenlaskemista  

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: laskettavia esineitä, esimerkiksi, kastanjoita, puulehtiä, jne.  
Valmistautuminen: Tarkista, että valitulla oppitunnin alueella on 
riittävän paljon laskettavia esineitä.  

Kuvaus 
 

1. Opettaja pyytää lapsia etsimään ja keräämään metsään sijoitettuja 
esineitä, esimerkiksi, kastanjoita, ja antaa tietää kuinka paljon niitä 
esineitä on löytettävä. Jokaiselle lapselle voi antaa tehtäväksi löytää 
eri lukumäärän objekteja.  
2. Kun lapset ovat palanneet etsinnästä, peli voidaan aloittaa. Opettaja 
voi pyytää: etsi joku toinen, jonkun kanssa sinulla yhteensä on 8 
kastanjaa. Kun lapset ovat suorittaneet tehtävänsä, he lähtevät 
opettajalle saatujen tulosten tarkistamiseksi. Sitten opettaja osoittaa 
jonkun muun lukumäärän jne.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Muut pelit, joissa käytetään lukuja ja kastanjoita:  
- etsi osallistujia, joiden kanssa sinulla yhteensä on 15 kastanjaa ja luo 
joku sana niistä kastanjoista sijoittamalla ne maalle;  
- jos sinulla on 5 kastanjaa, kirjoita nimet, jotka koostuvat viidestä (5) 
kirjaimesta; 
- etsi joku, jonkun kanssa sinulla yhteensä on 8 kastajnaa ja kirjoita 
sanat, jotka koostuvat kahdeksasta (8) kirjaimesta; 
- etsi ei ainoastaan kastanjoita, vaan myös useita lehtiä. Kastanjat 
merkitsee "+", mutta lehdet "-". Valitse joku ryhmäjäsenistä ja laske 
kokonaissumma. Esimerkiksi, 6 kastanjaa + 3 kastanjaa – 2 lehteä – 5 
lehteä = 2. 
- jakautu pareiksi, laske, kuinka paljon kastanjaa teillä on yhdessä; 
keksi tekstitehtävä tätä laskemismenetelmää käyttäen. Esimerkiksi, 
Martinsilla (Mārtiņš) ja Lienella (Liene) yhteensä on 14 kastanjaa. 
Kotiin menneessä  he tapasivat nälkäisen hevosen ja kestitsivät sitä 
muutamilla kastanjoilla. Kun he saapuivat kotiinsa, heillä oli vain 3 
kastanjaa jäljellä. Kuinka monta kastanjaa hevonen on syönyt?   
 

 
  



 12 

ESI-ISIEN VIISAUS 
Oppiaine 
 

Biologia, taide, historia 
 

Tavoite 
 

Rakentaa talon luonnonresursseista; selvitä, miten ihmiset asuivat 
entisaikoina ja millaisia vaikeuksia he kohtasivat vaikkapa 
asuinrakennusten rakentamisen kannalta.   
 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: Luonnonressurseja, joista rakennetaan talo; työpaikkaa, 
pöytäalusta, liimaa.  
Valmistautuminen: Tutkitaan tietoja siitä, miten ihmiset asuivat 
muinaisaikoina; valmistellaan asianmukaisia kuvia.  

Kuvaus 
 

1. Tämä tehtävä voidaan toteuttaa useimmilla oppitunneilla. Kerro ja 
näytä lapsille, miten ihmiset asuivat muinaisaikoina. Esitä kysymykset: 
mitä te tiedätte siitä? Mitä vielä te haluaisitte saada tietää?  
2. Etsi lapsien kanssa luonnonmateriaaleja, jotka olisivat tarpeellisia  
talon rakentamiseen.  
3. Luokkahuoneeseen palatessaan lapset askel askeleelta yrittävät 
muodostaa esi-isien talon mallin käytämällä samankaltaisia 
menetelmiä kuin käytettiin muinaisaikoina. Opettaja voi tarjota 
monisteita, joissa työvaiheet kuvataan – sillä tavalla oppilaat pystyvät 
suorittamaan tehtävän itsenäisesti.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Hanke voidaan toteuttaa ryhmätyönä. Tehtävän monimutkaisuustaso 
riippuu ikäryhmästä. Vanhemmille ryhmille opettaja saa integroida 
taidetta ja historiaa. Lapset voivat hakea tiedot kyseisestä ajanjaksosta 
netistä tai kirjoista. On mahdollista muodostaa jopa koko kylän malli 
erilaisin rakennuksin, jos  lapsien määrä ryhmässä on riittävä. Lapset 
voidaan jakaa “asiantuntijaryhmiin”, jotta voitaisiin käsittää asiaan 
liittyviä kysymyksiä entisaikojen kotitalouksesta – nautanavetasta, 
saunasta, kyläpäällikön talosta; tässä tapauksessa oppilaat itse 
hakevat tietoja ja luokassa esittää, mitä he ovat selvittäneet. On 
mahdollistakin, että kaikki yhdessä rakentaa yhden suuren, 
alkuperäisen kokoisen talon jossain metsässä.  
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METSÄLAHJAT 
Oppiaine 
 

Kieli, matematiikka, tiede, musiikki, kuvataide 
 

Tavoite 
 

Parantaa kuuntelu- ja musiikkitaitoa; harjoitella laskemista ; kokeilla 
erilaisia piirrustustekniikoita (frottaasi tekniikka, hiilipiirrustus); tehdä 
musiikkisoittimia luonnonmateriaaleista; käydä sahalaitoksessa.  

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: satukirja, kitara, A3- ja A4- formaattisia paperiarkkeja, 
väriliituja, hiiliä piirtämiseen, muovilaatikkoja- ja pulloja.  
Valmistautuminen: Löydä turvallinen alue, jossa kaikki toiminnat 
voidaan järjestää; pidä mielessä, että ympäristön ja harjoituksten on 
oltava toisiaan täydentäviä.  

Pituus  5-4 tuntia (integroitu opetussarja) 
Lisävaihtoehdot 
 

1. Oppitunnin paikkaan saapuessa opettaja kertoo tarinan tai sadun 
oppilaille. Tarinan ja/ tai sadun aikana tai sen jälkeen kaikki osallistujat 
yhdessä voivat soittaa tai laulaa jonkun laulun.  
2. Opettaja keskittyy lapsien huomiotaan kertomuksessa mainittuihin 
luonnon objekteihin ja ilmiöihin, mutta sitä voi tehdä myös sen jälkeen 
keskustelemalla lapsien kanssa siitä, mitä he ovat oppineet tai 
selvittäneet kertomusta kuunnellen.  
3. Opettaja antaa lapsille käytännölliset harjoitukset, jotka seuraavat 
kertomuksesta. Esimerkiksi: 
Matematiikka. Lapset etsivät kertomuksessa mainittuja puita 
(esimerkiksi, tammia, saarnia, koivuja, haapoja). Lapset voidaan jakaa 
pieniin  “asiantuntijaryhmiin”.  Joka ryhmä lähtee kävelyyn ja laskee 
kyseissä olevat  puut, sitten kaikki yhdessä tekee kaavion A3-
formaattille paperiarkille.  
Piirtäminen: Lapset etsivät ja keräävät erilaisia puunlehtiä. Sitten 
opettaja näyttää frottaasitekniikan: puulehti laitetaan paperiarkin alle ja 
sitten paperiarkin väriliiduilla hangaamalla saadaan reliefin pinnan 
kuva puulehdestä. Minkä puun lehti tämä on? Opettaja näyttää lapsille, 
että väriliitujen sijaan voi käyttää hiiltäkin.  
Muusiikki: Mitä musiikki-instrumentteja on mahdillista tehdä luonnossa 
olevista materiaaleista? Instrumentien tekemiseen voidaan käyttää 
kiviä, puiden oksia, muovipulloon sisään kaadettuja siemeniä. 
Muodostakaa orkestri ja soittakaa “metsäsinfonia”! Yhdessä voitte 
myös oppia tanssimaan jonkun tanssin.  
Tiede: Mitä voidaan tehdä puusta? Minkäläisillä laitteilla 
työskennellään sahalaitoksessa?  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Pyydä lapsia keksimään oman tarinansa ja kertomaan sen lisäämällä 
tähän tarinaan itsetehdyillä instrumenteilla heidän luomansa 
säestyksen. Lisävaikeustaso: kertomuksen aikana puhuminen on 
kielletty, on sallittu vain instrumentaalisien äänetehosteiden käyttö.  
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VESI 
 
Vesi on rajallinen luonnonvara, aivan erityisesti - juomavesi (makea vesi). Me emme tunne sitä, 
mutta ympäristön saastuttaminen, ilmaston lämpeneminen ja muut tekijät vaikuttavat tämän 
resurssin ehtymiseen. Tämä kysymys on  hyvin tärkeä jokaisessa maassa, sen takia tulee 
kiinnittää huomiota tähän aiheeseen lisäämällä tämän teeman opetusohjelmiin.  
 

