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PARTIOTERVEHDYS SINULLE
ESIKOULUNOPETTAJA!
Pitelet käsissäsi opettajan opasta partioviikon toteuttamiseen
esikoulussa. Opas on täynnä erilaisia ideoita ja vinkkejä
partioviikon aktiviteetteihin. Lisäksi siinä on esitelty
lyhyesti erilaisia partiotapoja ja partioilloissa
usein käytettyjä lauluja ja leikkejä.
Esikoulun partioviikon voitte rakentaa omalle
esikoulullenne parhaiten sopivalla tavalla. Voitte rakentaa
koko viikon ohjelman partioviikon pohjalle, tai hyödyntää
aktiviteetteja osana eskarin muuta ohjelmaa - vaikka koko
loppukevään ajan. Näitä aktiviteetteja on
sallittua ja toivottavaakin soveltaa!
Teemakokonaisuudet on koottu yhteen esiopetuksen
opetussuunnitelman otsikoiden alle helpottamaan viikon
soveltamista oman eskarin arkeen. Lisäksi jokaisen
aktiviteetin alkuun on kirjattu sen kesto ja tarvittavat
tarvikkeet. Ellei tehtävänannossa ole toisin mainittu,
tehtävät voi tehdä koko ryhmän voimin.
Askartelu- ja kädentaitotehtävissä voi tarvittaessa
jakautua pienempiin ryhmiin.
Partioviikon voi toteuttaa mihin ajankohtaan
tahansa kevään aikana!

Hypätkää seikkailuun!

O P E T TA J A N O PA S

3

SISÄLLYS
5
Partiotavat
9
Ilmaisun monet
muodot
14
Kielen rikas
maailma
18
Minä ja meidän
yhteisömme
24
Tutkin ja toimin
ympäristössämme
31
Kasvan ja kehityn

W W W.PA RT I O.F I/E S I KO U L U T

4

E S I KO U L U LA I S T E N PA RT I OV I I K KO

PARTIOTAVAT
Partiossa on erilaisia symboleita eli tunnuksia, tapoja ja merkkejä.
Osa symboleista on maailmanlaajuisia, kuten partiotervehdys tai
partiopaidan käyttäminen. Lippukunnilla ja lippukuntaan kuuluvilla laumoilla
ja vartioilla on usein monia omia symboleja. Jokainen lippukunnan jäsen
kantaa huivissaan lippukunnan merkkiä, paraatissa kaikuvat lippukuntahuudot ja lauman kokous voidaan aloittaa omalla laumahuudolla.
Juuri tämän kaltaiset symbolit lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
ryhmähenkeä lasten ja nuorten keskuudessa. Partiotapojen avulla voitte
tehdä ryhmällenne omia tunnisteita ja luoda ryhmähenkeä.

Partionimi

K E S TO: 30 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: ei ole
TA RV I K K E E T: ei tarvikkeita

Partiossa voidaan keksiä jokaiselle omat partionimet. Ne ovat eräänlaisia
lempinimiä, jotka saattavat säilyä partiolaisella läpi elämän. Joissain
lippukunnissa partiolainen ei itse saa keksiä partionimeään, vaan muut
partiolaiset antavat sen hänelle. Partionimi voi olla melkein mikä vain, mutta
usein se liittyy jotenkin partiolaisen luonteenpiirteisiin tai etu- tai sukunimeen.
Se voi myös tulla jostain hauskasta lausahduksesta tai tapahtumasta. Partiolaisilla
onkin sellaisia nimiä, kuten Pila, Pöpö ja Tammi. Keksikää kaikille ryhmänne
jäsenille omat partionimet! Voitte käyttää niitä koko partioviikon ajan.

