
LUMOAVA LUONTO TEHTÄVÄ VOISI OLLA MYÖS:



LUONNON SEURAAMINEN 
Käy tasaisin väliajoin samassa paikassa luonnossa, puistossa, kotipihalla tms. 
Pysähdy hetkeksi ja katsele ympärillesi, maahan, taivaalle, ympärille jne. Yritä 
painaa mieleesi, mitä näet. Oliko puissa lehtiä, mitä ääniä kuului, miltä luonto 
tuoksui? Kirjaa ylös havaintojasi ja luonnon muutosta ajankohdan mukaan. Jos 
olet kaverin kanssa liikenteessä, voitte yhdessä jutella havainnoista ja pohtia, 
mistä vuodenajan vaihtelut huomaa. 
 
IHANA PAIKKA 
Ota kuva mieleisestäsi maisemasta tai paina se muuten mieleesi. Piirrä kuva 
paperille. Voit myös antaa teoksellesi/paikallesi nimen. Kirjoita sanoja ylös, 
joita kuva tai maisema herättää. Tulisiko tästä vaikka laulu tai runo? Pystyisit-
kö kehollasi matkimaan jotain maiseman kohtaa? Voit ideoida laulua vaikka 
yhdessä kaverin kanssa. 
 
HETKEN TAIDETEOS 
Retkelle lähtiessä ota mukaan yksi valkoinen paperi. Valitse paperille sopi-
va tasainen paikka, ja etsi paperin päälle luonnon materiaaleja, esim. ki-
viä, käpyjä, keppejä jne. Suunnittele taideteos maasta löytyneistä tarvikkeita. 
Muistathan kuitenkin, että puita ei saa repiä, sammalen ja jäkälän annetaan 
kasvaa rauhassa. Ota lopuksi taideteoksesta kuva. Jos olet reissussa kaverin 
kanssa, voitte tehdä vaikka sarjakuvan. 

OMA ORKESTERI 
Etsi maassa olevia keppejä tai kiviä. Kokeile millaisia ääniä niistä lähtee. Pys-
tytkö tekemään rytmejä? Mihin lauluun tai melodiaan rytmi sopisi? Jos teitä on 
useampia, saatteko orkesterin aikaiseksi? 

TUNNUSTELUA 
Kulje metsässä ja valitse jokin mielenkiintoinen paikka. Pistä silmät kiinni ja 
tunnustele ympäristöä. Miltä tuntuu? Mitä luulet tunnustelevasi? Tunnistatko 
puun pelkän kaarnan avulla? Jos sinulla on suurennuslasi käytössä, voit tut-
kia myös sillä kasveja ja mitä ympärilläsi näkyy. Käyttäkää tutkiessa kaikkia 
aisteja: ”haistan, tunnustelen, kuulostelen ja katselen. Voisinko myös maistaa?” 
Jos olet kaverin kanssa liikenteessä, voitte vuorotellen ohjata toisianne liikku-
maan sokkona.  
 
LUONNON TAULU 
Etsi paikka, jossa on hyvä makoilla hetki tai istuskella rauhassa katsellen ym-
pärille. Asetu selällesi tai hyvään istuma-asentoon esim. nojaten puun runkoa 
vasten. Rentoudu, kuulostele ja katsele taivaalle, ympärille ja kaukaisuuteen. 
Hengitä rauhassa. Nauti hetki luonnon äänistä, tuoksuista ja näkymistä. Mil-

laisia tuntemuksia itsessäsi herää? Tuntuuko rauhalliselta 
vai tekisikö mielesi tanssia? Pystytkö liikkumaan pilvien lail-

la tai olemaan jäyhä kuin puu? Kaverin kanssa voitte yhdes-
sä katsella, ja lähteä liikkeelle. 

 
LUONNON OMAT TAIDETEOKSET 
Etsi itsellesi kehykset tai askartele ne vaikka pahvista. Voit myös solmia keppejä 
yhteen kehysten muotoon. Ota kehykset mukaan retkelle. Asettele kehyksiä eri 
paikkoihin ja rajaa niillä maisemaa. Miltä näyttää, muuttuuko maisema? Saisiko 
tästä piirrettyä tai maalattua maisemakuvan tai vaikka taulun? 
 
KARTTASUUNNISTUS 
Kulje joku itsellesi tuttu reitti. Katsele ympärillesi, mieti miltä ympäristössä näyt-
tää. Palaa takaisin ja tee itsellesi kartta. Mieti, miten kulkemasi reitti meni, oliko 
mutkia tai käännöksiä? Mitä muuta ympäristössä näkyi, oliko taloja tai isoja 
puita? Näitkö kenties jotain elämiä? Kun kartta on valmis, voit lähteä kulke-
maan reittiäsi kartan avulla. Tuliko sama reitti? Jos teet tehtävän kaverin kans-
sa, tehkää reitit erikseen, ja kokeilkaa, osaako kaveri kulkea sinun piirtämäsi 
reitin avulla. Päätepisteeseen voi piilottaa vaikka aarteen. 
 
TUNNELMAKUVIA 
Valitse itsellesi joku mieleinen aloituspaikka. Ajattele, että olet selostaja, jon-
ka tehtävän on kuvailla mahdollisimman hyvin, mitä ympäristössä näkyy. Kulje 
eteenpäin ja selosta, mitä näkyy, mitä kuuluu, miltä tuoksuu jne. Tämän tehtävän 
voit myös videoida tai tehdä suoraa ”liveä” haluamaasi kanavaan. Jos olet ka-
verin kanssa liikenteessä, voitte tehdä myös haastattelun. Kysymykset kannattaa 
miettiä etukäteen. 
 
MAJAN RAKENNUS 
Etsi joku kiva kohta luonnosta. Missä tonttu tai keiju voisi asua ja rakenna pieni 
maja. Voit myös itse keksiä, kuka majassa voisi asua tai ottaa vaikka kotoa 
jonkun pehmoeläimen mukaan. Kun olet saanut majan rakennettua, voit miettiä, 
mitä olento söisi tai tekisi. Ketkä olisivat sen ystäviä ja mitä hän harrastaisi. Voit 
kirjoittaa tai keksiä pienen tarinan.  
 
OMA NIMI 
Etsi joku kiva kohta luonnosta johon voisit tehdä oman nimesi. Nimesi voit suun-
nitella esim kivistä, kepeistä, kävyistä, kukista tai muista luonnon materiaaleista. 
Muistathan, ettei puita tai muuta kiinteää saa repiä. Halutessasi voit käydä 
päivittäin tarkistamassa, kauanko nimesi säilyy luonnossa.