JÄÄPOLKU 
Oppiaine 
 

Liikunta (hiihtäminen), tiede (suuntautuminen, kartan lukeminen) 
 

Tavoite 
 

Oppia löytämään turvan tien jään päällä; oppia tunnistamaan 
vaaralliset kohdat vesistössä, joka on jäässä.  

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: Lähiseudun tai järven karttoja (useita korkealaatuisia 
kopioita), kyniä, hiihtovarusteet.  
 

Kuvaus 
 

1. Ennen oppituntia luokkahuoneessa pitää keskustella 
turvallisuudesta jään päällä sekä selvittää –  mitkä ovat vaarallisia ja 
mitkä ovat turvallisia kohtia jään päällä vesistön ylittämiseksi. 
2. Lapset jaetaan pieniin ryhmiin (3-4 osallistujaa). 
3. Jokainen ryhmä saa tutustettavan järven alueen kartan ja lähtee 
retkelle (hiihtäen tai jaloin) järven ympäri.  
4. Ryhmien tehtävänä on etsiä kaikki kohdat/ objektit, jotka vaikuttavat 
tuvallisuuteen järven jään päällä (esimerkiksi, venevajat, venelaiturit, 
venet järvellä, kaislikkoja, järven salmia) ja merkitä ne kartalle.  
5. Kun kaikki ovat palanneet takaisin luokkahuoneeseen, opettaja 
keskustelee lapsien kanssa saatuista tuloksista.  

Kommentit Opettajan on varmistettava oppilaiden turvallisuus jään päällä. On 
mahdollista toteuttaa tutustuminen järveen jäälle astumatta. 
Menetelmä on käytettävä oppilaille 4.luokasta alkaen.  
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JÄÄN SALAISUUDET 
Oppiaine 
 

Liikunta, tiede (jään paksuus, jää veden olomuotona)  
 

Tavoite 
 

Oppia määrittämään jään paksuuden.  

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: Kaksi ohutta puusälettä pitkillä nauloilla, jääpora, 
mittanauha,    muistiinpanokirja ja kyniä. 
 

Kuvaus 
 

1. Lapset jaetaan pieniin ryhmiin (enintään 4 osallistujaa). 
2. Ryhmät lähtevät jäässä olevalle järvelle ja poraavat jäähän reikiä. 
3. Oppilaat määrittävät jään paksuuden puusäleitä käytämällä ja 
saadut tulokset kirjoittavat muistiinpanokirjaan. 
4. Oppilaat myös panevat merkille muut havainnot, esimerkiksi, jään 
väri, kerrokset, paksuus.  
5. Ryhmät esittelevät havaintojaan muiden osallistujen kanssa, 
esimerkiksi, julkaisemalla tietoa verkkosivustolla, valmistamalla 
julisteita luokkahuoneessa jne. 

Lisävaihtoehdot 
 

Opettajan on varmistettava oppilaiden turvallisuus jään päällä. 
Tehtävän voi suorittaa pidemmän ajan kuluessa, esimerkiksi, jos 
mittaukset toteutetaan kerran viikossa; sillä tavalla oppilaat voivat 
seurata, miten jään paksuus muuttuu.  
Pitää miettiä, miten oppilaat työllistettäisiin siinä aikana, kun opettaja 
neuvoo yhtä tietyä ryhmää, koska ensimmäisessä kerrassa jokainen 
ryhmä tarvitsee ohjauksia sekä apua.  
Hankkeen aikana voidaan järjestää keskustelua jääturvallisuudesta 
kiinnittämällä oppilaiden huomiotaan erilaisiin jään kerroksiin, jään 
väreihin ja kuntoon.  
Ryhmät voivat tehdä havainnot ja raportoida niiden tuloksista 
verkkosivustolla. Jokainen ryhmä voi muodostaa ja käsitellä omaa 
verkkosivustoaan.  
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JÄRVEN SYVYYKSISSÄ 
Oppiaine 
 

Liikunta, tiede, matematiikka (mittauksia) 
 

Tavoite 
 

Oppia määrittämään vesistön syvyyden.  

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: Pilkkionki tai vapa painolla, jääpora, mittanauha, 
muistiinpanokirjaa ja kyniä. 
 

Kuvaus 
 

1. Lapset voidaan jakaa pieniin ryhmiin (enintään 4 osallistujaa). 
2. Ryhmät lähtevät jäässä olevalle järvelle ja poraavat jäähän reikiä. 
3. Käyttämällä pilkkionkea tai vapaa siimalla ja painolla, oppilaat 
määrittävät järven syvyyden. Siiman pituus mitatan mittanauhalla. 
Oppilaiden on otettava vähintään kaksi mitausta kahdessa eri 
kohdassa. 
4. Ryhmät esittelevät havaintojaan muiden osallistujen kanssa, 
esimerkiksi, julkaisemalla tietoa verkkosivustolla, valmistamalla 
julisteita luokkahuoneessa jne. 

Lisävaihtoehdot 
 

Opettajan on varmistettava oppilaiden turvallisuus jään päällä.  
Tarvittaessa on järjestettävä lisäharjoituksia muille ryhmille, koska 
ensimmäisessä kerrassa jokainen ryhmä tarvitsee ohjauksia sekä 
apua.  
Ryhmät voivat tehdä pienet havainnot ja raportoida niiden tuloksista 
verkkosivustolla. Jokainen ryhmä voi muodostaa ja käsitellä omaa 
verkkosivustoaan.  
Mitattava syvyys saattaa olla suurempi kuin mittanauhan pituus, siinä 
tapauksessa tulee selittää, mitä tehdään seuraavaksi.  
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EKSPERIMENTTI: MINKÄLAINEN JÄÄ ON VAHVEMPAA? 
Oppiaine 
 

Tiede 
 

Tavoite 
 

Eksperimentin kuluessa havaita ja päättää, minkälaisessa 
tapauksessa jää on vahvempaa tai hauraampaa ja milaisessa 
tapauksessa se sulaa nopeammin tai hitaammin. 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: Tyhjiä maitopakkauksia (tetrapakkauksia) tai muita 
pakkauksia, johin voidaan kaataa vettä; vettä, kaislaa tai puun oksaa; 
muistiinpanokirjaa, kuulakynää. 
Valmistautuminen: Oppitunnin suunnitteluessa on otettava huomioon, 
että tarvitaan lisää aikaa – noin 30 minuuttia valmistautumiseksi, 1 
päivän jäädyttämiseksi, 1-5 tuntia jään sulattamiseksi. 

Kuvaus 
 

1. Lapset jaetaan pieniin ryhmiin (enintään 4 osallistujaa jokaisessa 
ryhmässä). Jokainen ryhmä käsittelee kaksi tetrapakkausta: yhteen 
pakkaukseen kaadetaan vain vettä, mutta toiseen – vettä, johon oli 
pantu pieniä kappaleita kaislaa ja oksaa. Molemmat pakkaukset 
sijoitetaan pakkastimeen tai ulkopuolelle (jos lämpötilä on alle 0° C). 
2. Oppilaat keskustelevat mahdollisista tuloksista ja asettavat oletuksia 
siitä,  kumpi jääpala sulaa nopeammin ja kumman palan olisi 
helpompaa murskata.  
3. Seuraavana päivänä oppilaat ottavat yhden osan jäädytetyistä 
jääpaloista (puhdas jää sekä jää- ja kaislasekoitus) ja tarkastelevat – 
kumpi niistä sulaa nopeammin.  
4. Toisen osan jäädytetyistä jääpaloista oppilaat yrittävät murskata ( 
heittämällä, vasaroin tai kivin lyömällä jne.); sillä oppilaat saavat 
vastauksen kysymykseen mikä jää on vahvempaa – seiksin tai 
seoksitta. 

