Lajikortti-ideoita varhaiskasvatukseen
#ULKOLUOKKA- hankkeessa tuotetut lajikortit ovat jo laajasti koulujen käytössä. Ilo kasvaa
ulkona -hankkeessa haluamme tuoda esiin lajikorttien mahdollisuudet myös
varhaiskasvatuksessa.

Lajikortit soveltuvat vaikka mihin!
Kortteja voi hyödyntää opetuksessa monin tavoin, sisällä ja ulkona. Kauniit kuvat houkuttavat
tutkimaan ja tutustumaan Suomen luonnon eläin- ja kasvilajeihin hauskalla tavalla. Kortteja
voi käyttää myös lasten omissa, vapaissa leikeissä - mielikuvitus avaa niille rajattomat
mahdollisuudet.
Tähän julkaisuun on kerätty ulkona toteutettavia leikkejä ja tehtäviä. Osa leikeistä olemme
kehittäneet #ULKOLUOKKA-hankkeen leikkien pohjalta ja osa on varhaiskasvattajien ja
opettajien lähettämiä vinkkejä Ilo kasvaa ulkona -hankkeen käyttöön. Toivottavasti nämä
toimivat inspiraation lähteinä myös uusien sovellusideoiden keksimiseen!
Terveisin,
Virpi Jussila ja Tuija Laitinen
Ilo kasvaa ulkona- hanke

www.ilokasvaaulkona.fi

Liikkuvia loruja lajikorteilla

‘Elefanttimarssi’ kotimaisilla eläimillä

Asetutaan piiriin. Leikinohjaaja ottaa nipun
lajikortteja ja esittelee leikkijöille niistä ensin
siilikortin. Lähdetään liikkumaan piirissä hiipimällä
kuin siili ja samalla lorutellen: “Sii-sii-siili,
metsikössä hiipi, kalliolle kiipesi, mitä siellä näki?”.
Lopuksi lapset saavat keksiä, mitä siili kalliolla näki.

Jaetaan kaikille leikkijöille lajikortit tai päätetään
yhdessä, mikä lajia edustetaan tänään.
Leikinohjaaja aloittaa laulun ja liikkuu esimerkiksi
kuten hiiri. ‘Yksi pieni hiiri liikkui näin, aurinkoista
tietä eteenpäin, koska matka oli pitkä niin, pyysi
hän mukaan yhden toverin’. Laulun lopussa
leikinohjaaja nappaa mukaansa yhden lapsista,
joka esittelee oman lajikorttinsa, esimerkiksi ketun.
‘Yksi pieni hiiri ja kettu liikkui näin aurinkoista tietä
eteenpäin….’ Laulun lopussa mukaan lähtee jälleen
yksi eläin lisää. Lopulta kaikki lajit ovat mukana
liikkumassa. Mukaan voidaan ottaa erilaisia
liikkumistapoja.

Seuraavilla kierroksilla lapset saavat vuorotellen
valita lajikorteista lajin, joka nimetään ja jonka
tavalla liikutaan (karhu karhukävellen, rusakko
hyppien jne.)
Vinkki: Leikki sopii myös tutustumiseen. Tällöin
kaikille lapsille jaetaan omat lajikortit ja jokainen
esittelee vuorollaan oman lajinsa sekä nimensä.
Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Ilmaisun monet muodot: sanallinen ja
kehollinen ilmaisu
• Tutkin ja toimin ympäristössäni:
ympäristökasvatus
• Osallistuminen ja vaikuttaminen

Vinkki: Useammalla leikkijällä voi olla myös sama
lajikortti, jolloin marssiin kutsutaan mukaan aina
yksi laji kerrallaan. Tällöin lasketaan, montako
kyseistä lajin edustajaa mukaan tuli. ‘Yksi pieni hiiri
ja viisi kettua liikkui näin…’
Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Ilmaisun monet muodot: musiikillinen ja
kehollinen ilmaisu

• Tutkin ja toimin ympäristössäni:
ympäristökasvatus
• Kasvan, liikun ja kehityn: motoriset perustaidot
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Eläinten ennätykset

