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PALKKITYÖSKENTELYÄ JA RINNAKKAISOPETUSTA KOULUMETSÄSSÄ ELI SUUNNITELMIA YHTEISTYÖTUNNEILLE 
AIHEENA ÄIDINKIELI / syksy 

Lämmittely / yhteisleikkinä välimerkkijumppa (15 min): Opettaja lukee tarinaa. Oppilaiden tulee havaita lauseista välimerkit, pisteet, kysymysmerkit ja 
huutomerkit. Pilkun kohdalla oppilaat menevät kyykkyyn, pisteen kohdalla halaavat itseään ja pyörähtävät ympäri, kysymysmerkin kohdalla mennään 
karhunkävely- asentoon ja huutomerkissä hypätään mahdollisimman korkealle. (Tampio & Tampio 2014)   

Tarina: Hyvää huomenta oppilaat! (hyppää korkealle). Tänään on hyvä päivä jumpata. (halaa itseä) Tiedätkö miksi jumppaaminen metsässä on parasta koko 
keholle? (karhunkävely asento) Liikkuessa veri lähtee kiertämään.  (halaa) Metsässä liikkuessa hapensaantimme on tehokkaampaa ja tällöin aivotkin 
toimivat paremmin. (halaa). Käytkö sinä metsässä usein? (karhunkävely) Toivottavasti olet paljon ulkona, (kyykky) sillä silloin jaksat paremmin. (halaa) 
Metsässä saat myös seikkailla ja oppia koko ajan uutta. (halaa) Kun teet metsässä tutkimuksia ja havaintoja, (kyykky) opit myös koko ajan uusia asioita. 
(halaa) Eikö uuden oppiminen olekin kivaa? (karhunkävely) Hyvä! (hyppää) Lähdetään siis oppimaan metsään.  (halaa) Huutakaa kaikki, (kyykky) Nyt 
opitaan! (hyppää) Nyt opitaan! (Nyt opitaan) 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
SUOMEN LATU 
Radiokatu 20 | 00240 Helsinki 
puh. 044 722 6300 
www.suomenlatu.fi 

 

1. Palkkitunti 
TEHTÄVÄ 1 (15 min) TEHTÄVÄ 2 (15 min) TEHTÄVÄ 3 (15 min) TEHTÄVÄ 4 (15 min) 

Adjektiiveja:  

Parille annetaan kananmunan 
kenno, jonka pohjaan on kirjoitettu 
adjektiiveja.  Oppilaiden tulee löytää 
luonnosta jotakin joka kuvaa ko. 
adjektiivia (esim. kova = kivi).   Parin 
löydettyä vaadittu määrä asioita 
pysähdytään toisen parin kanssa 
käymään läpi adjektiivit siten, että 
toinen pari pyrkii arvaamaan mistä 
adjektiivista on kyse. Pyritään 
jakamaan pareille eri adjektiivit. 

Tavuista yhdyssanoiksi: 

Leikitään tavuviestiä lintulajeilla, 
joiden lajinimet ovat yhdyssanoja. 
Idea osoitteesta: 
http://lukujaliikkuen.fi/tavuviesti/ 

Ohje: Oppilaat jaetaan ryhmiin ja 
heidän tehtävänään on hakea 
vuorotellen metsään nurinpäin 
jätettyjä tavukortteja. 

Jotta tavuista muodostuu järkeviä 
sanoja, kortit tehdään joko erivärisiksi 
(esim. yksi ryhmä hakee kaikki oranssit 
kortit, toinen ryhmä kaikki siniset 
kortit jne.) tai ryhmälle määrätään 
alue, jolta he hakevat kaikki kortit.  

 

 Vokaalit ja kaksoiskonsonantit:  

Idea on kirjasta Lukuja liikkuen, 
tavuja touhuten: Tiainen ja Välimäki, 
PS-kustannus 2015.  