Lisävaihtoehdot 
 

Oppilaille voidaan antaa myös lisäharjoitukset, jotka ovat yhteydessä 
erilaisiin veden olomuotoihin.   
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JÄÄN VALOKUVASTUDIO  
Oppiaine 
 

Kuvataide (valokuvaus, näyttelyn järjestäminen, maalaaminen) 
 

Tavoite 
 

Suorittaa havainnot ja huomata yksityiskohdat; huomata erilaiset jään 
muodot ja värit; järjestää näyttelyä. 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: Tablettitietokonetta/ älypuhelinta/ valokuvakameraa tai 
piirrustuspaperia ja akvarelliväriä. 
Valmistautuminen: Etsi (aikakauslehdistä tai internetistä) erilaisia 
piirrustuksia tai valokuvia, joissa on kuvattu jää. 
Pituus: 1-2 oppituntia 

Kuvaus 
 

1. Näytä lapsille valmis kuvagalleria – erilaisia jäämuotoja, väriä, 
kuvioita, ja pyydä lapsia keskusteluun, kysy nämä kysymykset: Mitä te 
näette näissä kuvissa? Mitä värejä jää saattaa olla? Minkäläisissä 
muodoissa? jne. 
2. Lapsille annetaan tehtäväksi lähteä ulkopuolelle ja ottaa kuvia jäästä 
– erilaisissa muodoissa, keinoissa, väreillä.  
3. Opettaja rohkaisee lapsia etsimään eri kohtia ja kulmia, jotta 
valokuvista tulisivat mahdollisimman mielenkiintoiset.  
4. Luokkahuoneeseen palautaessaan lapset valitsevat 3-5 valokuvaa, 
jota he  pitävät parhaiten onnistuneiksi, ja julkaisevat ne omalla 
verkkosivustolla. Oppilaat saa myös valita yhden valokuvan ja piirtää 
paperille akvarelliväreillä mitä siinä kuvassa on kuvattu. 
5. Oppilaat kaikki yhdessä katselevat otettuja valokuvia tai tehtyjä 
piirustuksia ja keskustelevat siitä, mitä he ovat oppineet tästä 
tehtävästä.  

Lisävaihtoehdot 
 

Jos valokuvakameroita ei riitä, niin tehtävä on mahdollista toteuttaa 
pareiksi tai ryhmiksi jakautuen.  
Valokuvia voi tulostaa ja järjestää pientä valokuva- tai/ ja 
piirrustusnäyttelyä, johon voidaan kutsua myös oppilaita muista 
kouluista.  
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JÄÄVEISTOKSET 
Oppiaine 
 

Taide, tiede 
 

Tavoite 
 

Käsittää, miten tapahtuu veden jäätymisprosessi; luoda jääveistoksia; 
esitellä työtulokset näyttelytavalla.  
 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: maito- tai mehupakkauksia (tetrapakkauksia), vettä, 
akvarelliväriä, puunkäsittelyn työkalusteita työharjoittelun 
luokkahuoneesta (talttaa, sahaa jms.). 
 

Pituus 
 

Suunnilleen yksi päivä jään valmistamiseksi; 30 minuuttia videota ja 
keskustelua varten; 1-2 tuntia jääveistoksien muodostamista varten. 

Kuvaus 
 

1. Lapset valmistavat jäätä opettajan antamien ohjeiden mukaan – 
puhdas sekä akvarellivärein värjätty vesi jäädytetään 
tetrapakkauksissa ja sijoitetaan pakastimeen tai ulkopuolelle.  
2. Näytä video veden jäätymisestä ja selitä, miten ja miksi vesi 
muuttuu jääksi. 
3. Seuraavassa oppitunnissa lapset muodostavat jääveistokset ennalta 
valmistetuista jääpaloista. Jäätä käsitellen se voidaan sulattaa 
käyttämällä lämmintä vettä. 
4. Silloin, kun veistokset ovat valmiita, järjestä veistoksien näyttelyä 
lapsien kanssa ja ota valokuvia luotuistaan taideteoksistaan.   

Lisävaihtoehdot 
 

Jää on hyvin haurasta ainetta, siksi täytyy työskennellä sillä erittäin 
huomaavaisesti – sen takia tällainen oppitunti ei sopisi pienille lapsille.  
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TALVI JÄRVELLÄ, TALVI METSÄSSÄ 
Oppiaine 
 

Tiede, liikunta, matematiikka (mittauksia) 
 

Tavoite 
 

Tehdä havaintoja metsässä; määrittää erilaisia veden olomuotoja.  
 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: monistetta ohjeilla (jos tarvitaan), paperia merkkien 
kirjoittamiseen, kaksi muovilaatikkoa jokaiselle ryhmälle luminäytteitä 
varten, mittauslaitetta (viivainta, lämpömittari), lakmuspaperia, 
mikroskooppi.  
 

Pituus 
 

2-4 tuntia 

Kuvaus 
 

1. Oppitunnin alussa oppilat jaetaan pieniin ryhmiin ja heille 
ojennetaan vihjeitä siitä, mitä tulee tarkastella ja minkälaiset mittaukset 
on tehtävä.  
2. Kaikki yhdessä lähtee järvelle tai metsään. Ryhmät tekevät 
havaintoja ja määrittää lumen paksuuden, lumen lämpötilan (lumen 
yläpinnalla, lumikinoksen sisällä), merkitsevät, mistä kävelyn aikana 
lumi, vesi tai jää oli löydettävissä. Oppilaat voivat myös ottaa 
luminäyteitä ja panna ne ennalta valmistamiinsa muovilaatikkoihinsa  – 
yhteen laatikkoon pannaan puhdasta lunta, toiseen laatikkoon – 
likaista.  
3. Kävelyn jälkeen saadut luminäytteet sulatetaan ja sulanut vesi 
testataan lakmuspaperia sekä mikroskooppia käyttäen, samoin kuin 
tarkastelemalla sitä paljain silmin.  
4. Oppitunnin lopussa oppilaat laativat raportin tutkimuksen tuloksista 
ja julkaisevat sen verkkosivustolla tai valmistavat julisteen,  esittelevät 
tulokset ja vertaa niitä muiden ryhmien kanssa.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

On mahdollista jatkaa lumen tutkimista muita menetelmiä käyttäen.  
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VUODENAJAT FOKUKSESSA 
Oppiaine 
 

Taide, tiede, TVT 
 

Tavoite 
 

Tehdä luonnon esineiden havaintoja  eri vuodenaikoina, dokumentoida 
valokuviin vuodenaikojen muutokset luonnossa; tehdä 
valokuvaesityksen (time-lapse tms.). 
 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: Oppilaiden älypuhelinta tai muuta laitetta valokuvien 
ottamiseksi, tai koulun/ opettajan valokuvakameraa, tablettitietokonetta 
tai älypyhelinta.  
  

Pituus 
 

Muutamasta viikosta tai kuukaudesta jopa vuoteen. 