Karhu nukkuu -leikki lajikorteilla

Valitaan lajikorteista muutama eläinlaji ja laitetaan
ne esille maahan kuvapuoli ylöspäin. Jokainen
leikkijä ottaa käteensä kävyn, kiven, lumipallon tai
muun luonnonesineen, jolla ilmaistaan oma
mielipide. Äänestetään lajien joukosta esimerkiksi
nopein. Jokainen leikkijä arvioi itse, mikä maassa
olevista lajeista on hänen mielestään pienikokoisin
ja laittaa valitsemansa luonnonesineen tämän
lajikortin yläpuolelle. Tämän jälkeen lasketaan
yhdessä laji, joka on saanut eniten ääniä eli
luonnonesineitä. Testataan hetki itse olla tämän
ennätyksen haltioita eli liikutaan nopeasti yhdessä
sovittuun paikkaan!

Leikinohjaaja laittaa maahan kuvapuoli alaspäin
3-4 kpl lajikortteja, joista yksi on karhu. Sovitaan
aluksi, kuka toimii kiinniottajana. Kiinniottaja ja
muut leikkijät alkavat kulkea piirissä lajikorttien
ympäri laulaen. ‘Karhu nukkuu, karhu nukkuu,
talvipesässänsä. Ei ole vaaraa kellään, näin sitä
leikitellään. Karhu nukkuu, karhu nukkuu, eipäs
nukukaan!’

Vinkki: erilaisia ennätyksiä voivat olla esim. pienin,
suurin, nopein, kovaäänisin, pitkähäntäisin,
pisimmät loikat… tai mitä vain lapset itse keksivät.
Vinkki: Tehtävään voi yhdistää tiedonhakua esim.
tabletilla tai tietokirjoista. Otetaan yhdessä selvää
eläinten oikeasta koosta tai nopeudesta!
Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Tutkin ja toimin ympäristössäni: matemaattinen
ajattelu, luokittelu

Lorun lopuksi kiinniottaja kääntää yhden korteista
ympäri maassa. Jos kortissa on karhu, niin kaikki
juoksevat turvaan yhdessä sovittuun paikkaan.
Kiinniottaja koettaa napata juoksevia leikkijöitä
kiinni. Se, joka jää kiinni ensimmäisenä on
seuraavalla kierroksella kortin kääntäjä ja
kiinniottaja.
Kortit sekoitetaan uudelleen ja toistetaan leikki.
Jos kortti on alun perin muu kuin karhukortti, se
jätetään oikeinpäin maahan ja jatketaan laulua
kunnes karhukortti löytyy. Leikin jälkeen voidaan
keskustella eläinten talvehtimisesta.
Vinkki: Karhun voi vaihtaa myös myyräkorttiin ja
laulaa Myyrä nukkuu- versiona.
Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Ilmaisun monet muodot: musiikillinen ilmaisu

• Monilukutaito

• Tutkin ja toimin ympäristössäni:
ympäristökasvatus

• Ajattelu ja oppiminen

• Kasvan, liikun ja kehityn: motoriset perustaidot
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Matkaeläimet

Kim -leikki liikkuen

Leikki toimii hyvin matkaleikkinä esim. siirryttäessä
pihasta metsäpaikalle.

Laitetaan maahan lajikortteja (lasten iästä riippuen
4-8 kpl) ja käydään ne samalla yhdessä läpi.
Leikkijät pistävät tarkoin mieleen, mitä lajeja
korteissa on. Tämän jälkeen leikkijät juoksevat,
hyppivät tai loikkivat (miten ikinä keksittekin)
yhdessä sovitun matkan, kuten lähistöllä olevan
puun ympäri.