Puihin on kiinnitetty sanoja, joista 
pitää havaita onko kyseessä lyhyt vai 
pitkä vokaali sekä sanoja joista pitää 
havaita onko sanassa 
kaksoiskonsonantti vai ei. Maastoon 
on piilotettu sanojen kirjaimet 
pienaakkosin. Vokaalit ja 
konsonantit ovat erivärisillä pohjilla.  
Oppilaiden tulee etsiä kirjaimet 
puiden juurille, siten että sanat ovat 
oikein. Luetaan sanat ja pohditaan 
yhtäläisyyksiä ja eroja (esim. sanat 
tuuli – tuli, matto – mato).  Todetaan 

Äng - äänne:  

Puissa on lappuja N-K ja N-G. 
Opettaja nostaa ”salaisesta pussista” 
sanoja joissa vaihdellaan äännettä. 
Oppilaat liikkuvat sen puun luokse 
kumman äänteen sanassa kuulevat. 
Sanat: KENKÄ, KENGÄT, ONKI, 
ONGET, LANKA, LANGAT, KENGURU, 
RENGAS, RENKAAT, SÄNKY, SÄNGYT, 
VANKI, VANGIT, TANKO, TANGOT, 
KUNINGAS, JENGI, KAUPUNKI, 
KAUPUNGIT, ONGELMA… 

Kokeillaan myös verbejä: 
JANKUTTAA, VAHINGOITTAA, 
TUNGEKSIA, TUNKEA, ONKIA,   

Vaihdellaan liikkumistapoja. 

http://lukujaliikkuen.fi/tavuviesti/
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Viestin säännöt: Oppilas saa lähteä 
liikkeelle vasta, kun edellinen oppilas 
on palannut takaisin paikalleen. 
Vuorossa oleva oppilas hakee 
tavukortin kerrallaan ja tuo sen 
nurinpäin ryhmällensä. Kun kaikki 
tavukortit on haettu, kukin ryhmä 
muodostaa tavuista sanoja ja 
(halutessa) kirjoittaa ne paperille. 
Lopuksi ryhmä laskee muodostetut 
sanat ja kertoo ne muille. 

Tarkistetaan millaisia sanoja 
muodostui (=yhdyssanoja) ja mistä 
tiedämme, että kyseessä on 
yhdyssana. Opettajalla on mukanaan 
lisäksi kuvina linnut, jotka on nyt 
nimetty – etsitään oikea lintu 
lajinimen luokse.  

mitkä kirjaimet olivat konsonantteja 
ja mitkä vokaaleja.  

(Jos aikaa jää rakennetaan vokaaleja 
luonnonmateriaaleista tai tehdään 
luonnonmateriaaleista kuvia, jotka 
havainnollistavat asioita, jotka ovat 
puissa. )  

 

Pohditaan mitkä sanoista ovat 
monikossa ja mitkä yksikössä.  

 

Pyritään siihen, että oppilaille jää myös aikaa metsävälitunnille yhteistyöskentelyn lopuksi. 
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2. Palkkitunti 
Lämmittely / yhteisleikkinä JOO -leikki (15 min): Oppilaiden tulee keksiä mitä kaikkea metsässä voidaan tehdä. Vuorotellen piirin keskellä halukkaat oppilaat 
käyvät pantomiimina esittämässä mitä he tekevät metsässä. Muiden tulee arvata mitä miimikko esittää.  Vastaus tulee sanoa kokonaisella lauseella esim. 
”Metsässä voimme kiivetä puuhun.” Kun vastaus on annettu, kaikki huutavat JOO! ja tekevät saman pantomiimin kuin mallina toiminut oppilas.  

TEHTÄVÄ 1 (15 min) TEHTÄVÄ 2 (15 min) TEHTÄVÄ 3 (15 min) TEHTÄVÄ 4 (15 min) 

Sanaluokkia – adjektiivi vai 
substantiivi:  
Materiaalit:  

• ”substantiivi” ja ”adjektiivi” 
lappuja puihin 

• valmiit sanalaput opettajalle 
 
Puita on nimetty substantiiveiksi ja 
adjektiiveiksi (esim. lehtipuut voivat 
olla substantiiveja ja havupuut 
adjektiiveja). Opettaja luettelee 
sanoja esim. orava, pörröinen, käpy, 
terävä, metsä, kirpeä, tuuli, 
pakkanen, värikäs, lempeä, pehmeä, 
sammal, vaahtera, kuusi, pisteliäs, 

