Tammikuu 2021

VIINIJÄRVEN PÄIVÄKODIN
METSÄRYHMÄN VIIKKO TAMMIKUUSSA

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Tammikuisella viikolla Viinijärven päiväkodin metsäryhmän toiminnassa oli teemana eläinten
jäljet. Metsäryhmätoiminnan suunnittelussa käytämme vahvasti meille opinnäytetyönä
laadittua Metsäryhmätoiminnan vuosikelloa;
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/352521/Mutanen_Satu_Sorsa_Iida_2020_12
_06.pdf?sequence=5. Metsäryhmän päivissä pääpaino on ulkona ja metsässä toimimisessa ja
päiväkodin pihaan rakennettua kotaa käytetään ryhmän kotipesänä, jossa
esimerkiksi ruokaillaan, lämmitellään, levätään ja leikitään.

Maanantai
Viikon aluksi, maanantaina kokoonnuimme aamupalan jälkeen kotaan pitämään
aamupiiriä. Aamupiirissä luimme yhdessä talviaiheista kirjaa eläinten jäljistä.
Tämän jälkeen pelasimme yhdessä peliä, missä oli talvisia eläimiä. Pussista nostettiin kuva
jäljistä ja lapset saivat yhdistää jäljet oikeaan eläimeen kuten karhuun, kettuun,
pupuun jne. Pelailun jälkeen lähdimme metsään kuvaamaan eläinten jälkiä
tabletilla.
Metsäretken jälkeen palasimme päiväkodille. Kasasimme yhdessä astiat ja
ruokatarvikkeet koreihin ja menimme ruokailemaan kotaan.

Tiistai
Seuravana aamuna katsoimme kodassa edellisenä päivänä metsästä löytyneitä
ja kuvattuja eläinten jälkien kuvia. Yhdessä mietimme, minkä eläimen jälkiä
kuvista näkyy sekä mitä muuta kuvista löytyy.

Kuvien tutkimisen ja jälkien tarkastelun jälkeen lapset
valitsivat eläimen minkä haluaisivat askarrella. Eläin
piirrettiin kartongille, leikattiin irti ja aseteltiin
”lumelle” eli valkoiselle paperille. Sormiväreillä
teimme jälkiä oman eläimen ympärille.

Ulkoillessa etsimme myös löytyisikö päiväkodin pihalta mitään eläinten jälkiä.
Ulkoilun jälkeen ruoka maistui hyvältä kodassa ja ruokailun jälkeen siivottiin
vielä yhdessä.

Keskiviikko
Keskiviikkona musisoimme ja lauloimme kodassa eläinlauluja, kuten jänis
istui maassa ja karhu nukkuu. Lapset esittivät laululeikkejä sekä
soittivat mukana soittimilla. Musiikkihetken jälkeen, lähdimme
ulkoilemaan lähimetsään, josta palasimme ruokailemaan
kotaan.

Karhu nukkuu, karhu
nukkuu talvipesässänsä. Ei
ole vaaraa kellään, näin
sitä leikitellään. Karhu
nukkuu, karhu nukkuu…
eipäs nukukaan!

Torstai
Torstaina metsäryhmän pienimmät jumppasivat salissa eläinaiheista satujumppaa ja isompien
kanssa rakensimme seikkailuradan kuvasuunnistuksen avulla metsään. Lapset etsivät kuvien
avulla metsästä esim. kodan, ison kiven ja kuusipuun. Metsässä liikuimme eri tavoin;
ryömimme puunrunkojen alta, hypimme kuusi kertaa kuusen kohdalla, kiersimme kiven ympäri
pomppien ja vaikka mitä muuta!
Ison peltoaukean löydyttyä pelasimme kuka pelkää lumimies -leikkiä. ”Kuka pelkää
lumimiestä”-huuto raikui peltoaukealla. Nälän hiipiessä vatsaan lähdimme syömään
metsäryhmän kotipesään eli kotaan.

Perjantai
Perjantaina pidimme lasten kokousta kodassa. Kokouksessa
käytiin läpi, mitä voisimme sinä päivänä touhuta kodassa ja
metsässä. Kodassa lapset halusivat lukea kirjoja, rakennella
palikoilla sekä tehdä Moomin Languagea tabletilla. Osa
ryhmästä halusi mäenlaskuun ja reippaasti he lähtivät
mäkeä etsimään. Ruokailimme kodassa kahdessa ryhmässä,
koska mäenlaskijat tulivat hieman myöhemmin
ruokailemaan.

