Jyvälänpuiston päiväkoti: retket 14. ja 17.7.2012

Metsämörri-retki 14.7.12
5-6 –vuotiaat, 16 lasta eri päiväkodeista ja kaksi ohjaajaa (Ruha Helena ja Paananen Elina) sekä retken
vetäjä Päivi Taavo. Retki lähimetsään, Puutonniemeen.
Aluksi käytiin lävitse mikä retki on kyseessä ja kuka retkeä vetää sekä miten luonnossa käyttäydytään.
Lapset tiesivät hyvin miten luonnossa käyttäydytään.
1. Pihalla piiri, vetäjä (Päivi) esitteli itsensä
2. Matkaleikit: Tulkaa tänne kaikki Metsämörri lapset- leikki toimi hyvin, tuhatjalkainen ei oikein
toiminut tämän ikäisille tai tälle ryhmälle, joka ei ollut yhtenäinen
3. Lasten oman Metsämörri-metsän oven/lukon avaaminen
4. Metsämörrin viesti: hakekaa kolmea eri tuoksua
5. Seuraa narua, narun päässä viesti ja kätkö. Viestin mukaan kuunneltiin mitä ääniä kuuluu. Kätkö,
jonka sijainnin Metsämörri oli käynyt kuiskaamassa vetäjän korvaan, löytyi ison kiven vierestä.
Kätköstä löytyi katajankerkkää.
6. Nurmikko: kätkö: josta löytyy Metsämörrin serkun Ukselmapään Elskan (UKK:n kansallispuistosta)
kirje.Eväiden syönti nurmikolla ja samaan aikaan luettiin satu. Satu oli vähän pitkä 5-6 –vuotiaille
ainakin kun sääskiä oli paljon. Ryhmässä ollut lapsi kuitenkin palasi kirjeessä kerrottuihin sääskiin
parin päivän päästä.
7. Eväiden jälkeen käveltiin katajametsän läpi, väliltä löytyi sieniä ja tultuamme taas polulle löysimme
Metsämörrin viestin, jossa piti etsiä jotakin pientä ja jotakin suurta. Oli vähän hankala tehtävä ison
porukan kanssa. Luupit olivat jälleen lasten mielestä mukavia.
8. Seuraavalle rastille juostiin porotokkana, koska sääskiä oli niin paljon
9. Kätkö, jonka sijaintivihjeen Metsämörri kävi vetäjän korvaan kuiskaamassa, oli hylätty linnunpesä
puussa. Puun alapuolella oli rasia, josta löytyy metsän eri kukkia.
10. Tokkana juosten siirryttiin seuraavalle rastille, jossa Metsämörri oli jättänyt vihjeen, jossa heiluttiin
tuulessa ja lopuksi kaaduttiin myrskytuulessa. Lisäksi leikittiin soveltaen puujumppa, jossa
kasvattiin siemenestä puuksi.
11. Siirryttiin matkaleikkejä hyödyntäen pois metsästä. Metsän ovi unohdettiin sulkea. Lopuksi mentiin
piiriin jossa kiitettiin mukavasta retkestä toisiamme
Kokonaisarvio:
Haasteet: sääsket, ryhmässä kahden päiväkodin lapsia eli ei yhtenäinen porukka, paljon lapsia, retkeily
pitäisi olla säännöllistä, jotta siihen totuttaisiin, tuhatjalkainen sopii ehkä vanhemmille lapsille, kätköily
sopii hyvin.
Retki oli hyvä ja hoitajille retki antoi ideoita ja palautti mieleen vanhoja tuttuja menetelmiä.

Metsämyttyset- ja nuttuset –retki 17.7
3-4 –vuotiaille, 10 lasta kahdesta eri päiväkodista, 2 hoitajaa (Irene Vartioniemi ja Päivi Särkelän
päiväkodilta?) ja kaksi harjoittelijaa, retkikohde: päiväkodin vieressä oleva lähimetsä, ”Katajakumpu”
1. Piirissä esittely ja käydään läpi miten metsässä ollaan
- hiljaa, kuunnella luonnon ääniä, kunnioitetaan luontoa, kitisemättä
 lapset tiesivät hyvin
2. Avataan lasten oma Metsänyttysmetsä, oksaa nykäisemällä
3. Pysähdys haavan tykönä, Haapojen vieressä viesti Metsämörriltä: kuunnellaan mitä ääniä kuuluu?
Kuului mmm. matojen suhinaa. Juteltiin haavasta. Kokeiltiin yltääkö kädet puun ympäri.
4. Pysähdys risteyksessä: viesti Metsämörriltä: hypätään pitkälle, korkealle, oikein pienesti jne.
5. Pysähdys kumpareen päällä: Karhu kiipesi kalliolle – mitä siellä näki –leikki ja Harakka hyppi maassa
-leikki
6. Männyn alla oravan syömiä käpyjä tutkitaan luupeilla, puujumppa läpi soveltaen
7. Haistellaan vanamoita
8. Kummulle: leppäkertun etsintä, leppäkerttu löytyi ja lapset jäivät sinne leppäkertun viereen
kyyköttämään kunnes kaikki lapset sen löysivät sen ja kyyköttivät pieninä sen vieressä
9. Seurattiin narua ja narun päässä oli kaksi kiveä, joiden vierestä etsittiin rasia, jossa oli ruokaloru
eväshetken merkkinä
10. Käydään läpi Metsään kuljetaan loru/laulu leikkien
11. ”Kotimatka” alkaa, kosketetaan hyvästiksi haapaa ja vedetään oksasta eli suljetaan lasten oma
metsä, jonka jälkeen se on ihan tavallinen metsä
Kokonaisarvio:
Lämmintä, ei niin paljon sääskiä, ryhmä pysyi koossa, vaikka kahden päiväkodin lapsia. Ryhmän koko lienee
sopiva 10 lasta. Hoitajien mielestä retki on hyvä retki ja antoi myös ideoita. Retkeen käytetty aika eli n. 1h
oli sopiva 3-4 -vuotiaille. Lluontoretken ohjelman ei tarvitse olla monimutkainen. Leikki voi olla myös
vapaata. Tärkeintä on olla luonnossa. Kaiken kaikkiaan hyvä ja onnistunut retki.