Yhdyssana vai ei / monikko vai 
yksikkö?: 
Materiaalit: 

• tutkimusliinoja 
• pahvia ja tusseja 

 
 

Kolmen oppilaan ryhmissä (+ yksi 
pari) haetaan kymmenen 
luonnonmateriaalia tutkimusliinoille 
(liinat voi jakaa vaikka kepillä 
puoliksi). Jaetaan nimetyt 
materiaalit yhdyssanoihin ja ei 
yhdyssanoihin, esim:  
havu – havunneulanen, 

Rakennetaan yhdyssanoja:  
Materiaalit: 

• sanalaput 
• värinauhat puihin 

 
 
 
Oppilaat valitsevat pareittain yhden 
puun. Jokaiselle pelaajalle jaetaan 
sanalaput, joissa on lyhyitä, 
helppolukuisia substantiiveja.  
Oppilaat lukevat lapussa olevan 
sanan ääneen Tarkistetaan mistä 
pareista tulee yhdyssana.  Opettajan 
ohjeen mukaan lähdetään 

Tavuista sanoiksi ja sanoista 
lauseiksi:  
Materiaalit:  

• korkit (järvi, oksa, roska, 
halko, mänty, käpy, 
makkara, mustikka, 
puunrunko, puukko, 
sammal) 

• ( paperia, tussi ja 
kirjoitusalusta) 

 
Maassa on maitotölkin korkkeja, 
joissa on tavuja. Jokainen oppilas 
hakee metsästä itselleen risun tai 
kepin jolla ylettää koskettaa korkkia.  
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havu, naava jne.  Oppilaiden tulee 
juosta sen puun luokse, kumpaan 
sanaluokkaan kuultu sana kuuluu.  
Kun helpoilla sanoilla tehtävä 
onnistuu, vaikeutetaan taivuttamalla 
sanoja esim. metsässä, koivun, 
sammaleella, äänekkäämpi, 
juoksevampi, tuulisempi, 
epätasaisin, muurahaisena, 
sammakkona, taivasta jne.  
 
Kun pohdinta substantiiveista ja 
adjektiiveista onnistuu, otetaan 
peliin vain kaksi puuta, joista toinen 
on substantiivi ja toinen adjektiivi. 
Kullekin sanalle palataan puiden 
väliin. Opettaja lukee sanan – 
väärälle puulle juossut tippuu pelistä 
tai viimeinen puulle päässyt tippuu 
pelistä.  

kukka – voikukka, 
sammal – seinäsammal 
tikku – puutikku 
 
Seuraavaksi yritetään yhdistää 
mahdollisimman monta sanaa 
yhdyssanaksi – kirjoitetaan pahville 
saadut yhdyssanat.  
 
Kuulostellaan mikä on sanan yksikkö 
ja monikko 
 
 
 
 

vaihtamaan puita ”koulu ja kukka 
sanat vaihtavat paikkaa”. 
Tarkistetaan uudet sanat – tuliko 
ymmärrettävä yhdyssana vai ei? 
Voidaan myös rakentaa aivan uusia 
yhdyssanoja. Esim . kouluruukku. 
Ohjeella ”sanamyrsky” kaikkien 
sanojen on vaihdettava paikkaa – 
luetaan tällöinkin muodostetut 
sanat – tuli niistä kuinka hassuja 
tahansa:  
esim. SANAT:  
koulu          kirja 
kukka         ruukku 
seinä           sammal 
hiekka         tie 
moottori     saha 
(mustikka    piirakka)  
 
  