Laitetaan pussiin lajikortteja. Lorutellaan jalkoja
välillä tömisyttäen. ‘Kuka saa, kuka saa,
eläinpussiin kurkistaa? Tillin tallin tömpsis. Sanni
saa, Sanni saa, eläinpussiin kurkistaa. Tillin tallin
tömpsis.’
Nostetaan pussista yksi lajikortti. Tutkitaan korttia
yhdessä. Mikä eläin on kyseessä? Miten tämä eläin
liikkuu? Matkalla voidaan miettiä, miltä maailma
näyttää kyseisen eläimen silmin ja liikkua eläimen
tavoin, välillä hitaammin ja välillä nopeammin.
Vinkki: Matkalla voidaan pitää taukoja ja nostaa
uusi lajikortti - näin saadaan pidettyä innostusta
yllä sekä harjoiteltua erityyppisiä liikuntataitoja.
Vinkki: Yhden retken teemana voi myös hyvin olla
vain yksi eläin. Sille voi rakentaa kodin, metrin
narulla ikiomaa luontopolkua tai tutkia metsää
luupilla eli ‘vaikka muurahaisen silmin’.

Sillä välin yksi leikkijöistä poistaa yhden
lajikortin/kääntää nurinpäin. Leikkijät palaavat ja
miettivät kukin, mikä lajeista uupuu. Kun joku
leikkijä keksii uupuvan lajin, hän nostaa käden ylös.
Jos joku ryhmästä ei keksi uupuvaa lajia, antavat
muut hänelle vinkkejä. Lopulta kaikilla on käsi
ylhäällä ja paljastetaan laji!
Vinkki: Lajit voi valita leikkiin mukaan niin, että
leikin jälkeen voidaan keskustella eri lajien
talvehtimisesta. karhu (talviuni)-siili (talvihorros)punatulkku (paikkalintu)-kurki (muuttolintu)metsäjänis valkoisena (värin vaihto).

Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:

Vinkki: Leikkiin voi valita lajeja eri lajiryhmistä,
kuten lintu-nisäkäs-selkärangaton-matelija. Tämä
helpottaa muistamista mutta toimii hyvin myös
alkuna jatkoleikille, jossa luokitellaan lajikorttien
lajeja oikeisiin lajiryhmiin.

• Ilmaisun monet muodot: kehollinen ilmaisu

Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:

• Tutkin ja toimin ympäristössäni:
ympäristökasvatus

• Kielten rikas maailma: kuvailu, sanavaranto,
kielellinen muisti

• Kasvan, liikun ja kehityn: motoriset perustaidot
www.ilokasvaaulkona.fi

• Kasvan, liikun ja kehityn: motoriset perustaidot
• Ajattelu ja oppiminen
www.ilokasvaaulkona.fi

Tunteelliset eläimet

Videohaastattelu metsän eliöistä

Valitaan lajikortti: joko koko ryhmälle yhteinen tai
jokaiselle oma. Aletaan liikkua sovitulla alueella
lajikortin lajin tapaan. Leikinohjaajan pyynnöstä
esitetään lajia iloisena, vihaisena, surullisena,
pelokkaana, lempeänä, riemukkaana,
hämmästyneenä...

Leikkiin tarvitaan kolme osallistujaa: kuvaaja (jolla
tabletti tai muu laite kuvaamiseen), haastateltava
ja toimittaja (pienempien ryhmissä hyvä rooli
kasvattajalle).

Vinkki: Tunteiden nimeämisen ja sanoittamisen
tukena voi käyttää tunnekortteja.

”Mikä laji olet?” “Olen kettu.”

Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot:
tunnetaidot

• Ilmaisun monet muodot: draama

Haastateltava valitsee lajikorteista eliön, jota
esittää. Toimittaja kysyy kysymyksiä lajikortin
eliöstä. :

“Missä asut?” “Täällä metsässä”.
“Miten liikut?” “Näin lujaa juoksen…”
“Onko sinulla kavereita täällä metsässä?” “Yksi
jänis.”
Kuvaaja kuvaa haastattelun, jota voidaan
jälkeenpäin katsoa yhdessä ryhmässä tai
vanhempien kanssa
Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Minä ja meidän yhteisömme: mediakasvatus
• Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
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Sadutus lajikorteilla

Jononmuodostuslaulu

Laitetaan esille lajikortteja: eläimiä ja kasveja.
Leikkijät saavat valita haluamansa lajit ja keksiä
tarinan, jossa eliöt esiintyvät. Leikinohjaaja kirjaa
tarinan muistiin. Lopulta tarinat luetaan leikkijöille
ääneen, ja he saavat halutessaan vielä muuttaa
niitä. Leikkijöiden kertoman tarinan voi myös
tallentaa puhelimen sanelutoiminnolla tai kuvata
tabletilla.

