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Aihe 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla 
Tavoitteet  edistää ryhmäytymistä yhteistoiminnallisilla aktiviteeteilla 

 luontoelämysten kokeminen 

Kohderyhmä 
ja koko 

 9–10-vuotiaat oppilaat, 36 lasta ja neljä aikuista 
 

Ajankohta, 
käytettävissä 
oleva aika 

Kevät, kesto 3 h 15 min. 

Tarvikkeet  9 puukkoa 

 1 köysi, pituus 10–20 m 

 riimukirjoituksella painetut tuohet ja päreet 

 3 nimipärettä ja 1ratkaisupäre 

 40 arkkia piirustuspaperia 

 20 värikynäsettiä  

 3 settiä jokamiehenoikeudet-kuvakortteja 
Valmistelut  reitin tarkistaminen ennen tuokiota 

 köysiradan köyden virittäminen paikoilleen 

Ohjelma ja 
aikataulu 
 
0–15 min 
 
 
 
 
 
 
15–45 min 
 
 
 
 
 
 
 
45 min–1 h30 
min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 h 30 min–1 

1. Aloitus 

 Oppilaat tuodaan paikalle bussikuljetuksella, josta kävely Rantokankaalle, 
hyppyrimäen juurelle. 

 Päivän ohjelman esittely ja jakautuminen kolmeen 12 hengen ryhmään. 

 Jokaiselle ryhmälle jaetaan oma päre, jossa on tekstiä riimukirjoituksella. Ryhmän 
tehtävänä on ratkaista teksti. Riimukirjoituksella on kirjoitettu ryhmän nimi. 

 Kesto 15 min, paikkana Rantokangas ja hyppyrimäki. 
 

2. Mäen kiipeäminen 

 Oppilaat nousevat mäen päälle pienryhmissä ohjaajan opastuksella. 

 Apuna kiipeämisessä on maastoon kiinnitetty köysi.  

 Nousemisen lomassa ohjataan oppilaat 1) kuuntelemaan luonnon ääniä, 2) 
tunnustelemaan ympäristöä silmät kiinni, 3) haistelemaan luonnosta löytyviä asioita 
ja 4) maistelemaan luonnonkasveja. 

 Kesto 30 min, paikkana hyppyrimäen rinne. 
 
3. Majan rakentaminen ja maastoon tutustuminen 

 Jokaiselle ryhmälle annetaan ohjeeksi löytää oma tukikohtansa maastosta ja 
rakentaa oma maja luonnossa tarjolla olevan materiaalin avulla. 

 Jokainen oppilas etsii itselleen oman kolon metsästä. Oman lempipaikan löytymisen 
jälkeen, oppilas saa viettää aikaa paikallaan joko hiljaa kuunnellen, makoillen, 
piirrellen tai kirjoittamalla ympäristöstä ja sen herättämistä ajatuksista.  

 Jokainen oppilas valmistaa oman makkaratikun. Ensin etsii sopivan oksan, jonka hän 
vuolee tikuksi.  

 Lisäksi voidaan etsiä luonnosta esteitä, joita ylitetään yhdessä tai kuljetetaan toisia 
ryhmäläisiä sokkona maastossa. 

 Kesto 45 min, paikkana hyppyrimäen maasto. 
 

4. Maisemakierros 

 Ryhmät siirtyvät yhdessä hyppyrimäen päälle katselemaan maisemia.  

 Palataan rinnettä alas metsän kautta ja pysähdytään matkalla katsomaan tutkimaan 
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h 45 min 
 
 
 
1 h 45 min–2 
h 15 min 
 
 
 
2 h 15 min–2 
h 30 min 
 
 
 
 
 
 
2 h 30 min–3 
h 
 
 
 
 
 
 
 
3 h–3 h 15 
min 

luonnon yksityiskohtia. 

 Kesto n. 15 min, paikkana hyppyrimäki. 
 

5. Evästauko 

 Oppilaat saavat tehtäväksi etsiä metsään kadonneet eväät. 

 Eväiden löytymisen jälkeen nautitaan yhdessä eväät nuotiotulen ääressä. 

 Kesto 30 min, paikkana kota. 
 
6. Jokamiehenoikeudet 

 Oppilaat jaetaan takaisin kolmeen 12 hengen ryhmään. Jokainen ryhmä saa 
tehtäväkseen etsiä metsään piilotetut Jokamiehenoikeudet –kuvakortit. Otetaan 
aikaa, kuka ryhmä on nopein löytämään omat kortit. 

 Korttien löytymisen jälkeen oppilaat käyvät ryhmissä läpi, mitä kuvat tarkoittavat. 

 Kesto 10–15 min, paikkana evästaukopaikkaa ympäröivä metsäalue. 
 
7. Kevään merkit 

 Oppilaille annetaan tehtäväksi tunnistaa alueella kasvavat puulajit. Lopuksi käydään 
yhdessä kaikki lajit ja kerrataan tuntomerkit jokaisen lajin tunnistamiseksi. 

 Annetaan oppilaille muutama minuutti aikaa tarkkailla ympäristöä ja kirjata ylös 
keväisiä luontohavaintoja. Muistutetaan oppilaita käyttämään kaikkia aisteja 
luontohavaintojen tarkkailussa. 

 Kesto 30 min, paikkana hyppyrimäen metsäalue. 
 

8. Lopetus 

 Lopuksi leikitään susi ja jänis – leikkiä, jos jää aikaa. Valitaan joukosta susi ja jänis. 
Susi yrittää saada jäniksen kiinni ja jänis voi juosta käsikynkkää liikkuvien luokse 
piiloon. Vaihdetaan osia, kun susi on saanut jäniksen kiinni. Viimeisenä ollut 
suojapari muuttuu sudeksi ja jänikseksi.  

 Kiitetään lapsia päivästä, kysytään heidän mielipiteitään päivästä peukaloindeksin 
avulla.  

 Kesto 15 min, paikkana hyppyrimäki.   

Koonti 
 

 Kysytään oppilaiden tunnelmia retkestä heti päivän päätteeksi. 

 Lisäksi retken kokemuksia voidaan reflektoida kirjoittamalla, piirtämällä tai 
käyttämällä luonnonmateriaaleja taideaineiden oppitunneilla. 

Huomioitavaa  Ohjeistuksessa ja harjoitteiden suorittamisessa tulee huomioida turvallisuus (terä-
vät oksat, kivikot, kuopat ja jyrkät kohdat). 

 Nuotiopaikalla erityinen varovaisuus tulen, kuumien ja terävien esineiden kanssa. 

Lisää tietoa  Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijoiden suunnittelema tuokio. 
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