Opettaja lukee tavuja ja oppilaiden 
tulee osoittaa kepillä oikeaa tavua. 
Seuraavaksi opettaja sanoo sanoja ja 
yksi oppilas kerrallaan osoittaa 
sanaan kuuluvat tavut.  
Lopuksi kukin oppilas valitsee 
itselleen sanan ja keksii siihen 
lauseen jossa tulee olla jokin verbi 
eli tekemisen sana. Oppilas sanoo 
oman lauseen ja kaikki tekevät 
lauseen mukaisesti.  Esim. syksyllä 
poimimme metsästä mustikoita.  
(korkeista sana mustikka). Lauseen 
rakentanut oppilas voi päättää mihin 
välimerkkiin lause päättyy ja muiden 
tulee keksiä onko sanotun lauseen 
perässä piste, huutomerkki vai 
kysymysmerkki.  
Halutessa opettaja voi konkretisoida 
lauseen kirjoittamalla sen oppilaille 
näkyviin.  
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3. Palkkitunti 
Lämmittely / tee itsestäsi vokaali (10 min): Opettaja huutelee vokaaleja ja oppilaiden tulee muodostaa vokaalin kirjoitusmuoto joko omalla keholla tai 
yhdessä parin kanssa.  

TEHTÄVÄ 1 (15 min) TEHTÄVÄ 2 (15 min) TEHTÄVÄ 3 (15 min) TEHTÄVÄ 4 (15 min) 

Vokaalit 
Materiaalit:  

• aakkosruudukko tai 
laminoidut aakkoset (voi 
suurentaa esim. kirjasta 
Tampio & Tampio: Ulos 
oppimaan) 
 

Isolle pahville tai mahdollisuuksien 
mukaan vanhalle vahakankaalle on 
tehty aakkosruudukko. 
Aakkosruudukon voi myös korvata 
laminoiduilla aakkosilla, jotka 
levitetään maahan.  Oppilaiden 
tehtävä on aluksi tunnistaa 
ruudukosta pelkät vokaalit ja hakea 

Montako tavua sanassa? 
Materiaalit:  

• Lukukortit 1-5 
•  iso tutkimusliina  

 
Maassa tai tutkimusliinalla on 
lukukortit 1, 2, 3, 4, 5. Opettaja 
osoittaa jotakin luonnon materiaalia. 
Oppilaiden tulee taputtaa, montako 
tavua sanassa on.   
Tämän jälkeen oppilaiden tulee 
hakea lukukorteille tai 
tutkimusliinalle, jossa lukukortit on, 
luonnonmateriaaleja joissa on yksi 
tavu esim. puu, jää – kaksi tavua 
esim. oksa, kivi – kolme tavua esim. 

Yksikkö ja  monikko:  
Materiaalit: 

• kirjainkortteja tai esim. 
muovisia kirjaimia 

• Ohjelaput 
 
Oppilaat jaetaan kahteen 
joukkueeseen. Joukkueiden 
tehtävänä on hakea n. 10 metrin 
päästä maastosta kirjaimia opettajan 
antaman kirjallisen ohjeen mukaan. 
Kirjaimet haetaan viestinä, siten että 
joukkue saa uuden ohjeen, kun 
edellinen tehtävä on suoritettu. 
 
 

Ohjeen mukaan toimiminen luetun 
perusteella:  
Materiaalit:  

• ohjeet tehtävään ja 
värikynät puissa (3kpl) 

• Tarkistuslaput 
 
Kivellä on pahvilappuja (1/ pari), 
joissa luvut 1-3. Oppilaat kiertävät 
kolme tehtävää ja tehtyään tehtävän 
tekevät ”tarkistuslappuun” 
värikynällä merkinnän suorituksesta.  
Tehtävät ovat kolmessa puussa.  
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näihin ko. vokaalilla alkavia luonnon 
materiaaleja. Esim. A – apila, E- 
elollinen… ellei substantiiveja löydy 
otetaan mukaan myös adjektiivit 
esim. I – iljettävä. Tunnistetaan 
yhdessä tuodut substantiivit ja 
mahdolliset adjektiivit. Kuunnellaan 
onko sanassa lyhyt vai pitkä vokaali 
(sekä huomioidaan 
kaksoiskonsonantit).  
Luetellaan vokaalit ja nimetään 
konsonantit.  Erotellaan mahdolliset 
yhdyssanat.  Lopuksi nimetään 
tuodut luonnon materiaalit 
tavuittain – hypitään yhtä monta 
tasahyppyä kuin sanassa on tavuja.  
 

mustikka, neljä tavua esim. 
koivunlehti – viisi tavua esim. 
havunneulanen. Todetaan mihin oli 
helpoin hakea materiaaleja ja 
huomataan, että suomen kielessä on 
vähän yksitavuisia sanoja. Verrataan 
jo osattaviin englannin kielen 
sanoihin esim. play, run, jump… 
Kun annetuille luvuille on tuotu 
materiaalit, tarkistetaan sanat. 
Tämän jälkeen oppilaiden tulee 
tuoda luonnonmateriaalia, jossa on 
annettua lukua enemmän tavuja. 
Esim. oppilas tuo yhden tavun 
materiaalin – tuo seuraavaksi 
materiaali, jossa kaksi tavua, jne. 
Todetaan, että yhdyssanoissa on 
eniten tavuja.  