Kättely

K E S TO: 15 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: ei ole
TA RV I K K E E T: ei tarvikkeita

Partiolaiset kättelevät vasemmalla kädellä. Tapa on tuotu Afrikasta, jossa soturit
kantoivat kilpeä vasemmassa kädessä. Kun he tapasivat henkilön, johon luottivat,
he laskivat kilpensä ja kättelivät vasemmalla kädellä. Lisäksi vasen käsi on
lähempänä sydäntä kuin oikea.
Vasemmalla kädellä kättelyä voi harjoitella seuraavan leikin avulla:
Kun vastaasi tulee partiolainen, kättelet häntä ja sanot oman nimesi. Sen jälkeen
otat kättelemäsi kaverin nimen ja jatkat se nimi omanasi kättelemään seuraavaa.
Jälleen vaihdat nimesi siihen, jonka kuulet kättelemältäsi kaverilta. Lopulta kun
päädyt kättelemään henkilöä, jolla on sinun nimesi, putoat pois pelistä.
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Partiotervehdys

K E S TO: 20 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: ei ole
TA RV I K K E E T: ei tarvikkeita

Kaikilla partiolaisilla on yhteinen tervehdys. Sudenpentujen tervehdys tehdään
oikealla kädellä nostamalla kaksi sormea ohimolle, jolloin ne kuvastavat sudenpäätä
ja korvia. Peukalo pidetään pikkurillin päällä merkkinä siitä, että isompi suojelee
pienempää. Voitte sopia käyttävänne partiotervehdystä partioviikon ajan esimerkiksi
aamuisin. Haastetta saadaan, kun yritetään tehdä kättely ja tervehdys yhtä aikaa.
(Vanhemmillekin partiolaisille se on välillä haastavaa!)

Partiohuivi

K E S TO: 1–2 tuntia
VA L M I S T E L U A I KA: ei ole
TA RV I K K E E T: Kangasta (esimerkiksi 60 cm x 60 cm / kaksi esikoululaista)
Kangastusseja tai kangasmaalia. Halutessanne perunoita kankaan leimaamiseen.

Lapset voivat helposti tehdä omat partiohuivit. Huiveja varten vanhasta
kankaasta leikataan tasasivuisen kolmion muotoiset palat – esimerkiksi vanha
lakana käy oikein hyvin. Tämän jälkeen lapset saavat koristella huivinsa oman
mielensä mukaisesti esimerkiksi kangastusseilla tai kangasmaaleilla.
Yleensä huivin kuvio on laskostetun huivin selkään tulevassa kolmiossa. Huivit
kääritään pitkältä sivultaan rullaksi siten, että kärkikolmio jää vapaaksi. Kolmio
tulee niskaan, jolloin huivin päät roikkuvat edessä molemmin puolin. Huivissa
käytetään merimiessolmua, mutta myös tavallinen solmu käy.
Ohjaajat voivat auttaa, jos laskostaminen ja solmu tuntuvat lapsista hankalilta.

TARINA
MERIMIESSOLMUSTA

Kaverukset tapasivat
kadulla ja kättelivät
toisiaan oikealla
kädellä, kuten yleensä
tapana on.
Oikea huivin pää
laitetaan vasemman
päälle ja tehdään
alkusolmu.
Hetken keskusteltuaan kävi
ilmi, että molemmat ovat
partiolaisia. Niinpä he kättelivät
toisiaan uudelleen, tällä
kertaa partiotavan mukaan
vasemmalla kädellä.
Nyt vasemmalla oleva huivin
pää laitetaan oikeanpuoleisen
päälle ja tehdään toinen
alkusolmu.
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Ryhmän oma huuto
K E S TO: 30 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: ei ole
TA RV I K K E E T: ei tarvikkeita

Partiossa käytetään paljon erilaisia huutoja. Esimerkiksi ruoasta voidaan
kiittää huutamalla yhteen ääneen ”Emännälle kiitos!”, ja iltanuotioesitykselle
huudetaan ”Hyvä kiva bra, antaa tulla lisää vaan!”. Myös partiolaisten ryhmillä
on omat huutonsa, esimerkiksi:

”M I S S Ä PA R H A AT T E LTAT, M A J AT, S I E L LÄ P U I J O N PA K E RTA J AT!”
”A A - A A - A L P P I, KOV E M P I K U I N KA L K K I.”
”KA U R I S, KA U R I S, PA R E M P I K U I N N A U R I S!”
”KO U DAT, KOVA KO O, KOV E M PA A E I O O, E I KÄ T U U!”
Keksikää tekin ryhmällenne oma huuto.
Voitte miettiä huutoa ensin pienissä
ryhmissä, ja äänestää sitten
ehdotuksista parhaan.