Kuvaus 
 

1. Oppilaat ja opettaja lähtevät kävelyyn yhdessä, valitsevat näkymän 
järvelle ja merkitsevät pisteen, josta valokuvat otetaan. 
2. Parissa toimimalla oppilaat joka päivä tai joka viikko ottavat 
valokuvia valitsemastaan järvenrannan näkymästä.  
3. Oppilaat tekevät valokuvaesityksen tai kaikki yhdessä oppivat miten 
time-lapse-efekti tehdään.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Vanhemmat oppilaat voivat suorittaa tämän hankkeen itsenäisesti, 
mutta nuoremmat oppilaat suuressa määrin tarvitsevat opettajan apua.  
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LEIKIT LÄTÄKÖISSÄ 
Oppiaine 
 

Tiede, luonto, taide 
 

Tavoite 
 

Saada kokemusta muotojen muutoksista, ymmärtää nesteen 
olemusta.  
 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: Pieni puun oksa; pieniä veneitä puusta, paperista tai 
saksanpähkinäkuorista; liitua, kauha, hiekkaa.  
Valmistautuminen: Pitää löytää sopivan kohdan lätäköillä, tiedottaa 
lapsille, että oppituntiin tulisi saapua sopiviin (vedenpitäviin) vaatteisiin 
ja jalkineisiin (kumisaappaisiin) pukeutuneena. 
 

Pituus 
 

10 minuutista 2 tuntiin 

Kuvaus 
 

Aiemmin katsotussa paikassa opettaja tarjoaa lapsille eri leikkiä veden 
yhteydessä; näin kuvitetaan nesteen olemus. Esimerkiksi: 
1) Pyörre: puun oksalla vettä pyöritetään pyörteeseen niin nopeasti 
kuin mahdollista; 
2) Hyppääminnen: molemmin jaloin, yhdellä jalalla, lätäköstä lätäkköön 
ja antamalla erilaisia harjoutuksia, esimerkiksi,  hyppää pienimmillä 
roiskeilla, hyppää isoimmilla roiskeilla jne.; 
3) Veneet: lapset tekevät veneet puunkuorista, kartongista, paperista, 
pähkinökuoreista tai muista materiaaleista ja kantavat ne lätäkköön. 
On mielenkiintoista täyttää tämän tehtävän tuulisessa säässätäyttää; 
4) Lätäkön häipyminen: lätäkön reunat merkitään liidulla (jos lätäkkö 
on asfaltilla). Jonkin ajan kuluttua voi tehdä seuraavia havaintoja – 
lätäkkö häipyykö vai laajentuuko – sitten voi vielä kerran piirtää lätäkön 
reunat ja jatkaa tutmimusta kunnes lätäkkö on häipynyt kokonaan 
(kesällä tämä olisi paremmin tarkkailtava). Tähän harjoitukseen 
opettaja voi integroida muut aiheet sääolosuhteiden havainnoista ja 
analyysista; 
5) Roiskuminen: loiskuttakaa vettä pois lätäköstä niin, että se jää 
tyhjiksi; 
6) Aistit: Kuvailekaa veden tuoksua, lämpötilaa, väriä jne.; 
7) Valuttaminen: valuttakaa vesi yhdestä lätäköstä toiseen lapiota 
käytämällä tai kauhalla ammentamalla (laskekaa kuinka monta 
kauhaa); 
8) Sementointi: sekoita vettä ja hiekkaa, valmistakaa  “sementti”, josta 
voidaan rakentaa taloja, tehdä hiekkakakkuja, piirakoita jne. 
 

Huomautuksia Opettajan tässä luokassa on käytettävä fantasiaa, kaikki edellä 
mainittuja materiaaleita ei ehdottomasti tarvita. 
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UPPOAAKO VAI EI? 
Oppiaine 
 

Tiede, luonto, taide, sääolosuhteet 
 

Tavoite 
 

Ymmärtää mitä on tiheys.  
 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: erilaista luonnonmateriaalia – kiveä, lehteä, omenaa, 
männnynkuorta, puun oksaa jms.; nuoli kartongista.  
 
Valmistautuminen: Tehtävän suorittamista varten olisi parasta etsiä 
siltaa tai jokea. Jos se ei ole mahdollista, niin sopiikin ämpäri tai 
pesuvati vedellä.  
 

Pituus 20 minuuttia  
Kuvaus 
 

1. Lapset jaetaan pareiksi tai pieniin ryhmiin. Jokaiselle parille tai 
ryhmälle annetaan nuoli kartongista. Jokaisessa havaintotapauksessa 
parin tai ryhmän on arvattava ja päästävä sopimukseen siitä, uppooko 
(nuoli käännetään alaspäin) veteen opettajan osoittama esine vai ei 
(nuoli käännetään ylöspäin). Opettaja selittää oppilaille se, että veteen 
saa heittää vain sellaiset esineet/ asiat, jotka eivät aiheuta vahinkoa 
luonnolle, siinä tapauksessa – saa heittää vain luonnollisia 
materiaaleja.  
2. Opettaja näyttää lapsille yhden esineen ja he ryhmänsä puitteissa 
neuvottelevat ja ilmaisevat arveluansa siitä, että uppooko se vai ei 
(nuoli käännetään ylöspäin tai alaspäin). 
3. Opettaja heittää esineen veteen. Lapset tarkastelevat uppooko se 
vai ei ja yrittävät selittää miksi se tapahtui juuri näin.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Lapset saattavat haluta ilmaista näkökulmansa äänellä ennen kuin 
koko ryhmänä on päässyt yhteiseen sopimukseen. Rohkaise lapsia 
tekemään päätökset yhdessä kaikkia mielipiteitä kuunnellen.  
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VESI-INSTALLAATIO 
Oppiaine 
 

Tiede, luonto, taide 
 

Tavoite 
 

Rakentaa installaation nimeltään “Vesiseinä”, jossa pääelementti on 
vesi.  
 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: kytkentöjä, pora, erikokoisia muoviputkia, muovipulloja, 
seuloja, ämpäreitä jms. asioita; paeeliseinä tai joku muu pystysuoraan 
asennettu seinä, johon ruuvit voidaan ruuvata kiinni.  
 
Valmistautuminen: Lapset tuovat kotoaan tarvittavat vedenpitävät 
materiaalit, joita ei käytetä ja joita pidetään roskiin heitettävinä. 
 

Pituus 30+ minuuttia  
Kuvaus 
 

1. Luokkahuoneessa lapset katsovat tuotuja materiaaleja 
(muovipulloja, putkia jne.) ja pohtivat miten ne voitaisiin sijoittaa 
pystysuoralle pinnalle (kaltevuus, mitta, etäisyys sekä sijainti on 
otettava huomioon). 
2. Opettaja auttaa lapsia poraamaan sekä ruuvaamaan ruuvit 
oppilaiden osoittamiin kohteisiin.  
3. Vesiseinä testataan kaatamalla vettä rakenteeseen ylhäältä ja 
tarkkaillaan miten vesi virtaa. Tarvittaessa oppilaat jatkavat 
“veistoksen” muotoilun ja rakenteen parantamista.   
  

Lisävaihtoehdot 
 

Käyttäkää asioita, joita ei enää tarvita; ostakaa kaupasta 
mahdollisimman vähän. Anna lasten itse keksiä missä tapauksessa 
vesi virtaa nopeamminn, missä tapauksessa hitaammin jne. 
Lasten voi olla vaikea päästä keskenään sopimukseen siitä, mikä 
esine käytettäisiin tai mihin ja millä tavoin se sijoitettaisiin seinälle. 
Tässä tapauksessa auta heitä parantamaan ryhmätyö- ja päätöksen 
tekemisen taitojaan.  
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MAANTIEDE HIEKKALAATIKOSSA  
Oppiaine 
 

Tiede, luonto, taide 
 

Tavoite 
 

Ymmärtää käsitteitä: pato, vesiputous, saari, niemimaa, saaristo, 
vuono jms. 
 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: vettä, hiekkaa, pieniä lapioita.  
 

Pituus 30+ minuuttia  
Kuvaus 
 

1. Opettajan avulla lapset jakaavat tehtäviä jokaiselle ryhmälle – veden 
kantajat, suunnittelijat, keksijät, päätösten tekijät. 
2. Vedestä ja hiekasta lapset muodostavat padon, vesiputouksen, 
saaren, niemimaan jne..   
  

Lisävaihtoehdot 
 

Oppitunti voidaan täydentää videolla asianmukaisista aiheista.  

Huomautuksia 
 

Selitä ja anna esimerkkejä, mutta anna lasten suorittaa toimet itse.  