 
 
 
 

Esim. ohjeet:  
1. Hae vokaali 
2. Hae konsonantti 
3. Hae kirjain, joka on 

aakkosissa ensimmäisen 
kymmenen joukossa 

4. Hae kirjain, joka on 
etunimessäsi 

5. Hae kirjain joka on 
sukunimessäsi 

6. Hae kirjain jossa on jokin 
pyöreä muoto 

7. Hae kirjain, jossa on 
kulmikas muoto 

Kun joukkueet ovat hakeneet 
annetut kirjaimet, tulee joukkueiden 
muodostaa kirjaimista sanoja 
opettajan ohjeen mukaan 
seuraavasti: ” Tehkää kirjaimista 
sana, joka on yksikössä”.  ”Tehkää 
kirjaimista sana, joka on 
monikossa.”. Mikäli sanaa ei saada 

Ohjeet:  
1. Keksikää mahdollisimman 

monta yhdyssanaa 
seuraavista sanoista:  

KESÄ____________ 
KOULU______________ 
METSÄ_____________________ 
VESI_______________ 
PIHA________________ 
Kun olette tehneet tehtävän, 
laittakaa värikynällä itse keksimänne 
merkki tarkistuspahviin (pahvit on 
kivellä).  
 

2. Keksikää oman nimenne 
alkukirjaimella alkavat 
adjektiivit. Tuokaa tälle 
pisteelle 
luonnonmateriaaleja jotka 
kuvaavat keksimiänne 
adjektiiveja.  
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 rakennettua, on joukkueen haettava 
lisää kirjaimia.  Lopuksi voidaan 
yrittää rakentaa esim. lyhin 
mahdollinen sana ja pisin 
mahdollinen sana. Samoin voidaan 
yrittää rakentaa adjektiivi, 
substantiivi jne.  
   

Kun olette tehneet tehtävän, 
laittakaa värikynällä itse 
keksimänne merkki tarkistus-
pahviin (pahvit on kivellä). 

3. Keksikää vuorotelleen 
lauseita. Lauseessa pitää 
olla tekijä ja tekeminen eli 
substantiivi ja verbi. 
Lauseen päättää jokin 
välimerkki. Jos lauseen 
päättää piste halatkaa 
itseänne ja pyörähtäkää 
ympäri, kysymysmerkin 
kohdalla mennään 
karhunkävely- asentoon ja 
huutomerkissä hypätään 
mahdollisimman korkealle 

Kun olette tehneet tehtävän, 
laittakaa värikynällä itse keksimänne 
merkki tarkistuspahviin (pahvit on 
kivellä). 
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4. Palkkitunti 
Lämmittely / tee itsestäsi vokaali (10 min): Opettaja huutelee sekaisin konsonantteja ja vokaaleja. Vain kuulleessaan vokaalin oppilaat muodostavat 
vokaalin kirjoitusmuodon joko omalla keholla tai yhdessä parin kanssa.  

TEHTÄVÄ 1 (15 min) TEHTÄVÄ 2 (15 min) TEHTÄVÄ 3 (15 min) TEHTÄVÄ 4 (15 min) 

Substantiivi, adjektiivi, verbi 
Materiaalit:  

• A4 tehtäväpaperi 
• kirjoitusalustat 
• lyijykynät 

 
Oppilaat saavat pareittain A4 
tehtäväpaperin, joka on jaettu 
kolmeen osaan: substantiivit, 
adjektiivit ja verbit (liite). Oppilaat 
valitsevat yhden puun ja keräävät 
tästä puusta mahdollisimman monta 
substantiivia esim. oksa(t), 
adjektiivia esim. nuori ja verbiä esim. 
haihduttaa (vettä) puusta.  