O P E T TA J A N O PA S
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Lauluja
R E I L U T P E N N U T (Ukko Nooan sävel)
D

G

D

A7

D

Reilut pennut, sudenpennut jälleen koolla on.
G

D

A7

D

Kohta nousee, varmaan nousee riemu kattohon!
Em

VINKKI!

A7

D

Laulu tää kun soipi, arvata jo voipi:

Åttopoikien Iltanuotiolla-levy
löytyy Spotifysta. Niistä
löytyy esim. Puolalainen
nuotiolaulu sekä monta
muuta perinteistä
partiolaulua.

G

D

A7

D

Reilut pennut, sudenpennut jälleen koolla on.

P U O LA LA I N E N N U OT I O LA U L U
Dm

A7

Dm

Meill’ on metsässä nuotiopiiri,
A7 		

Dm

hämy verhoo metsän, maan.

missä kuusten kuiske soi.
A7

Tuli leiskuen nuolevi puuta,
Jutut kuulemme, huudot, ei muuta,

Dm

sydän syttyy tuntemaan.

Kipunat kohti tähtiä kiirii,
Gm

A7

Dm

Ja me muistain...

lähipuutkin punervoi.
F

Gm

Ja me muistain sankariaikaa,
C7 		

F

sadun tenhon tunnemme taikaa,
Dm

A7
A7

ja kun lankee lauha yö,
viime laulussa harras soi kiitos,
Pyhän Yrjön kutsuu työ.

Dm

kun laulumme yön yli kiirii
Gm

Ja kun himmenee hiipuva hiillos

Ja me muistain...

Dm

ja kun hongat huminoi.
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ILMAISUN MONET MUODOT
Partiolainen osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Hän osaa ilmaista
tunteitaan ja mielipiteitään tilanteeseen sopivalla tavalla.

Helistin-soittimen askartelu

K E S TO: 1–2 tuntia
TA RV I K K E E T: Jugurtti- tai viilipurkki, kartonkia, pala maitotölkkiä tms., sanomalehteä tai
aikakausilehtiä, liimaa, kuivia herneitä, riisiä, kiviä tms., teippiä, kynä, sakset, pensseli tms.
liiman levittämiseen.
VA L M I S T E L U A I KA: 15 minuuttia
Ohjeet askarteluun:
1. Leikatkaa purkin aukon kokoinen kansi esim. maitotölkistä, pahvista
tai kartongista. Se onnistuu parhaiten kääntämällä purkki ylösalaisin
(reikäpuoli) ja piirtäen ääriviivat. Leikatkaa viivoja pitkin.
2. Laittakaa purkkiin helisevä sisältö (kivi, kuivia herneitä, riisiä)
haluamanne äänen mukaan.
3. Teipatkaa purkkiin kansi kiinni sen reunoista.
4. Repikää sopivia palasia sanomalehdestä tai kauniita kuvia
aikakausilehdestä valmiiksi.
5. Levittäkää liimaa lehden palasella ja painele se purkkiin kiinni. Tätä
jatketaan kunnes purkin oma pinta on peitossa.
6. Soitin on valmis, kun liima on kuivunut.
Askartelua voi helpottaa käyttämällä valmiiksi kannellisia purkkeja, kuten
filmipurkkeja tai juotavaa jogurttipurkkia.