Jokainen leikkijä saa valita itselleen mieluisan
lajikortin. Lauletaan tutulla “Mörkö se lähti piiriin”
sävelellä ja kutsutaan yksi leikkijä jonoon
kerrallaan käyttäen hänen lajinimeään. “Kettu se
lähti jonoon, tinttan tanttan tallallei. Kettu se lähti
jonoon, kettu se lähti jonoon. Mitähän se kettu
tahtoo, tinttan tanttan tallallei. Mitähän se kettu
tahtoo, mitähän se kettu tahtoo…

Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Ilmaisun monet muodot: sanallinen ilmaisu
• Ajattelu ja oppiminen: mielikuvitus ja luovuus

Ohjataan seuraava leikkijä ja hänen lajinsa jonoon.
“Kettu se tahtoo karhun, tinttan tanttan tallallei.
Kettu se tahtoo karhun, kettu se tahtoo karhun.
Näin käydään läpi laulaen kaikkien lajit kunnes…
“Kaikki on tulleet jonoon, tinttan tanttan tallallei.
Kaikki on tulleet jonoon, kaikki on tulleet jonoon.”
vanhempien kanssa

Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Ilmaisun monet muodot: musiikillinen ilmaisu
• Osallistuminen ja vaikuttaminen: osallisuus

• Kielten rikas maailma: vuorovaikutus
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Eläinystävien yhdistäminen

Lajikorttien piiloleikki

Valitaan leikkiin mukaan ajankohtaisia lajeja
lajikorteista ja jokaista lajia kaksi kappaletta.
Leikinohjaaja piilottaa metsään kaikista lajipareista
toisen kortin. Leikkijät saavat pareittain/yksin
lajikortin käteensä ja lähtevät etsimään metsästä
samanlaista lajia eli eläinystävää. Löydettyään
samanlaisen kortin, he jättävät korttiparin
metsäpiiloon ja lähtevät hakemaan uutta korttia.
Leikki loppuu, kun kaikille lajeille on löytynyt
ystävä. Lopuksi lajit kerätään pois metsästä
yhdessä.

Leikkijät saavat viedä jokainen itse lajikortteja
piiloon metsään ja sovitulle alueelle (2 kpl/lapsi).
Kun kaikki lajit ovat piilossa, lähdetään etsimään
muiden piilottamia lajikortteja. Aina, kun yksi
lajikortti löytyy, se tuodaan sovitulle paikalle.
Samalla muistellaan leikinohjaajan kanssa, mistä
lajista on kyse ja kerrotaan, mistä se löytyi. Leikki
jatkuu, kunnes kaikki piilossa olevat lajit ovat
löytyneet.

Vinkki: Eläimet voivat välillä myös karata pesistä eli
leikinohjaaja hakee niitä pois uudelleen vietäväksi.
Näin leikki kestää pidempään.
Vinkki: Lopuksi voidaan käydä keskustelua
ystävyydestä ja kaveritaidoista.
Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Minä ja meidän yhteisömme: etiikka,
kaveritaidot

• Tutkin ja toimin ympäristössäni:
ympäristökasvatus

Vinkki: Pienemmille leikinohjaaja voi piilottaa
valmiiksi lajikortteja ja lähdetään etsimään niitä
yhdessä. Onkohan jänis piilossa kiven päällä? Entä
orava puun vieressä?
Vinkki: Lajit voivat olla kaikki esimerkiksi
talvilintuja ja niistä keskustellaan leikin jälkeen.
Oletko nähnyt lintulaudalla talitiaista, sinitiaista,
punatulkkua tai käpytikkaa?
Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Kielten rikas maailma: sanavarasto, puheen
tuottamisen ja kielen ymmärtämisen taidot