Yksikkö ja monikko / sana-
arvoituksia:  
Materiaalit:  

• tutkimusliinoja 
 
Oppilaat työskentelevät pareittain 
rakentaen toiselle parille sana-
arvoituksia luonnonmateriaaleista. 
Vaikeutta sana-arvoitukseen 
saadaan tekemällä osa arvoituksista 
monikossa ja osa yksikössä.  
Sanojen rakentamiseen voidaan 
käyttää keppejä, mutta haastetta 
arvaamiseen saadaan jos iso kivi 
symboloi O- kirjainta tai jos 
luonnonmateriaalin lajinimen 

Kuvaile / adjektiiveja 
Materiaalit: 

• opettajalla 
luonnonmateriaaleja, jotka 
muodostavat parin esim. 2 
kiveä, 2 männynneulasta, 2 
puolukan varpua, 2 kuusen 
käpyä, 2 koivunlehteä 

 
Oppilaat seisovat piirissä, kädet 
selän takana. Opettaja jakaa 
jokaiselle jonkin luonnonmateriaalin, 
jota oppilaiden tulee tunnustella 
paljain käsin. Omaa 
luontomateriaalia ei saa katsoa. 
Piirissä vuorotellen kuvaillaan omaa 

Ohjeen mukaan toimiminen luetun 
perusteella:  
Materiaalit:  

• bingoalusta (liite) 
Pelataan pareittain bingoa. 
Bingoalustan kanssa ei kuljeta, vaan 
bingoalustalle kerätään 
materiaaleja. Kun neljän suora – 
pystyyn, vaakaan tai diagonaaliin on 
valmis, huudetaan bingo! Kokeillaan 
montako bingoa ehditään pareittain 
tekemään. Saatko koko bingoalustan 
täyteen?  
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Yhdessä luetaan saadut sanaluokat 
ja tarkistetaan menivätkö kerätyt 
sanat oikeisiin luokkiin.  
Käydään keskustelua puun elämästä.  
 

alkuäänteestä tulee kirjain sanaan. 
Esim. Sieni= S, apila = A, mustikka x 2 
= M, M, ahomansikka = A, lehti =L > 
sanaksi tulee SAMMAL.  

materiaalia toisille.  Mikäli kuvailu 
tuntuu sopivan omaan materiaaliin, 
mennään seisomaan tuon ”parin” 
eteen. Kun kaikille on löytynyt pari 
kuvailun perusteella, parit yrittävät 
löytää omille materiaaleilleen oikean 
lajinimen. Vasta, kun lajinimi on 
annettu saa katsoa menikö parin 
muodostaminen ja lajinimen 
antaminen oikein.  
 
Harjoitus voidaan tehdä myös siten, 
että kaikki kulkevat sovitulla alueella 
kuvaillen omaa materia ja etsien 
omaa paria. Jos pari löytyy, jäädään 
seisomaan paikoilleen parin kanssa. 
Tarkistetaan kuten edellä.  

 

Pyritään siihen, että oppilaille jää myös aikaa metsävälitunnille yhteistyöskentelyn lopuksi. 
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5. Palkkitunti 
Lämmittelyleikki / Läpsy (10–15 min): Oppilaat piiriin ja läpsy keskelle rinkiä. Läpsyllä on sanomalehti käärittynä rullaksi. Läpsy osoittaa jotakuta leikkijää, 
jonka tulee huutaa toisen leikkijän nimi. Läpsy yrittää läpsäistä tätä ennen kuin huudettu ehtii huutaa uuden leikkijän nimen. Vieressä olevaa leikkijää ei saa 
huutaa. Läpsy vaihtuu jos ”läpsy” ehtii läpsäistä ringissä olevaa leikkijää ennen kuin tämä ehtii huutaa uuden nimen. Myös väärästä nimestä joutuu keskelle.  

