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QR-KOODI   LUONTOTEHTÄVÄ  
Hyppääminen 

 
TÄMÄ TEHTÄVÄ ON KAIKILLE PERHEILLE JA MUILLE 
METSÄSSÄ LIIKUJILLE. 
LUE KOODI JA TEE TEHTÄVÄ 

 
ANNATHAN QR KOODIN OLLA RAUHASSA 
KAIKKIEN ILONA 

                                                          
 
 
Tehtävän on tehnyt Jenni Korhonen, ihania luonto hetkiä kaikille! 
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QR-KOODI LUONTOTEHTÄVÄ  
Kaunista 

 

TÄMÄ TEHTÄVÄ ON KAIKILLE PERHEILLE JA MUILLE 
METSÄSSÄ LIIKUJILLE. 
LUE KOODI JA TEE TEHTÄVÄ 

 
 
ANNATHAN QR KOODIN OLLA RAUHASSA 
KAIKKIEN ILONA 

                                                                         
Tehtävän on tehnyt Jenni Korhonen, ihania luonto hetkiä kaikille! 
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QR-KOODI LUONTOTEHTÄVÄ 
Kuuntele  
 

TÄMÄ TEHTÄVÄ ON KAIKILLE PERHEILLE JA MUILLE 
METSÄSSÄ LIIKUJILLE. 
LUE KOODI JA TEE TEHTÄVÄ 

      
ANNATHAN QR KOODIN OLLA RAUHASSA 
KAIKKIEN ILONA 

                                   
Tehtävän on tehnyt Jenni Korhonen, ihania luonto hetkiä kaikille! 
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QR-KOODI LUONTOTEHTÄVÄ  
Leikki 

 
TÄMÄ TEHTÄVÄ ON KAIKILLE PERHEILLE JA MUILLE 
METSÄSSÄ LIIKUJILLE. 
LUE KOODI JA TEE TEHTÄVÄ 

     

 
ANNATHAN QR KOODIN OLLA RAUHASSA 
KAIKKIEN ILONA 

                                         
Tehtävän on tehnyt Jenni Korhonen, ihania luonto hetkiä kaikille! 
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QR-KOODI LUONTOTEHTÄVÄ  
Luontobingo 

 
TÄMÄ TEHTÄVÄ ON KAIKILLE PERHEILLE JA MUILLE 
METSÄSSÄ LIIKUJILLE. 
LUE KOODI JA TEE TEHTÄVÄ 

 
ANNATHAN QR KOODIN OLLA RAUHASSA 
KAIKKIEN ILONA 

                                     
      Tehtävän on tehnyt Jenni Korhonen, ihania luonto hetkiä kaikille!  
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QR-KOODI LUONTOTEHTÄVÄ  
Rakenna 

 
TÄMÄ TEHTÄVÄ ON KAIKILLE PERHEILLE JA MUILLE 
METSÄSSÄ LIIKUJILLE. 
LUE KOODI JA TEE TEHTÄVÄ 

 
ANNATHAN QR KOODIN OLLA RAUHASSA 
KAIKKIEN ILONA 

                                 
Tehtävän on tehnyt Jenni Korhonen, ihania luonto hetkiä kaikille!  
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QR-KOODI LUONTOTEHTÄVÄ  
Tasapainoile 

 

TÄMÄ TEHTÄVÄ ON KAIKILLE PERHEILLE JA MUILLE 
METSÄSSÄ LIIKUJILLE. 
LUE KOODI JA TEE TEHTÄVÄ 

 
ANNATHAN QR KOODIN OLLA RAUHASSA 
KAIKKIEN ILONA 

                                     
Tehtävän on tehnyt Jenni Korhonen, ihania luonto hetkiä kaikille!  
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Luontobingo: 
Kuka ensimmäisenä löytää kaikki luontobingon osat? Tai etsikää yhdessä kaikki, löydättekö? 
Etsi Käpy, etsi lehti, etsi jotain pehmeää, etsi jotain kovaa, etsi sammalta, etsi iso puu tai jotain 
itseäsi isompaa, etsi pieni puu tai jotain itseäsi pienempää, etsi hieno keppi. 
Entä löydätkö ötökän, oravan syömän kävyn tai jotain tahmeaa? 
Voit itse keksiä vielä lisää luontobingoon etsittäviä. 
 