• Tutkin ja toimin ympäristössäni: luontosuhteen
vahvistaminen
• Kasvan, liikun ja kehityn: tasapaino,
kehonhallinta

www.ilokasvaaulkona.fi

www.ilokasvaaulkona.fi

Lintujen kiikarointi

Ryhmiinjako

Kasvattajat tai leikkijät ripustavat/asettavat
esimerkiksi talvilintuja/paikkalintuja (talitiainen,
sinitiainen, varpunen, punatulkku, varis, harakka,
käpytikka…) puiden oksille. Leikkijät saavat
vessapaperihylsyistä kiikarit, joilla etsiä lintuja.
Kuvaillaan ääneen, mistä lintuja löytyy ja miltä ne
näyttävät. Lapset voivat tehdä myös käsistä kiikarit
kun ulkona ei ole kylmä.

Leikkiä varten tarvitaan alustat, joihin on tulostettu
monta lajikorttia sekä yksittäiset lajikortit. Alustat
laitetaan maahan. Jokaiselle osallistujalle jaetaan
yksi lajikortti, joka löytyy myös maassa olevista
alustoista.

Vinkki: Lopuksi voidaan käydään keskustelua, miksi
osa lajeista muuttaa pois talven alta. Onko talvella
tarjolla esimerkiksi hyönteisiä ravinnoksi? Oliko
kiikaroitavilla linnuilla räpylöitä (vesilinnut)? Voiko
ihminen auttaa lintuja selviämään talven yli
(talviruokinta)?
Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Tutkin ja toimin ympäristössäni:
ympäristökasvatus, lajien tunnistaminen

Leikkijät etsivät omaa korttia vastaavan lajin
alustasta ja näin muodostuvat ryhmät. Esitellään
oma lajikortti toisille, jotta lajit tulevat kaikille
tutuiksi.

Vinkki: Jos alustalla on vain yhden lajiryhmän
eläimiä, voidaan samalla harjoitella eläinten
luokittelua. Esim. nisäkkäät, linnut, hyönteiset.
Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Minä ja meidän yhteisömme: kaveritaidot,
etiikka
• Tutkin ja toimin ympäristössäni: luokittelu,
matemaattinen ajattelu

• Kielten rikas maailma: vuorovaikutus
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Asennonvaihto

Arvaa, mikä eläin olen?

Leikkijät seisovat piirissä. Leikinohjaajalla on
kädessään nippu ajankohtaisia lajikortteja. Hän
sanoo jonkin väittämän yhdestä eliöstä kerrallaan.

Laitetaan leikkijöille ennestään tuttujen eläinten
lajikortteja yhteen pinoon leikkialueen keskelle.
Yksi osallistujista kerrallaan käy nostamassa
pinosta yhden kortin. Hän esittää eliötä toisille ja
muut matkivat esitystä. Leikinohjaaja voi auttaa
esityksen alkuun. Samalla leikkijät koettavat
arvata, mistä eliöstä on kyse. Kun joku ryhmästä on
arvannut oikein, vaihdetaan hänet esittäjäksi ja
nostetaan uusi kortti.

Esimerkiksi: ”Kaikki, jotka ovat nähneet siilin
menevät kyykkyyn” tai ”Kaikki, jotka ovat kuulleet
tikan koputuksen, seisovat yhdellä jalalla”. ”Ne,
jotka eivät ole kuulleetkaan näsiästä, nostavat
kädet ylös.” Isompien lasten kanssa voidaan
vaihdella leikinohjaajaa niin, että kaikki pääsevät
vuorollaan esittämään väittämiä.

Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Kielten rikas maailma: kielen ymmärtämisen
taidot
• Tutkin ja toimin ympäristössäni:
ympäristökasvatus
• Kasvan, liikun ja kehityn: motoriset perustaidot

Lajeiksi voi valita esimerkiksi sammakon (pomppii
mutta ei ole jänis), käärmeen (luikertelee mutta ei
ole kasteliero), linnun (lentää), karhun
(karhukävely)...eli lajeja joita on mahdollisimman
selkeä esittää. Leikinohjaaja voi auttaa
kysymyksillään ryhmää selvittämään laji yhdessä.