 
 
 

MAAPERÄKERROKSET 
Oppiaine 
 

Tiede, luonto, taide 
 

Tavoite 
 

Suorittaa tutkimuksen, jotta päätettäisiin, että maaperä ei ole 
homogeeninen, se koostuu monista eri kerroksista. 
 

Valmistautuminen 
etukäteen 

Materiaalit: muovipullo (1,5 l) korkilla, katkoteräveitsi tai sakset.  

Pituus 30+ minuuttia  
Kuvaus 
 

1. Opettaja leikkaa muovipollo keskellä puoliksi. Seuraavaksi 
käytetään sitä osaa, jolla on korkki.  
2. Kahlatkaa veteen (järveen), aseta pullo ilman korkkia veteen 
pystysuoraan ja työnnä se maahan niin syvälle kuin mahdollista. Sitten 
ruuvaa korkki kiinni (pullo on yhä vedessä),  vedä pullo vedestä ulos ja 
käännä se ruuvatulla korkilla alaspäin.  
3. Jokin ajan kuluttua tarkkailkaa miten pullossa oleva hiekka 
kerrostuu.  
4. Pyydä lapsia hankkimaan maaperänäytteitä samalla edellä kuvatulla 
tavalla  lähempänä rantaa sekä kauempana rannasta, jotta voitaisiin 
tarkkailla eroja. 

Huomautuksia 
 

On parempi ottaa pullon, joka on tehty kovemmasta muovista, näin on 
helpompaa työntää se maahan (pullon sivut eivät mene kumaraan).  
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MIKÄ TÄMÄN JÄRVEN NIMI ON? 
Oppiaine 
 

Äidinkieli, tiede, taide, työharjoittelu, sosiaaliset taidot 
 

Tavoite 
 

Opettaa oman alueensa (maakunnansa, valtionsa) järvien nimet.  

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: valtion (alueen, maakunnan) kartta, kirjekuoria, 
kirjainkortteja.  
 

Kuvaus 
 

1. Lapset jaetaan pieniin ryhmiin.  
2. Joka ryhmä saa kirjekuorin, josta löytyy kirjainkortteja kaikin 
aakkosten kirjaimin.  
3. Jokaisen ryhmän määritetyssä ajassa tulee koota yhteen kirjainkortit 
ja luoda mahdollisimman monta järvien nimeä.   
4. Opettajan avulla lasten pitää löytää näitä järviä kartalta. 
 

Lisävaihtoehdot 
 

Voidaan järjestää nimien antamisleikkiä – järvien nimet keksitään 
ennalta kerrotujen taruiden perustellen, joissa kerrotiin järvien 
syntymisestä ja nimiensä saamisesta. Samalla tavalla voidaan leikkiä 
kaupunkien, vuorien tai muiden kartalta löydettävien paikannimien 
kanssa.  

 
 

EKSPERIMENTTI: AINEIDEN LIUKOISUUSKYKY 
Oppiaine 
 

Kieli, tiede, taide, työharjoittelu, sosiaaliset taidot  
 

Tavoite 
 

Käsittää eri aineiden liukoisuusominaisuuksia 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: astioita, mustetta, hiekkaa, liitua, jms. 
  

Kuvaus 
 

1. Lapset jaetaan pieniin ryhmiin. Opettaja pyytää ryhmiä 
keskustelemaan tästä kysykyksestä – mitkä aineet ovat veteen 
liukenevat ja mitkä eivät ole.  
2. Jokaiselle ryhmälle annetaan kolme astiaa ja kolme eri ainetta 
(esimerkiksi, mustetta, hiekkaa, liitua).  
3. Lapset sekoittavat ainetta veteen ja tarkkailevat kuinka ne 
liukenevat. Sen jälkeen opettaja rohkaisee lapsia kertomaan 
eksperimentin tuloksista.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Erittäin erinomainen eksperimentin variantti on sellainen: Värjätkää 
vettä ja pankaa valkoiset kukat siihen. Tarkkailkaa millainen reaktio 
tapahtuu värejä ja vettä sekoittaessa ja kuinka kukkia muuttuu 
värjättyä vettä imaistessaan.  
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SEPITÄ TARINA! 
Oppiaine 
 

Äidinkieli, tiede, taide, työharjoittelu, sosiaaliset taidot, historia 
 

Tavoite 
 

Tutustua kotiseudun (-maakunnan) taruihin ja tarinoihin; ymmärtää, 
miten tarina luodaan  

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: taruja, järvien nimiä. 
Valmistautuminen: Lapsilla pitäisi olla hyvä tarujen lukemiskokemusta. 
Ennen oppituntia lasten on tekevä kotiharjoitus (tai he ovat tehneet sen 
muussa oppitunnissa) – oppia kertomaan taruja siitä, miten järvet ovat 
saaneet nimeänsä.  
 

Kuvaus 
 

1. Lapset kertovat ne tarut ja tarinat järvien syntymisestä, jotka he 
tietävät.  
2. Opettaja jakaa oppilaille kortit muutamin järvien nimeillä ja pyytää 
heitä sepittämään tarinaa tai tarua näiden järvien syntymisestä 
opettajan määrittämässä ajassa.  
3. Kyseisen ajan kuluttua lapset esittelevät työnsä tuloksia ja kertovat 
tarinaa koko luokalle.   
 

Lisävaihtoehdot 
 

Lapset voidaan tutustuttaa muiden kansojen legendiin ja taruihin. 
Tämä on erinomainen menetelmä mielikuvituksen sekä luovuuden 
kehittämiseksi.  Tätä keinoa voidaan käyttää sekä yksilöllisissä 
tehtävissä että pari- tai ryhmätöissä. Keksittyjä taruja voidaan verrata 
ja siitä todeta, mitä niissä on yhteistä ja mitä eroa; voidaan keskustella 
syistä, jotka saattaisivat aiheuttaa siihen. On tärkeää muistaa, että 
tämän harjoituksen tavoitteena on kehittää luovuutta, siksi vastauksia 
ei saa arvioida oikeina tai vääreinä.  
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EKSPERIMENTTI: ABSORPTIO (IMEYTYMISKYKY) 
Oppiaine 
 

Kieli, tiede, taide, työharjoittelu, sosiaaliset taidot 
 

Tavoite 
 

Käsittää eri materiaalien absorptio-ominaisuuksia 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: erilaisten materiaalien näytteitä (villaa, puuvillaa, 
farkkukangasta, silkkiä, paperia jms.) 
 
Valmistautuminen: näytteet eri kankaista leikataan kaistaleiksi ja 
kiinnitetään muovisiin juomapilleihin tai puutikkujen yhteen 
loppupisteeseen.  

Kuvaus 
 

1. Lapset jaetaan pieniin ryhmiin. Opettaja pyytää ryhmiä 
keskustelemaan tästä kysykyksestä – mitkä aineistot imaisevat vettä ja 
mitkä eivät imaise.  
2. Jokaiselle ryhmälle annetaan eri materiaaleista valmistetut 
aineistonäytteet (kangas, paperikaistaleet).  
3. Lapset liottavat mitatun näytepalan veteen ja jättävät sitä sinne 
yhdeksi minuutiksi. Sen jälkeen – he vertaavat kosteita näytepaloja.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Menetelmää voidaan muuntaa hauskaksi syntymäpäiväleikiksi.   
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VESIPISARAN LABYRINTTI 
Oppiaine 
 

Tiede, taide, työharjoittelu, sosiaaliset taidot 
 

Tavoite 
 

Kehittää oppilaiden yhteistyötaitoja 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: muovisia juomapillejä, työarkkeja (laminoituja tai 
muovikansioihin pakattuja) ennalta valmistetulla piirrustuksella (esim. 
labyrintilla tai kohteella).  
 
Valmistautuminen: Opettajan jo etukäteen tulee valmistaa ja tulostaa 
kuvat, joissa on kuvattu joko labyrinttiristikko tai ammunnan kohde, 
joka on jaettu sektoreiksi sekä merkityllä keskuspisteellä.  