Leikki: 
Paripeili leikki: Toinen pareista on tekijä, joka näyttää mihin asentoon mennään ja toinen 
pareista on peili, joka matkii. Tehkää ensin kaksi liikettä ja sitten vaihtakaa osia. 
 
Seuraa johtajaa leikki: Yksi porukasta on johtaja ja muut seuraavat johtajaa sekä matkivat miten 
johtaja liikkuu. Johtaja voi liikkua vaikka eri eläinten tavoin, mm. loikkia kuin sammakko, 
piipertää kuin hiiri, juosta kovaa vauhtia kuin kettu, hiipiä kuin ilves, lentää kuin perhonen, 
löntystellä kuin karhu. Muistakaa vaihtaa välillä johtajaa. 
 
Kaunista: Etsi jotain kaunista metsästä ja ota valokuva siitä muistoksi. 
 
Hyppääminen: 
muutama erilainen hyppämistehtävä/ leikki. 
Leikkikää eri eläimiä esim. sammakko, jänis, hiiri ja ilves. Miettikää miten eläimet hyppäävät ja 
matkikaa niitä. 
Voitte pitää myös eläinten pituushyppykisat, piirtäkää maahan viiva, josta hypätään pituutta, 
mitatkaa hyppyjen pituuksia esim. kepin avulla. 
Mikä eläin voitti? 
Voitte myös etsiä erikokoisia kiviä, kantoja ja mättäitä joiden päälle kiivetä ja hypätä alas. 
 
Tasapainoile: 
muutama erilainen tasapainoilu harjoitustehtävä, voit valita ja tehdä teille sopivat tehtävät. 
Kävele kaatuneen puunrungon päälle, jos ei ole puunrungon päällä, jos ei ole puunrunkoa niin 
tasapainoile tasamaalla, kiven tai kannon päällä, nosta toinen jalka ylös ja pysy paikalla. 
Haaste 1: tee kurki, nosta polvi ylös 90 asteen kulmaan ja levitä kädet sivuille.  
Haaste 2: tee vaaka, nosta kädet sivuille ja nojaa ylävartaloa eteenpäin, nosta toinen jalka 
suorana taakse. Muista tehdä tasapaino harjoitukset kummallakin jalalla.  
Kuka perheestä pysyi pisimpään yhdellä jalalla? 
 
Kuuntele:  
Kuuntelu tehtävä. Nojaa selkä puunrunkoa vasten ja sulje silmät. Kuuntele rauhassa (ainakin 
30s) luonnon ääniä.  
Kuulitko linnun laulua? Kuulitko montaa erilaista linnunlaulua? Tunnistitko jonkun linnunlaulun? 
Kuulitko tuulen suhinaa tai sateen ropinaa? Entä mitä muita ääniä kuulit? 
Vinkki: voit myös etsiä pehmoisen paikan johon käyt selällesi makaamaan, sen jälkeen suljet 
silmäsi ja kuuntelet. Selällä maatessa kannattaa myös katsella taivaalle, mitä siellä näkyy? 
Liikkuvatko puunlatvat? Onko pilviä, liikkuvatko ne? Näitkö jotain muuta? 
 
Rakenna:  
autetaan metsän eläimiä ja rakennetaan niille koteja. 
Rakenna pesä linnuille. Käytä rakenteluun esim. kuivunutta heinää, pudonneita oksia tai havuja, 
keppejä. Mitä vain löydät irtonaisena maasta. Muista jokamiehenoikeudet, että mitään elävää ei 
saa repiä pesämateriaaliksi. Rakenna maja pienelle tai isolle eläimelle tai vaikka itsellesi. Käytä 
siihen isoja keppejä ja oksia. Mieti mikä eläin asuu majassasi? Vai saitko tehtyä niin ison majan, 
että mahdut sinne itse? 