TEHTÄVÄ 1 (15 min) TEHTÄVÄ 2 (15 min) TEHTÄVÄ 3 (15 min) TEHTÄVÄ 4 (15 min) 

Tavut / reaktioviesti 
Materiaalit:  

• luvut 1 – 5 
• sanakortteja (liite) 
•  

Oppilaat jaetaan kahteen 
joukkueeseen ja heille annetaan 
luvut 1 -5 (kummallekin 
joukkueelle). Opettaja huutelee 
sanoja, joissa on yhdestä viiteen 
tavua. Oppilaiden tulee laskea, 
montako tavua huudetussa sanassa 
on. Ne oppilaat jolla on luku, joka 
osoittaa tavumäärää lähtevät 

Yksikkö ja monikko   
Materiaalit:  

• tutkimusliinoja 
Oppilaat jaetaan kolmeen ryhmään. 
Ryhmien tehtävä on etsiä luonnosta 
materiaaleja tutkimusliinoille ja 
nimetä ne. Materiaalit tulee etsiä ja 
asettaa riviin siten, että uuden 
materiaalin lajinimi alkaa sillä 
äänteellä, johon edellinen lajinimi 
päättyi – hyödynnetään lajeista 
yksikkö ja monikkomuotoa. Esim. 
kivet – tammenlehti – irtohiekkaa – 
apila – ahomansikka.   
 

Salainen pussi/luetun 
ymmärtäminen: 

• Salainen pussi, jossa 
ohjelaput (liite) 

Työskennellään pareittain. Oppilaat 
ottavat pussista lappuja, joissa on 
jokin tehtävä kuten ” etsi kolme 
puuta, jotka kaikki alkavat eri 
alkuäänteellä.” tai ”etsi jotakin, joka 
näyttää erilaiselta kesällä verrattuna 
talveen”.  
 
 
 
 

Adjektiiveja:  
• tutkimusliinoja 

Jokaista oppilasta pyydetään 
hakemaan kaksi kiveä, kaksi lehteä, 
kaksi keppiä ja kaksi käpyä. 
(materiaaleja voi vaihdella 
koulumetsän tarjoumien mukaan). 
Rajataan etsimiseen käytetty aika.  
Jaetaan oppilaat kahteen ryhmään. 
Ryhmien tulee laittaa liinalle ensin 
suuruusjärjestykseen kivet ja 
sanoittaa adjektiivien 
vertailumuotojen mukaan suurin ja 
pienen kivi. Tämän jälkeen kaunein 
lehti, pisin keppi, vaalein käpy, 
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juoksemaan sovittujen puiden 
ympäri (10 – 15 metriä jonoista) 
kilpaa. Se joukkue, jonka juoksija 
ehtii ensin takaisin jonoon saa 
pisteen.    
 

Tehtyään tehtävän oppilaiden tulee 
kuvata sanallisesti opettajalle 
löytämäänsä tai se, miten he 
tehtävän tekivät.  

tummin kivi jne. Ryhmät voivat itse 
keksiä materiaalien vertailut.  

 

Pyritään siihen, että oppilaille jää myös aikaa metsävälitunnille yhteistyöskentelyn lopuksi. 
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6. Palkkitunti 
Lämmittely (10 min): Opettaja huutelee sanoja. Oppilaat tekevät itsestään aina A – muodon kuullessaan adjektiivin (tai/ja lisäten tee itsestäsi S kuullessasi 
substantiivin, V – verbin, P - pronominin…)  

TEHTÄVÄ 1 (15 min) TEHTÄVÄ 2 (15 min) TEHTÄVÄ 3 (15 min) TEHTÄVÄ 4 (15 min) 

Adjektiivit ja vertailumuodot:  
Materiaalit: 

• Adjektiiveja pussissa 
Opettajalla on pussissa adjektiiveja. 
Oppilaat ottavat pareittain tai 
kolmen ryhmissä yhden sanalapun ja 
hakevat luonnonmateriaalin, joka 
vastaa adjektiiviä, esim. pehmeä. 
Tämän jälkeen oppilaat tulevat 
toisen parin luo ja parien on 
arvattava mistä adjektiivista on kyse 
ja tämän jälkeen tehtävä 
adjektiiveista vertailumuodot.  