Kuvaus 
 

Luokka jaetaan kahteen ryhmään. Opettaja antaa ohjeet tehtävän 
suorittamiseen. On olemassa kaksi erillistä tehtävän 
suorittamisvaihtoehtoa: 
1) Labyrintti. Opettaja tiputtaa yhden vesipisaran labyrintin 
lähtökohtaan. Annetaan lupa pelin aloittamiseen. Jokaisen ryhmän 
jokainen jäsen siirtää vesipisaraa loppupisteeseen juomapilliin ilmaa 
puhaltamalla. 
2) Kohde. Vesipisaraa (yhtä paljon kuin lasten lukumäärää ryhmässä) 
tiputetaan ammunnan kohteen sivuille. Jokaisen tiimijäsenen tulee 
siirtää omaa vesipisaraan kohteen keskuspisteeseen puhaltamalla 
ilmaa muoviseen juomapilliin kunnes kaikki pisarat virtavat yhteensä ja 
muodostavat yhden suuren vesipisaran. Ryhmä, joka suorittaa 
tehtävän ensimmäisenä, julistetaan voittajaksi. 
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UNELMIEN VENEET 
Oppiaine 
 

Tiede, taide, työharjoittelu, sosiaaliset taidot 
 

Tavoite 
 

Oppia rakentamaan veneitä eri materiaaleista; ottaa selville mitkä 
materiaalit eivät uppoa ja miksi niin 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: erilaisia luonnonmateriaaleja (risukkoja, kuoria, käpyjä 
jms.)  
Valmistautuminen: jotta oppitunti muutettaisiin mielenkiintoisemmaksi 
opettajan tulee löytää lähiympäristöstä joki tai puro   

Kuvaus 
 

1. Opettaja pyytää lapsia muodostamaan unemlien veneitä luonnosta 
löytetäviä materiaaleita käyttämällä.  
2. Ennen veneiden laskemista veteen opettaja tarjoaa lapsille 
keksimään toivotuksia (järvelle, joelle).  
3. Oppilaat ilmaisevat toiveensa ääneen ja laskevat veneet veteen.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Selvitä ja kerro muiden maiden perinteistä. Esimerkiksi, Intiassa 
imhiset laskevat veteen suuret kukin ja kynttilöin koristetut kasvien 
lehdet. Miksi he tekevät sen? 
Keskustele lapsien kanssa näistä kysymyksistä: Miksi veneet eivät 
uppoa pohjaan? Miksi vesi virtaa? 
Ennen oppituntia opettajan tulee varmistaa, että rannikko on 
turvallinen. Samoin on noudettava kaikkia varotoimia onnettomuuksien 
välttämiseksi.  
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VANHEMMAT LAIVALLA 
 
“Vanhemmat laivalla”-moduuliin liitettiin ne menetelmät, joiden avulla vanhempia voidaan 
osallistuttaa lapsensa luokkiin taikka joita vanhemmat itse voivat käyttää. Sisällyttämällä tämän 
moduulin käsikirjaan projektin kumppanikoulut tarjoavat vanhemmille keinoja, joiden avulla he 
voivat osallistua opetusprosessiin sekä koulujärjestemän- että vapaa-ajan aktiviteettien 
puitteissa eli toisin sanoen vanhemmat saattavat laadullisesti viettää aikaa luonnossa lapsensa 
kanssa ja muuttaa tämän yhdessäoloajan merkitykselliseksi oppimisprosessiksi.  
 

ASEMAPELI 
Oppiaine 
 

Kieli, tiede, taide, työharjoittelu, sosiaaliset taidot 
 

Tavoite 
 

Kehittää sosiaalisia taitoja ja tiimityökykyjä, kerrata eri oppiainetta 
koskevaa tietoa 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Ennen tapahtumaa tarvitsee panna leikkikenttä -tai alue valmiiksi; 
sinne useat ”asemat” eli pysähtymispisteet pannaan kuntoon. 
Jokaisessa pisteessä tiimien täytyy suorittaa joku tehtävä. Vastaavasti 
tulee hankkia näihin tehtäviin tarvittavat materiaalit. Yhden aikuisen 
(esim. opettajan, jonkun lapsen vanhemmansa tai jonkun koululaisen 
vanhemmista luokista)  pitää olla jokaisella asemalla; tämä aikuinen on 
vastuussa tehtäväasemalla tapahtuvasta, johtaa ja koordinoi kyseessä 
olevalla asemalla suoritettavia toimintoja. Harkitse järjestys, jossa 
ryhmät aloittavat ja liikkuvat tehtäväasemalta toiselle asemalle.  

Kuvaus 
 

1. Kaikki osallistujat (vanhemmat ja lapset) jaetaan ryhmiin tai tiimeihin 
(4-10 ihmistä osallistujien ja asemien lukumäärästä riippuen).  
2. Joka ryhmä saa tietopaketin, josta löytyy sekä lähistön tai kentän 
kartta merkityillä asemilla että luettelo jokaisessa asemassa 
suoritettavista tehtävistä.  
3. Pelin johtajan antaman signaalin jälkeen ryhmät lähtevät asemalta 
asemalle karttaa seuraamalla  ja  suorittavat tehtäviä. Jotta kaikki 
voisivt aloittaa kilpailua kerrallan, jokaisen tiimin asemien järjestys 
eroaa – jokainen tiimi alkaa omalta asemaltaan, mutta pelin kuluessa 
kaikki tiimit käyvät kaikeilla asemilla. Kaikki tiimit toimivat 
samanaikaisesti vaan eri asemilla. 
4. Jotta tiimit pystyisivät samanaikaisesti vaihdella toimintapisteitten 
välillä asemilla toteuttavien tehtävien souritusajan on oltava 
samanlainen. Tietyn ajan kuluttua johtaja antaa voimakkaan signaalin, 
joka tarkoittaa, että ryhmien täytyy siirtyä tehtäväasemaltaan toiselle.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Voi kutsua vanhempia tai oppilaita muista kouluista osallistumaan 
peliin. Osallistujien kokonaismäärä ei kuitenkaan saisi olla yli 100 
ihmistä eikä jokaisella tehtäväasemalla tulisi viettää enemmän kuin 5-8 
minuuttia. Järjestäkää tapahtuman päätteeksi yhteisateria tai teen 
juominen.  
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LABYRINTIN TIETOKILPAILU 
Oppiaine 
 

Kieliä, tiede, sosiaaliset taidot, liikunta 
 

Tavoite 
 

Kehittää sosiaalisia taitoja ja tiimityökykyjä, kerrata eri oppiainetta 
koskevaa tietoa 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: Labyrintin kaavio (tulosta internetistä tai valmista se itse); 
köysö tai nauha ja puutikkuja labyrinttiradan merkitsemiseen (pientä 
labyrinttiä varten tarvitsee vähintään 50 (korkeus 1,20 m) puutikkua); 
korttia kuvilla ja korttia nimityksillä (esimerkiksi, kuvattu puun lehti ja 
korjoitettu puun nimitys) 
Valmistautuminen: Labyrintti järjestetään metsässä tai kentällä 
valmistetun tai tulostetun kaavion mukaisesti. Suunnittele labyrinttiin 
tilaa ”tarkastuspisteitä” varten; siitä löytyisi kortit okeilla vastauksilla 
(kortit nimityksillä).  
 