Vinkki: Kannustetaan esittäjää liikkumaan isolla
alueella (esim. loikkimaan tai liihottamaan
pitkälle), jotta mukaan saadaan enemmän
liikkumista. Eiväthän eläimetkään pysy paikoillaan!
Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Ilmaisun monet muodot: draama, kehollinen
ilmaisu
• Ajattelu ja oppiminen: mielikuvitus ja luovuus
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Mikä lajeista liikkuu eri tavalla?

Muistipeli ulkona

Leikkijöiden eteen laitetaan muutamia lajikortteja.
Yhdessä mietitään, mikä niistä ei kuulu joukkoon
eli mikä eläin liikkuu eri tavalla kuin muut.

Peliä varten laitetaan lajikorttiparit esimerkiksi
tyhjien margariinirasioiden pohjaan sinitarralla tai
teipillä kiinni. Laatikot (esim. 6 + 6) laitetaan
pienen matkan päähän leikkijöistä niin, että kortit
eivät ole näkyvissä.

Esimerkki: lajeina ovat sammakko, jänis ja kettu →
kokeillaan yhdessä, miten kyseiset lajit liikkuvat ja
huomataan, että kettu ei liiku pomppimalla.
Lajeina voi olla myös hyttynen, harakka ja hirvi →
kokeillaan lajien liikkumista ja huomataan, että
hirvi ei lennä.
Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Ilmaisun monet muodot: kehollinen ilmaisu
• Kasvan, liikun ja kehityn: motoriset perustaidot

Leikkijät yrittävät yksi kerrallaan löytää korttiparin
kääntämällä kaksi laatikkoa kerrallaan muistipelin
tapaan. Valmiit parit otetaan mukaan ja jätetään
näkyville kuvapuoli ylöspäin.

Vinkki: Rasiat voidaan erotella viivalla tai kepillä
niin, että parit löytyvät eri puolilta. Pareja voidaan
etsiä myös pareittain niin, että toinen leikkijöistä
avaa viivan toiselta puolelta rasian ja toinen
toiselta puolelta.
Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Kielten rikas maailma: kielellinen muisti,
vuorovaikutus

• Tutkin ja toimin ympäristössäni:
hahmottaminen
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Salapoliisit eläinten jäljillä
Etsitään metsästä merkkejä eläimistä, esimerkiksi
tassunjälkiä, syömäjälkiä, ulostetta, tunneleita tai
nukkumapaikkojen painautumia. Tehdään itse
lumijälkiä (tai kasvattaja voi tehdä etukäteen,
jolloin lapset pääsevät varmasti “löytämään” jälkiä
- tällöin on toki syytä kertoa, että jäljet eivät ole
aitoja). Voitte myös rakentaa lumipolkuja tai
metsän seikkailuratoja eläimille ja tietenkin
kokeilla ratoja myös itse!

Vinkki: Suurennuslasit ja taskulamput tuovat
mukavan lisän salapoliisityöhön.