Komparatiivi:  
 
Luokka jaetaan kolmen tai viiden 
oppilaan ryhmiin. Opettaja antaa 
jokaiselle ryhmälle 
luonnonmateriaalin joka löytyy 
paikan päältä. Ryhmä saa tutkia 
luonnonmateriaalia, jonka jälkeen 
he yrittävät löytää adjektiiveja jotka 
kuvailevat tätä. Lehti on ehkä 
karvainen, keppi on pitkä ja kivi 
raskas yms. Seuraavaksi oppilaat 
miettivät miten nämä sanat 
karvainen, pitkä ja raskas taipuvat 
komparatiiviin. Tämän jälkeen 
oppilaat etsivät kaksi 

Vastakohdat adjektiiveille: 
 Materiaalit:  

• Kanamunankennoja  
Luokka jaetaan 3-5 oppilaan ryhmiin. 
Jokainen ryhmä saa oman 
kanamunankennon. Opettaja 
kuiskaa jokaiselle ryhmälle sanan ja 
oppilaiden tulee keksiä tämän 
vastakohta. Sana voidaan myös 
kirjoittaa kanamunankennon 
kääntöpuolelle. Toiset ryhmät eivät 
saa kuulla toisten ryhmien sanoja!  
Ryhmä täyttää seuraavaksi puolet 
kennosta kolmella luonnon 
esineellä, jotka symbolisoivat 
opettajan antamaa sanaa ja kennon 

Synonyymit: 
Materiaalit: 

• Valmiit adjektiivikortit 
Oppilaalle jaetaan kortti, jossa on 
adjektiivi. Jokaiselle kortille on 
olemassa pari. Kortissa lukee 
esimerkiksi: pehmeä, sileä, märkä, 
kostea, vaaleanpunainen ja roosa. 
Oppilaiden tehtävä on löytää 
korttien parit. Ensiksi, jokainen 
oppilas valitsee esineen, joka 
kuvastaa sanaa, ja laittaa esineen 
taskuunsa. Seuraavaksi, oppilaat 
kokoontuvat yhteen ja vertailevat 
löytämiään esineitä keskenään, ilman 
että he paljastavat esinettä kuvailevaa 
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luonnonmateriaalia lisää jotka ovat 
alkuperäistä esim. lehteä enemmän 
tai vähemmän karvainen. Ryhmät 
saavat sitten näyttää löytämänsä 
materiaalit toisilleen, ja saavat 
arvata mitä komparatiiveja muiden 
ryhmien materiaalit esittävät. 

toisen puoliskon sanan 
vastakohdalla.  
Esimerkkejä vastakohdista esim. 
valoisa-pimeä, pehmeä-kova, sileä-
rosoinen, vanha-nuori, terävä-
tylppä.  
Kun ryhmät ovat valmiita, ja ovat 
täyttäneet kennot luonnon esineillä, 
kokoonnutaan jälleen yhteen, ja 
ryhmät saavat näyttää mitä he ovat 
löytäneet. Muut ryhmät saavat 
sitten arvata mitkä vastakohdat 
ovat.  
Tehtävää voi muunnella siten, että 
sanoja on useampia / ryhmä. 

sanaa. Ne oppilaat, joilla on 
samankaltaiset esineet muodostavat 
parin. Kun kaikki ovat löytäneet 
itselleen parin, voivat oppilaat 
paljastaa sanat toisilleen. Huom! 
Sanat eivät välttämättä sovi yhteen, 
sillä jotkut esineet sopivat useampaan 
sanaan. Lopuksi oppilaat saavat 
keskustella sanojen merkityksestä ja 
eri vivahteista. Synonyymejä: Laiha  - 
Hoikka, Ruskea – Suklaanvärinen, 
Karhea – Epätasainen, Vihreä – 
Smaragdinvärinen, Sileä – Tasainen, 
Kultainen – Kullanvärinen, Kaunis – 
Sievä, Likainen – Epäpuhdas, Kova – 
Taipumaton, Luja – Jäykkä, Pitkä – 
Syvä, Roosa – Vaaleanpunainen, 
Raskas – Painava, Märkä – Kostea, 
Tiivis – Yhtenäinen, Kuiva – Vedetön, 
Lyhyt – Nopea   
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