Metsän eläimet -pantomiimi
K E S TO: 15 minuuttia
TA RV I K K E E T: ei ole
VA L M I S T E L U A I KA: ei ole

Leikkikää Metsän eläimet -pantomiimileikkiä. Jokainen saa vuorotellen esittää
ääniä päästämättä muille yhtä metsän eläintä ja muut yrittävät arvata. Erilaisia
eläimiä voivat olla esimerkiksi karhu, hirvi, orava, kettu, susi, hiiri, jänis, myyrä
ja kyy. Voitte myös yhdessä leikin jälkeen miettiä, miten nämä eri eläimet
tunnistaa ja mitkä ovat kunkin eläimen erityispiirteet.

O P E T TA J A N O PA S
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Jokamiehenoikeudet -näytelmä

K E S TO: 20 minuuttia
TA RV I K K E E T: Halutessanne rekvisiittaa, kuten halkoja, onki, karkkipapereita ja teltta.
VA L M I S T E L U A I KA: 15 minuuttia

Luonnossa liikkuminen on hauskaa ja siellä voi tehdä paljon mielenkiintoisia
asioita. Tiedättekö, mikä luonnossa on sallittua ja mikä ei? Esittäkää ryhmänne
kanssa tarina jokamiehenoikeuksista. Opettaja toimii kertojana ja lukee tekstin.
Eskarilaiset näyttelevät sitä mukaa, kun tarina etenee. Miettikää lopuksi yhdessä,
mitkä asiat olivat sallittuja oikeassa luonnossa ja mitkä eivät. Tuumikaa tilanteita
niin, että metsässä on kuivaa ja metsäpalovaroitus on voimassa.
Huom! Näytelmää ei tarvitse harjoitella erikseen. Näytelmän voi esittää moneen
kertaan eri näyttelijäkokoonpanoilla!

TA R I N A:
Kerttu ja Elias soutelivat Saimaalla kauniina kesäpäivänä. He päättivät
rantautua läheiseen rantaan, jossa ei näkynyt taloja tai asutusta. Pian
oltiin rannassa ja vene kiinnitettynä. Kaverukset hyppäsivät veneen
reunan yli maalle ja etsivät eväspaikkaa. Vähän matkan päässä oli pieni
niemennokka, jonka takana kuului naurua. Kaksi pienempää poikaa uivat
siellä vanhempiensa valvonnassa.
Kerttu ja Elias jatkoivat vähän pidemmälle metsään ja sytyttivät nuotion
maahan. Nuotiolla makkarat paistuivat ja eväsleivät maistuivat. Syötyään
he sammuttivat nuotion vesipullollaan ja lähtivät kohti rantaa. Sillä aikaa
rantaan oli saapunut toinen vene, josta oli noussut nainen rantaan koiraansa
ulkoiluttamaan. Nainen heitti taskustaan kasan karkkipapereita rantaan.
Kertusta roskaaminen ei ollut kivaa, joten hän pyysi naista siivoamaan
roskansa takaisin taskuun.
Elias nappasi veneestään ongen ja kiinnitti siihen madon. Hän käveli
niemennokkaan onkimaan. Sillä aikaa Kerttu lähti takaisin metsään
etsimään marjoja ja sieniä päivällistä varten. Löytyisiköhän jo kantarelleja?
Saakohan niitä kerätä kenen maalta vaan, pohti Kerttu. Uimassa olleet
pojat olivat löytäneet myös tiensä metsään, jossa he tutkivat linnunpesiä ja
siirsivät sieltä munia maahan.
Kun Kertun kori oli täynnä sieniä, hän palasi takaisin rantaan ja poimi
mukaansa vielä sylillisen kukkasia. Päivällisen jälkeen Kerttu ja Elias
kaivoivat veneestään teltan, pystyttivät sen metsän reunaan ja pian teltasta
kuuluu vain tasaista tuhinaa.
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TA R I N A N J O K A M I E H E N O I K E U D E T:
Soutuveneen kanssa rantautuminen on sallittua luonnonrantaan
(ei kenenkään pihapiiriin, mikäli siihen ei ole lupaa).
Uiminen luonnossa on sallittua.
Nuotion sytyttäminen ei ole sallittua metsäpalovaroituksen vuoksi
(se on ankarasti kiellettyä aina ilman maanomistajan lupaa!)
Roskaaminen ei ole sallittua luonnossa tai kaupungissakaan.
Lenkkeily on sallittua.
Onkiminen on sallittua.
Marjastaminen ja sienestäminen on sallittua (ei kuitenkaan kenenkään
pihassa tai hoidetussa puutarhassa).
Linnunpesien rikkominen tai munien keruu ei ole sallittua.
Kukkien poimiminen on sallittua (ei kuitenkaan kenenkään pihassa tai
hoidetussa puutarhassa. Jos tiedät, että alueella on harvinaisia kasveja, ne
tulisi jättää rauhaan. Kaikki kukat ovat kauniimpia luonnossa katsella!)
Teltan pystyttäminen on sallittua, mutta ei toisen pihamaalle.