Kuvaus 
 

1. Osallistujat (enintään 10 ihmistä ryhmässä) kokoontuvat labyrintin 
lähtöpisteeseen ja pelin johtaja selittää sääntöjä. 
2. Osallistujien on löydettävä ulospääsy labyrintistä ja ansaitseva 
mahdollisimman paljon pisteitä. Labyrintin kaavion, joka auttaa 
suuntautumaan, saadakseen ensin tulee vastata pelin johtajan 
kysymyksiin. 
3. Johtaja antaa ryhmälle 10 korttia kuvilla, esimerkiksi, kortit, joista 
näyy erilaisten puiden lehtiä. Osallistujat yrittävät ottaa selville minkä 
puun lehti on kuvassa, ja jokaisesta oikeasta vastauksesta he saavat 1 
pisteen.  
4. Sitten ryhmä saa labyrintin kaavio ja lähtee sinne sisään.  
5. Labyrintissa sijaitsee tarkastuspisteitä, joista löytyy kuvia koskevat 
sanakortit. Jos alussa ryhmä ei ole vastannut oikein, se voi ansaita 
yhden lisäpisteen tarkastuspistettä etsimällä ja oikea vastaus 
lukemalla.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Mitä suurempi on järjestetty labyrintti, sitä mielenkiintoisempi ja 
mukaansatempaava on peli. Pyydä vanhemmilta apua labyrintin 
järjistämiseen.  
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METSÄMAJA 
Oppiaine 
 

Kieli, tiede, taide, työharjoittelu, sosiaaliset taidot, liikunta 
 

Tavoite 
 

Toteuttaa rakennushankkeen vanhempien kanssa 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Valitse paikka, jossa lapset käyvät usein. Hanki kaikki majan 
rakentamiseen tarvittavat materiaalit. Selvitä vanhemmilta, milloin he 
pystyvät osallistua hankkeeseen ja kuinka paljon aikaa he voivat 
omistaa sille.   

Kuvaus 
 

Lapset vanhempiensa kanssa kokoontuvat yhteen ja päättävät, mitä 
kyseissä paikassa rakennetaan saatavilla olevista materiaaleista. 
Rakennusta suunniteltaessa on otettava huomioon, että rakennuksen 
on oltava turvallinen ja sitä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa vielä 
pitkää aikaa. Esimerkiksi, se voisi olla vanerilaatoista rakennettu 
puumaja.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Voidaan sopia seuraavasta tapaamisesta, jotta silloin majan voisi 
maalata tai koristella. Sillä tavalla tämä voi olla myös pitkäaikaisena 
hankkeena.  

 
 

LUONNONVÄRIT 
Oppiaine 
 

Tiede, taide, työharjoittelu, sosiaaliset taidot 
 

Tavoite 
 

Oppia tutkimaan luontoa sekä nähdä siinä eri värejä 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaait: Erilaisia värikortteja (parhaiten, jos laminoituja) tai tulostettu 
väripaletti; kori tai laatikko luonnonmateriaalien keräämiseksi (yksi per 
ryhmä).  
 
Valmistautuminen:  

Kuvaus 
 

1. Opettaja jakaa osallistujille värikortit tai väripaletit ja antaa heille 
tehtäväksi luonnonmateriaaleiden eri väreillä etsiminen.  
2. Kun oppilaat ovat palanneet saannollaan, järjäestä näyttely 
muodostamalla väripaletin luonnonmateriaaleistä.  

Lisävaihtoehdot 
 

Lapset voivat suorittaa tehtävän sekä ryhmätyötavalla että 
yksilöllisesti. Tämä oppitunti antaa lapsille mahdollisuuden viettää 
enemmän aikaa vanhempiensa kanssa, kun taas vanhemmat voivat 
motivoida lapsia ja rohkaista heitä katsomaan luontoon tarkaammin ja 
näkemään eri väreitä.  
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KILPAILU: KUKA ON SEURAAVA? 
Oppiaine 
 

Kieliä, tiede, taide, työharjoittelu, sosiaaliset taidot 
 

Tavoite 
 

Kehittää sosiaalisia taitoja ja tiimityökykyjä tavoitteen saavuttamista 
varten 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Valmistautuminen: Keksi mielenkiintoiset harjoitukset kilpailua varten; 
löydä paikka tapahtuman kulkuun; kokeile kilpailun kulkua  

Kuvaus 
 

1. Lapset ja vanhemmat jakautuvat ryhmiin (3-6 ihmistä per ryhmä).  
2. Ryhmät saavat ensimmäisen harjoituksen/ kysumuksen. 
Esimerkiksi, tehtävä voi olla “Katsokaa ympärillenne ja löytäkää 
korkein puu, lähtekää sen vierelle.”  
3. Puun vierellä tiimi saa seuraavan tehtävän – ryhmän tulee tehdä 
joku työ, mutta ryhmän päätöksestä riippuu se, miten tämä työ 
suoritetaan (monilla eri tavalla).  
4. Sitten voi antaa tehtäväksi sepittää runoa loppusointuin, jossa joka 
riimi edellyttää seuraavaa loppusointua.  
 
Toiminta vaatii paljon aikaa, mutta on mielenkiintoista kaikille, joka 
osallistuu siihen.  

Lisävaihtoehdot 
 

Tätä peliä voi pelata myös ilman vanhempia.  
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KOTITEHTÄVÄ VANHEMPIEN KANSSA 
Oppiaine 
 

Tiede, liikunta 
 

Tavoite 
 

Täyttää kotitehtävä osallistuttamalla vanhemmat; oppia yhdessä; 
viettää aikaa luonnossa perheen kanssa 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Valmista kotitehtävä, joka olisi jonkun koulussa opitetun aiheen 
yhteydessä  

Kuvaus 
 

Opettaja antaa lapsille tehtäväksi se harjoitus, joka on suoritettava 
koulun ulkopuolella – luonnossa, ja joka tulee tehdä vanhempien tai 
jonkun perheenjäsenen kanssa. 
Esimerkiksi: 
Vaellus metsään. Lähtekää vaellukselle metsään vanhempien kanssa. 
Etsikää kasveja, puita, marjoja tai sieniä; ottakaa valokuvia niistä, 
piirtäkää tai luokaa diagramma. 
Liikunta. Kävelkää kaikki yhdessä 5 km:ä; tehkää 100 liikettä; 
järjestäkää punnerrus- tai kyykkykilpailu (kuka perheenjäsenistä voi 
tehdä enemmän). 
Herbaario. Ottakaa valokuvia 20-50 metsäkasvistä, löytäkää niiden 
nimitykset ja tieto niistä. Perhejäsenet saavat auttaa kasvien ja tiedon 
etsimisessä.  
Vuodenajat. Valistekaa yhdessä vahnempien kanssa joku metsän tai 
pihan osa, tai joku erillinen puu. Ottakaa kuva siitä tai piirtäkää se. 
Tarkkailkaa yhdessä, miten se muuttuu syksyn, talven, kevään ja 
kesän aikana. Tehkää pieni raportti näistä muutoksista. 
 

Huomautuksia 
 

Kotitehtävien monimutkaisuustaso riippuu lapsen iästä.  
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TIEDEILTA 
Oppiaine 
 

Tiede, liikunta 
 

Tavoite 
 

Viettää aikaa koulussa ja koulun pihalla perheensä kanssa; oppia 
toimimaan yhdessä; parantaa sosiaalisia taitoja ja kykyjä; tarkkailla 
luontoa 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: lomake ryhmätyön tulosten merkitsemiseen; erilaisia kuvia 
(leikattuja 4-5 fragmenteiksi); mittauslaitteita (lämpömittari, viivain, 
mittanauha, lakmuspaperia); muovilaatikkoja erivärisillä kansilla 
(mustaa ja valkoista); polttopuu nuotiota varten; muuta tarvittavaa 
varustusta.  
 
Valmistautuminen: Valmista kutsu, jossa pyydetään saapua tarvittavilla 
materiaaleilla,  ja lähetä se perheille. Pane kuntoon nuotion paikka.  