Varhaiskasvastussuunnitelmasta toteutuu
esimerkiksi:
• Osallistuminen ja vaikuttaminen
• Tutkin ja toimin ympäristössäni:
ympäristökasvatus
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Viikon retkiparien arvonta
Valitaan etukäteen kahdet kuvat esimerkiksi
talvehtivista linnuista. Jokainen leikkijä saa
vuorollaan nostaa yhden kortin pussista.
Tämän jälkeen leikkijät saavat etsiä itselleen
parin, jolla on sama kuva. Leikinohjaaja
luettelee, että jonon ensimmäiseksi tulevat
punatulkut, sitten talitiaiset jne. Parit
pysyvät samoina koko viikon ja arvottuja
lajeja voi käyttää muidenkin tehtävien
yhteydessä, kuten kiertopistetyöskentelyssä
metsässä.
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Eläinten musiikkiliikuntaa
Laitetaan esille eläinaiheisia lajikortteja.
Leikinohjaaja laittaa soimaan musiikkia
(instrumentaali tai klassinen) ja lasten
tehtävä on miettiä, minkä eläimen
liikehdintään musiikki sopisi. Tämän jälkeen
kaikki eläytyvät liikkumaan musiikin
mukana, kuten kyseinen eläin liikkuisi.
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Värisuunnistus
Ympäri leikkialuetta on laitettu erivärisiä
laminoituja alustoja, joihin on kiinnitetty
tuttujen eliöiden kuvia (jokaisella alustalla
yksi kuva). Leikkijä/pari saa värisuoran,
jonka mukaan lähdetään järjestyksessä
etsimään värejä. Värin löydettyään leikkijä
tulee kertomaan leikinohjaajalle, minkä
eliön kuvan hän/he ovat löytäneet. Tämän
jälkeen lähdetään etsimään seuraavaa väriä.
Jos leikkijät eivät tunnista eliötä, he voivat
kuvailla sitä ohjaajalle.
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:
Muuttoaika
Versio tutusta "hedelmäsalaatti" -leikistä.
Leikkiin tarvitaan lajikortteja yhteensä yksi
vähemmän kuin on leikkijöitä.
1) Nimetään ja luokitellaan leikissä
käytettävät kortit, esim. vedessä, maassa ja
ilmassa liikkuvat eläimet
2) Laitetaan lajikortit paikkamerkeiksi
ympyrän kehälle. Leikkijät valitsevat kukin
yhden paikan. Yksi leikkijöistä jää ilman
paikkaa ja hän menee ympyrän keskelle.
3) Keskellä oleva huutaa jonkin leikissä
mukana olevaa lajiryhmää yhdistävän
tekijän. Tällöin kaikkien, joiden eläintä väite
koskee, on vaihdettava nopeasti paikkaa.
Huutaja yrittää ehtiä jollekin vapautuneista
paikoista. Ilman paikkaa jäävästä leikkijästä
tulee uusi huutaja. Huom. lajikortit pysyvät
koko ajan samoilla paikoilla!
4) Huutaja voi myös huutaa "muuttoaika",
jolloin kaikkien leikkijöiden tulee vaihtaa
paikkaa.
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Laulupussi lajikorteista
Muistellaan yhdessä eri lajeihin sopivia
lauluja tai leikkejä. Laitetaan valitut lajikortit
pussiin. Leikkijät nostavat kukin vuorollaan
pussista kuvan ja tämän jälkeen lauletaan
tai leikitään yhdessä. Esimerkkilauluja:
Karhu nukkuu, Jänis istui maassa,
Muurahaisten muori, Oravan pesä jne.
Leikkiä voi leikkiä myös kilpailuna. Se
joukkue, joka keksii ensin eläimeen liittyvän
laulun tai leikin, saa pisteen.
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Eläinten myssyt
Ohjaajalla on kolme erikokoista myssyä
laminoituna. Lapsille jaetaan joko oma tai
ryhmälle useampi lajikortti. Leikkijöiden
tulee laittaa jokaiselle eläimelle oikean
kokoinen myssy, asettamalla lajikortti
maassa olevan myssyn kohdalle esim.
karhulle iso ja hiirelle pieni.

Lajikortit voi myös laittaa myssyjen
yläpuolelle (pylväsdiagrammi) ja näin
voidaan vertailla minkä kokoisia eläimiä oli
leikissä eniten / vähiten.

www.ilokasvaaulkona.fi

Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Talvehtimistavat
Jaetaan kaikille leikkijöille eläinlajikortit.
Jakaudutaan ryhmiin oman eläimen
talvehtimistavan mukaan: horrostajat /
talviunta nukkuvat / hereillä olevat. Leikkiä
voidaan jatkaa rakentamalla pesä omalle
eläimelle ja ottaa kuvat mukaan leikkeihin.
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Kielisuihkutusta lajikorteilla
Valitaan lajikorteista yksi laji, kuten kettu,
ensimmäiseksi lajiksi. Käydään lajin nimi läpi
yhdessä kahdella kielellä (esim. fox eli
kettu). Mietitään myös yhdessä tapa liikkua
(esim. hyppiä eli jump). Jaetaan kaikille
leikkijöille yksi eläimen kuva niin etteivät
muut näe sitä. Käännetään kortit kädessä
yhtä aikaa. Se leikkijä, joka sai ketun huutaa
FOX ja saa hyppiä (JUMP).
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Ryhmät kertovat lajistaan
Lajikortteja voi käyttää myös ryhmiin
jakoon. Saman lajin saaneet muodostavat
ryhmän ja kertovat omasta lajistaan
(väristä, koosta jne.). Tarina voidaan kuvata
/ äänittää iPadilla. Sopii myös
kielisuihkutukseen.