O P E T TA J A N O PA S
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Jokamiehenoikeudet

K E S TO: 30 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: 10 minuuttia
TA RV I K K E E T: Valmis tehtävämateriaali löytyy osoitteesta
www.partio.fi/esikoulut ja se sisältää seuraavan materiaalin:
A4 tuloste, jossa on tehtävä ja kääntöpuolella oikeat vastaukset. Tulosta tarvittava määrä
eli 1 kpl per eskarilainen. Yhdestä tulosteesta saat kaksi tehtäväkorttia.
Tehtävän voi tehdä joko yksilötehtävänä tai 2-5 hengen ryhmissä.
Luonnossa liikkuminen on hauskaa ja siellä voi tehdä paljon mielenkiintoisia
asioita. Tiedättekö mikä luonnossa on sallittua ja mikä ei? Ryhmän tehtävänä on
katsoa taitokortissa olevaa kuvaa. Merkitkää kuvan numeroituihin kohtiin - onko
siinä meneillään oleva tilanne mielestänne:
A. jokamiehenoikeuksien mukaisesti sallittua luonnossa (Oikein merkillä)
B. jokamiehenoikeuksien vastainen (Väärin merkillä)
Tuumikaa tilanteet niin, että metsässä on kuivaa ja metsäpalovaroitus on
voimassa!

TULOSTA
TEHTÄVÄKORTIT:
www.partio.fi/
esikoulut
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Kokonaisuuteen sopivia leikkejä
L E N TO KO N E J U M P PA - L E I K K I
Leikkijät asettuvat jonoon ja nostavat kätensä sivuille, he muodostavat lentokoneen.
Ensimmäinen leikkijä on kapteeni, joka kertoo millaista lentosäätä on luvassa.
Alussa tapahtuu nousukiito: lähdetään kulkemaan kiihtyvällä vauhdilla
kyykyssä, kumarassa kulkien. Kun tasainen lento-korkeus on saavutettu, vauhti
tasaantuu ja alkaa matkalento, jossa tehdään hieman kaarroksia, joissa toinen
siipi menee alemmas.
Matkan aikana koetaan erilaisia sääoloja. Esimerkiksi voidaan kohdata
ilmakuoppia (edetään hyppien nopeasti pieniä hyppyjä tai kyykkyjä tehden).
Matkalla voi myös tulla myrsky (rajua heiluntaa, laskeudutaan alemmas eli
koukistetaan polvia) tai kohdataan pientä turbulenssia (siivet heiluvat hieman eli
tehdään kämmenellä pientä ympyrää).
Lopulta laskeudutaan eli toimitaan päinvastoin kuin nousukiidossa.

