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Metsä vilisee erilaisia ötököitä; pieniä selkärangattomia eläimiä kuten hyönteisiä ja
hämähäkkieläimiä. Mitä ötököitä sinä jo tiedät?

Tässä tehtävässä pääset rakentamaan ulos luontoon tai pihalle ötököiden
minikokoisen seikkailuradan! Voit pyytää mukaan sisaruksesi, vanhempasi tai
ystäväsi. Yhdessä rakentaminen on vielä hauskempaa!

Ötökät ovat pieniä, paljon
pienempiä kuin me ihmiset. Voit
kuvitella ensin miltä tuntuisi olla pieni
ötökkä menemällä maahaan
makaamaan hetkeksi. Miltä maailma
näyttää katsottuna alhaalta ylöspäin?
Miltä puut ja taivas näyttävät? Yksi
männynneulanen voi näyttää
muurahaisesta suunnattoman
suurelta. Onneksi muurahainen on
vahva ja jaksaa kantaa neulasen
kekoonsa!

Koska ötökät ovat pieniä,
seikkailuradankin tulee olla
oikeankokoinen juuri ötököille. Voit
aloittaa kävelemällä luonnossa /
metsässä / pihalla, ja havainnoida
ensin sopivaa paikkaa, mihin rata
kannattaisi rakentaa. Paikkoina voit
hyödyntää vaikkapa puun juuria,
kivenkoloja, kantoja tai muita
luonnosta tai pihalta löytyviä
mielenkiintoisia paikkoja.

Temppurata: liukumäki maasta löytyneestä leveästä puunkappa-
leesta, kiipeilyteline kepeistä kiipeilyyn ja roikkumiseen, sekä
pitkospuut ja puun juuret tasapainoiluun ja pomppimiseen.

Kävellessäsi voit kerätä hyviä luonnonmateriaaleja. Voit käyttää rakennelmissa esim.
maasta löytyviä risuja, keppejä, havunneulasia, kiviä, käpyjä, kaarnanpaloja, vaahteranneniä
tai tammenterhoja. Millaisella seikkailuradalla ötököiden olisi hauskaa seikkailla ja mitä
temppuja siellä voisi tehdä? Millaisista puistoista itse pidät? Miten rakentaisit vaikkapa
liukumäkiä, esteratoja, pitkospuita, keinuja, kiipeilytelineitä ja trampoliineja luonnosta
löytyvistä materiaaleista?



Rakenna lopuksi luonnonmateriaaleistasi vielä oma ötökkä tai hahmo, jolla voit leikkiä
rakentamassasi seikkailupuistossa tai temppuradalla. Voit esim. piirtää kivelle kasvot
vesiväreillä tai rakentaa kuusenkävystä ja 4 pienestä kepinpalasta oman käpylehmän
työntämällä kepit jaloiksi kävyn sisälle. Katso linkkien takaa mallikuvia niihin (tai voit myös
kysyä isovanhemmiltasi neuvoa käpylehmien teossa). Onko hahmosi esim. taikavoimia
omaava Käpy-Pokemon vaiko jokin pieni metsän öttiäinen?

Ota valokuva radastasi ja
hahmostasi ja lähetä kuva
opettajalle. Kutsu kaverisi tai
sisaruksesi mukaan leikkiin!

Mitä tarvitset:

Luonnonmateriaaleja: risuja,
käpyjä, keppejä, kiviä,
havunneulasia, lehtiä,
kaarnanpaloja, kaisloja, heiniä,
tammenterhoja, vaahteranneniä
ym. maasta löytyvää materiaalia.

Huom! Jätäthän elävät kasvit ym.
rauhaan!

Kuvassa käpykaveri. Materiaaleina kuusenkäpy, männynkäpy, oksia,
hevoskastanjan hedelmän kuorta.

Tavoite:

Luontosuhteen ja ympäristöherkkyyden vahvistaminen, luonnonmateriaalien käyttö
taiteessa, mielikuvituksen, empatian ja ongelmanratkaisukyvyn vahvistaminen,
moniaistisuus havainnoinnissa, ryhmätyötaidot.

Taustatietoa:

Käpylehmät ovat perinteisiä, entisaikojen itse tehtyjä lasten ulkoleluja. Ne valmistetaan
kävyistä ja ohuista oksanpalasista tai kepeistä. Sinun isovanhempasi ovat saattaneet leikkiä
niillä. Ennen vanhaan lehmät olivat lapsille arjessa tutumpia eläimiä kuin nykyään, koska
perheissä oli silloin paljon yleisempää pitää eläimiä esim. lehmiä, kanoja tai sikoja. Mitkä
eläimet tai olennot ovat sinulle tuttuja arjesta?

● Katti Matikaisen esittelemiä entisaikojen lasten leluja löytyy tämän jakson
alusta: Jakso 8: Lelut ja leikki | Historia hanskassa, Katti Matikainen | TV | Areena |
yle.fi

● Täältä voit lukea aikuisten muistoja käpylehmillä ja muilla käpyleluilla
leikkimisestä: Muistatko käpylehmän? (suomenluonto.fi)

● Täältä löydät kuvia erilaisista käpylehmistä: kapylehma – Google-haku

https://areena.yle.fi/1-3848678
https://areena.yle.fi/1-3848678
https://suomenluonto.fi/uutiset/muistatko-kapylehman/
https://www.google.com/search?q=kapylehma&rlz=1C1JZAP_fiFI754FI754&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kSy4zHjsb_o_9M%253A%252CzmYTez-8uPlbWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQgRG3CvmexGbUjaoGk7MfhlinF-A&sa=X&ved=2ahUKEwiqwvDd7YrpAhVuwMQBHZtMAmoQ_h0wDHoECAsQBw