www.ilokasvaaulkona.fi

Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Liikennepoliisi
Jaetaan jokaiselle leikkijälle lajikortti.
Leikinohjaaja toimii liikennepoliisina ja
pyytää leikkijöitä jakautumaan ryhmiin
jollain perusteella (esim. nisäkkäät ja
linnut). Leikinohjaajan miettimää
luokitteluperustetta ei kerrota heti
leikkijöille. Kun kaikki leikkijät ovat jossain
ryhmässä, he kertovat, millaiset asiat
yhdistävät tämän ryhmän eliöitä. Leikkijät
saattavat keksiä myös aivan omia
perusteita.
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Ulkolotto
Lajikortit levitetään maahan kuvapuoli
ylöspäin. Jaetaan alustat (joissa lajikortteja
vastaavat kuvat) lapsimäärän mukaan joko
joukkueille tai kullekin lapselle oma.
Otetaan 10-20 askelmaa levitetyistä
lajikorteista eri ilmansuuntiin. Kun
huudetaan ‘hep’, yksi kustakin joukkueesta
saa hakea alustaansa kuuluvan lajikortin. Se
voittaa, jolla on alusta / tietty lukumäärä
lajikortteja ensimmäisenä täytettynä oikein.
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

“Vesi nousee” lajikorteilla
Lajikorteista näytetään leikkijöille yhden
eläimen kuva, jonka tavoin lapset lähtevät
liikkumaan. Kun ohjaaja huutaa "vesi
nousee", tulee leikkijöiden kiiruhtaa
jollekin kannolle, kivelle, korokkeelle tai
kiipeilytelineeseen suojaan.
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Eliöiden luokittelu
Tilassa on useampi valkoinen lakana tai
muu alusta. Jokainen lapsi hakee
leikinohjaajalta vuorollaan yhden lajikortin
ja sijoittaa sen jollekin alustoista.
Leikinohjaaja kehottaa leikkijöitä
keskustelemaan siitä, mitkä lajikortit
sopisivat samalle alustalle. Kun kaikki
lajikortit on luokiteltu, pohditaan yhdessä,
mikä ominaisuus, elinympäristö tms.
kyseisiä lajeja yhdistää.
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Etsi samanlainen puu
Tutkimusliinalla on lajikortin kuva
esimerkiksi puusta, puun lehdestä,
neulasesta tai kävystä. Lasten kanssa
etsitään luonnosta samanlaisia, joko liinalle
tai viedään kortti esimerkiksi puun luokse.
Muistetaan jokamiehenoikeudet eli
poimitaan vain irrallista
luonnonmateriaalia!
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Tutustu lajiin ja kaveriin
Jokaiselle leikkijälle jaetaan oma lajikortti.
Leikkijät hakeutuvat kaverin luokse ja
esittäytyvät "Hei! Olen Olli huuhkaja ja alan
O:lla" sitten kortteja vaihdetaan ja etsitään
uusi kaveri, jolle esittäydytään uuden lajin ja
oman nimen alkukirjaimen kanssa.
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Opettajien ja varhaiskasvattajien jakamia vinkkejä:

Eläinhippa lajikorteilla
Laitetaan pussiin tai maahan kuvapuoli
alaspäin lajikortteja eläimistä, jotka liikkuvat
eri tavoin. Esim. rusakon tasajalkahyppy,
kauris loikka, merikotka liihotus,
leppäkerttu nopeat siiveniskut, ilves juoksu.
Nostetaan yksi kortti kerrallaan ja leikitään
kierros hippaa niin, että liikutaan kyseisen
eläimen tavoin.
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