KA R H U N M E T S Ä S TY S -L E I K K I

Tähän leikkiin tarvitaan vähintään 11 osallistujaa. Jos osallistujia on enemmän, voi
näytelmän esittää monta kertaa ja vaihtaa näyttelijöitä.
Henkilöt: Karhu, karhunmetsästäjä, teltta, partiolainen, mänty, mäntypistiäinen, suo, tikka,
esirippu (2 hlöä), suopursu
Opettaja toimii kertojana ja lukee tekstin. Eskarilaiset näyttelevät sitä mukaa, kun tarina
etenee. Esirippu on kiinni näyttämön edessä (=esiripun näyttelijät seisovat kylki kyljessä
keskellä näyttämöä).
”Ensimmäinen näytös. Esirippu avautuu. Karhu löntystelee muristen näyttämölle.
Se on nälkäinen ja murisee äänekkäästi. Karhunmetsästäjä ilmestyy näyttämölle
pyssy selässään. Karhu ja karhunmetsästäjä mittelevät toisiaan katseillaan. Karhu ja
karhunmetsästäjä poistuvat näyttämöltä. Esirippu sulkeutuu. Esirippu avautuu.”
”Toinen näytös. Partiolainen tulee telttaa raahaten näyttämölle. Partiolainen
pystyttää teltan ja menee sinne sisälle. Teltta romahtaa partiolaisen niskaan.
Karhu löntystää jälleen näyttämölle ja alkaa kierrellä telttaa haistellen sitä
innokkaasti. Karhunmetsästäjä ryntää näyttämölle ja alkaa ajaa karhua takaa.
Karhu juoksee karhunmetsästäjä perässään ympäri näyttämöä poistuen lopulta
takavasemmalle. Partiolainen kömpii ulos taltasta ja lähtee raahaamaan romahtanutta
telttaa pois näyttämöltä. Esirippu sulkeutuu.”
”Kolmas näytös. Esirippu avautuu. Suo tulee kosteutta tihkuen näyttämölle,
kosteammin, kosteammin (sumutepullolla vettä ruiskien). Suopursu tulee ja alkaa
kasvaa keskellä suota. Partiolainen tulee telttaa raahaten näyttämölle, pystyttää
teltan ja menee sisälle. Mänty tulee näyttämölle ja alkaa kasvamaan suon reunassa.
Mäntypistiäinen surraa kiinni männyn runkoon ja samassa lentää myös tikka
paikalle. Tikka istuu männyn oksalle ja alkaa nakuttaa männyn latvaa. Silloin päästää
karhunmetsästäjä voitonhuudon saatuaan karhun kiinni. Alkaa hurja taistelu, mutta
lopulta karhunmetsästäjä pääsee karhun niskanpäälle ja karhu alistuu kohtaloonsa
jääden kiltisti istumaan karhunmetsästäjän viereen. Partiolainen tulee ulos teltasta,
poimii suopursun ja ojentaa sen karhunmetsästäjälle joka painaa sen rintaansa vasten.
Esirippu sulkeutuu ja kaikki näyttelijät tulevat kumartamaan yleisölle.”
Näytelmää ei tarvitse harjoitella erikseen. Näytelmän voi esittää moneen kertaan
eri näyttelijäkokoonpanoilla!
O P E T TA J A N O PA S
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KIELEN RIKAS MAAILMA
Partio on kansainvälinen harrastus. Maailmassa on yli
40 miljoonaa partiolaista lähes kaikissa maissa. Ainoastaan Andorrassa,
Kiinassa, Kuubassa, Pohjois-Koreassa, Laosissa ja Myanmarissa ei ole
partiotoimintaa. Partiolaisilla on paljon yhteisiä tapoja, merkkejä ym.
joiden avulla yhteisen kielen puute ei haittaa.

Aakkossunnistus

K E S TO: 15 minuuttia
TA RV I K K E E T: paperia ja kynät kartan piirtämiseen, kirjainlaput rasteille