Pituus 
 

2-3 tuntia 

Kuvaus 
 

1. Perheet lasten kanssa saapuvat kouluun illalla. Kun kaikki ovat 
saapuneet, opettaja kertoo, mitkä ovat tapahtuman tavoitteet, ja 
tiedottaa iltatapahtuman kulusta. 
2. Perheet jakautuvat pieniin ryhmiin taikka opettaja jakaa heidät. 
Kuten esimerkiksi, opettajan valmistamat ja leikkaamat kuvien 
fragmentit sekoitetaan ja jaetaan kaikille osallistujille; heidän on 
etsittävä yhden kuvan kaikkia fragmentteja, jotka yhdistävät heitä 
yhteen työryhmään.  
3. Opettaja antaa ryhmille eri tehtävät.  
Tehtävien esimerkit: 
- Käykää järvellä ja mitatkaa järven veden lämpötila ja ilman lämpötila. 
Laske näiden lämpötilien välillä oleva ero! 
- Määrittäkää, kuinka syvälle voitte nähdä vettä läpi? Käyttäkää 
muovilaatikkoja erivärisillä (mustaa ja valkoista) kansilla (hiekalla 
täytetyt ja lankaan sidotut laatikot upotetaan veteen). Käyttäkää 
viivainta tai mittanauhaa. Onko vesi puhdas tai samea? 
- Lakmuspaperia käyttäen määrittäkää järvi-, suo- tai jokiveden pH-
taso. Mitä pH-taso tarkoittaa? Mikä juomaveden pH-taso tulisi olla? 
4. Sytyttäkää nuotio ja järjestäkää ateriaa nuotion ääressä.  
5. Sen jälkeen koulukentällä voidaan järjestää peliä tai liikuntakilpailua. 
 

Lisävaihtoehdot 
 

Tutmikuksien tai pelein tarpeisiin lapset ja perheet voivat jo etukäteen 
valmistaa omatkin tehtävänsä.  

Huomautuksia 
 

Lasten iästä riippuen luonnon tarkkailutehtävät voivat olla erilaisia.  
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MAALATKAAMME YHDESSÄ!  
Oppiaine 
 

Taide ja työharjoittelu, sosiaaliset taidot  
 

Tavoite 
 

Kehittää maalaustaitoja; työskennellä ystävien ja vanhempien kanssa 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: värejä (erilaisia), siveltimiä; musiikkisoitin 
äänenvahvistimella  
  

Pituus 4 tuntia 
Kuvaus 
 

1. Illalla perheet lasten kanssa kokoontuvat koulunpihalle. 
2. Opettaja osoittaa seinään tai seinän osaan, joka on tarkoitettu 
maalata. 
3. Vanhemmat ja lapset ottavat värit, siveltimet ja alkavat maalata 
suunnitelman tai aikomuksen mukaisesti.  
4. Musiikki soi taustalla, joten työskentely olisi mukavampaa.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Tämän hankkeen voi toteuttaa yksi erillinen ryhmä (luokka) tai useita 
ryhmiä. Sienä voidaan maalata kuvaamalla sinne eri esineitä 
(rakennuksia, mukulakiven ornamenttia jms.) 
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POLKUPYÖRÄVAELLUS 
Oppiaine 
 

Liikunta, sosiaaliset taidot 
 

Tavoite 
 

Kerrata liikennesääntöjä; järjestää eväsretken luokkatovereiden ja 
vanhempien kanssa 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: polkupyöriä, kypäriä, heijastavia liivejä; velosipēdi, ķiveres, 
atstarojošās vestes; välipaloja ja juomia eväsretkeä varten 
 

Pituus 3-4 tuntia 
Kuvaus 
 

1. Aamulla perheet lasten kanssa kokoontuvat koulunpihalle ja 
opettajan johdolla he kertaavat tärkeimpiä liikennesääntöjä.  
2. Opettaja johtaa aamuvoimistelua/ lämmittelyä (noin 10 minuuttia). 
3. Perheet saavat reittiä koskevat ohjeet (pisteestä A pisteeseen B) ja 
lähtevät matkaan polkupyöräillen.  
4. Loppupisteessä (pisteessä B) kaikki yhdessä nauttivat piknikkiä 
(noin 1 tunti), sitten pyöräilijät palaavat takaisin kouluun samalla (tai 
muulla) reitillä. 
 

Lisävaihtoehdot 
 

Voidaan suunnitella erilaisia reittejä. Polkupyörävaellus voidaan 
täydentää tietokilpailuilla tai peleillä.  
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URHEILUPÄIVÄ 
Oppiaine 
 

Liikunta, sosiaaliset taidot 
 

Tavoite 
 

Kehittää sosiaalisia taitoja ja tiimityökykyjä; parantaa fyysistä kuntoa; 
edistää yhteenkuuluvuutta lasten, vanhempien sekä koulutovereiden 
välillä 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: palloja, hulavanteita, köysiä, tyynyjä jne. Urheilutoimintoja 
varten; peittoja ja välipaloja piknikkiä varten; musiikkisoitin 
  
Valmistautuminen: Opettaja tarvitsee avustajia (moderaattoreita), jotka 
johtavat samanaikaisesti tapahtuvia kilpailuja ja pelejä; päätöspiknikin 
alue täytyy sunnitella ajoissa 

Pituus 2-3 tuntia 
Kuvaus 
 

1. Aamulla perheet lasten kanssa kokoontuvat koulun urheilukentälle. 
2. Opettaja johtaa aamuvoimistelua/ lämmittelyä (noin 20 minuuttia) ja 
auttaa jakaamaan osallistujat tiimeihin. 
3. Moderaattorit auttavat eri toimintojen ja kilpailujen johtamista: 
köyden vetäminen, hyppyminen hulavanteisiin, tyynytaistelu ja muut. 
Eri tiimit osallistuvat erilaisiin kilpailuihin, jotka tapahtuvat 
samanaikaisesti. 
4. Kilpailun päätteeksi on piknikki.  
 

 
 

JOULUKORISTEET 
Oppiaine 
 

Taide ja työharjoittelu, sosiaaliset taidot 
 

Tavoite 
 

Tehdä joulukoristeita; oppia käyttämään luonnonmateriaalia 
koristelemiseen; oppia uusia koristelutekniikoita 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: luonnonmateriaaleja (oksia, käpyjä, pähkinöitä jms.); 
kuumaliimapistooleja; erivärisiä lankoja.  
  
Valmistautuminen: Perheet saapuvat kouluun ennalta keräämillään 
luonnonmateriaaleilla. 

Pituus 2 tuntia 
Kuvaus 
 

1. Lapset vanhempiensa kanssa kokoontuvat illalla luokkahuoneessa. 
Opettaja jakaa kaikki osallistujat pieniin ryhmiin.  
2. Opettaja näyttää luokkaan osallistujille eri koristeiden 
valmistustapoja. 
3. Lapset toimivat vanhempiensa kanssa ja tekevät koristeet. 
4. Kun teos on valmis, kaikki yhdessä koristavat luokkahuoneen.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Koristeet voidaan tehdä ei ainoastaan Joulua, vaan myös Pääsiäistä, 
Pannukakkupäivää tai mitä tahansa muuta juhlaa varten. 
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MINUN KITARALLANI ON TYYLIT 
Oppiaine 
 

Musiikki, taide ja työharjoittelu, sosiaaliset taidot 
 

Tavoite 
 

Valmistaa musiikki-instrumenttien suojapeitteitä tai suojuksia; oppia 
käytäytymään huomaavaisesti musiikki-instrumenttejä tai koulun 
varusteita kohtaan; kehittää luovuutta ja käsityötaitoja 

Valmistautuminen 
etukäteen 
 

Materiaalit: kangaspaloja (erilaisia materiaaleja), nappeja, neuloja, 
lankoja, virkkuukoukkuja ja neulontapuikkoja jms.; malliesimerkkejä 
  

Pituus 1 kuukausi 
Kuvaus 
 

1. Opettaja esittelee lapsille malliesimerkkejä näistä suojuksista, jotka 
voidaan tehdä eri esineitä varten yksinkertaisia materiaaleja ja 
luovuuttansa käyttämällä. Lapset valitsevat mille instrumentille tai 
esineille he tekevät suojuksia.  
2. Lapset yhdessä vanhempien kanssa päättävät, suunnittelevat ja 
tekevät suojaukset. Ne voidaan tehdä eri muotoisina, esimerkiksi, 
lemmikkieläinten tai villieläinten, ajoneuvojen tai nukkejen sekä 
pellejen muodossa. 
3. Kun suojakotelot ovat valmiit, koulussa järjestetään taidenäyttely. 
4. Oppilaat voivat esiintyä konsertissa näyttelyn avajaisesten 
puitteissa.  
 

Lisävaihtoehdot 
 

Voidaan tehdä, esimerkiksi, penaalit kuulakyniä tai kyniä varten.  
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