Esikoulun pihasta piirretään kartta, johon merkitään numeroitujen rastien paikat
mahdollisimman selkeästi. Käyttäkää esimerkiksi pihan puita rasteina, jotta
myös erilaiset puulajit tulevat lapsille tutuiksi. Jokaiselle rastille laitetaan yksi
kirjain (esimerkiksi kiinnitetään teipillä, laitetaan kiven alle tai kirjekuoreen).
Kirjaimet muodostavat lopulta sanan partio, vaikeutusta saa laittamalla kirjaimet
lopusta alkuun (oitrap), jolloin pohdittavaksi jää sana-arvoitus. Partio-sanalla
rasteja tulee kuusi.
Esikoululaiset jaetaan 2–4 hengen ryhmiin etsimään rasteja, jokainen ryhmä
aloittaa eri rastilta ja merkitsee paperille rastin numeron kohdalle löytämänsä
kirjaimen. Jos kirjaimia ei merkitä rastien numeroiden kohdalle, tulevat
ne kaikille ryhmille sekalaisessa järjestyksessä, mutta se ei haittaa, sanan
muodostaminen muuttuu vain hiukan haastavammaksi. Kannattaa huolehtia,
että ryhmät eivät näe jo etukäteen seuraavan ryhmän rastia. Tämän voi estää
esimerkiksi laittamalla ryhmät kiertämään numeroituja rasteja sekalaisessa
järjestyksessä, keräämällä kaikki ryhmät yhteen aina yhden rastin jälkeen ja
antamalla vasta silloin seuraavan rastin numeron tai laittamalla rastit riittävän
kauaksi toisistaan.

Aakkosten kokoaminen luonnonmateriaaleista
K E S TO: 20–30 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: 5 minuuttia
TA RV I K K E E T: pihalta tai metsästä löytyviä keppejä, kiviä jne.

Kootaan luonnonmateriaaleista erilaisia kirjaimia. Voidaan kirjoittaa esimerkiksi
jokaisen eskarilaisen oma nimi, tai sitten rakentaa kaverille lukutehtävä kepeillä.
Voidaan toteuttaa myös laskutehtäviä tms. eskarilaisten kiinnostuksen mukaan.
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Maamerkit

K E S TO: 20–30 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: 30– 60 minuuttia
TA RV I K K E E T: Mallimaamerkit paperilla (tämän oppaan sivu 35), erilaisia
luonnonmateriaaleja maamerkkien tekemiseen.
Käydään läpi tunnetuimpia maamerkkejä, jonka jälkeen lapset kiertävät
pareittain tai pienissä ryhmissä opettajan tekemän maamerkkiradan. Voidaan
myös toteuttaa niin, että lapset tekevät toisilleen maamerkkiradan, ja sitten
kiertävät toisen ryhmän tekemän radan. Mallimaamerkit kannattaa pitää jossain
lähistöllä unohdusten varalta.

KATSO
MAAMERKIT
SIVULTA 35

O P E T TA J A N O PA S
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Puuhippa

K E S TO: 10–20 minuuttia
TA RV I K K E E T: Metsä tai esikoulun piha, jossa on eri puulajeja.
VA L M I S T E L U A I KA: 5–10 minuuttia

Suomessa puhutaan monia eri kieliä. Suomi ja ruotsi ovat viralliset kielet,
ja niiden lisäksi saamen kielillä on alkuperäiskansan kielinä vahvistettu
vähemmistökielen asema. Tässä leikissä on mahdollisuus paitsi kerrata puulajeja,
myös oppia Suomessa puhuttuja kieliä.
Valitaan leikkialue, jolta löytyy 3-5 sanastossa mainittua puuta (kuusi, mänty,
kataja, koivu, haapa). Pelataan hippaa ensin suomeksi: opettaja sanoo puulajin
nimen, ja eskarilaisten tehtävänä on juosta ko. puun luokse mahdollisimman
nopeasti. Halutessa voidaan muutaman harjoituskierroksen jälkeen valita
nopein tai hitain oppilas huutamaan seuraavan puulajin nimi. Ennen leikin alkua
kannattaa kerrata, mikä puulaji on minkäkin niminen.
Seuraavalla kerralla hippaa voidaan leikkiä ruotsin- tai saamenkielisillä nimillä,
kun leikin idea on jo tuttu.
KUUSI

GRAN

KUOSÂ

MÄNTY

TA L L

PEECI

KO I V U

BJÖRK

SUÁHI

K ATA J A

EN

R ÁT K Á

H A A PA

ASP

SUPE

Partiotarinat

Perinteisiä partiotarinoita ovat esimerkiksi tarinat sisukkaasta sammakosta sekä
satu menninkäisestä, joka löysi kuunsirun. Tarinoita voi käyttää päivänavauksena
tai päätöksenä tai vaikka kuvataidetyön innoittajana.

TA R I N A S I S U K K A A S TA S A M M A KO S TA
Partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell kertoi vanhan tarinan kahdesta
sammakosta, jotka eräänä päivänä hypellessään sattuivat löytämään kermaastian. Sammakot kurkistivat uteliaina astiaan ja putosivat siihen. Toinen
sammakoista arveli kerman olevan jotakin kummallista nestettä, jossa
sammakon oli mahdotonta uida. Niinpä se ei yrittänytkään, ja kun pelastajaa ei
tullut, se vajosi pohjaan ja hukkui.
Toinen sammakko ei antanut periksi. Se yritti uida ja potkia kaikin voimin.
Välillä sekin vajosi, mutta ponnistautui taas pinnalle. Näin se jatkoi tunnista
tuntiin. Ja kuinka kävikään? Äkkiä se tunsi jalkojensa alla kiinteää ainetta ja pääsi
hyppäämään pois astiasta. Kerma oli sen ponnistellessa kirnuuntunut voiksi.
Sisukas sammakko pelastui.
Lisää partiotarinoita: fi.scoutwiki.org/Tarina
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Kokonaisuuteen sopivia leikkejä
M U I S T I P E L I I H M I S I L LÄ
Tätä leikkiä kannattaa leikkiä toisen eskariryhmän kanssa yhdessä; leikki on
hauskempi kun leikkijöitä on enemmän. Tarvitaan parillinen määrä leikkijöitä
”pelikorteiksi”, ja lisäksi 2 tai 3 pelaajaa riippuen siitä, onko eskarilaisia
parillinen vai pariton määrä.
Pelaajat poistuvat leikkialueelta. Muut valitsevat itselleen parin. Pari sopii
keskenään jonkun äänen merkikseen, esim. Tööt, piip, miau jne. Sama ääni täytyy
pitää koko leikin ajan. Kahdella parilla voi olla samakin ääni, jolloin parit voivat
hieman vaihtua. Sitten leikkijät asettuvat seisomaan sekalaiseen järjestykseen ja
pelaajat tulevat paikalle.
Pelaajien tavoitteena on löytää parit. Vuorotellen pelaaja menee jonkun
leikkijän luo ja painaa tätä olkapäästä, jolloin leikkijä menee kyykkyyn ja sanoo
oman sovitun äänensä, esim. ”tööt”. Sitten pelaaja painaa vielä toista leikkijää
olkapäästä, ja tämä sanoo oman äänensä, vaikkapa ”piip”. Koska äänet eivät
olleet samat, pelaaja ei saanut paria, ja vuoro siirtyy toiselle pelaajalle.
Näin jatketaan pareja etsien. Kun pari löytyy, mennään parin kanssa sivuun
leikkialueelta. Parin jälkeen sama pelaaja saa uuden vuoron. Pelataan, kunnes
kaikki parit on löydetty - sitten voidaan laskea kummankin saamat parit ja pelata
uudelleen uusien pelaajien voimin.

A A K KO S H I P PA
Leikitään hippaa. Kun hippa saa kiinni, tehdään omasta kehosta jokin kirjain.
Pelastaa voi tulemalla kiinni jääneen luokse ja tekemällä sama kirjain pelastajan
omalla keholla.
Halutessa voidaan sopia, että saa tehdä vain vokaaleja/konsonantteja tai oman
nimen kirjaimia tms.

P O S T I KO RT I T
Otetaan jokaista neljää ryhmän jäsentä kohden yksi vanha postikortti, joka
leikataan neljään osaan. Jokainen ottaa vuorollaan yhden postikortin palan.
Leikissä ei saa puhua ollenkaan. Leikissä saa liikkua vapaasti ja tavoitteena on
löytää ne 3 muuta henkilöä, joilla on muut palat samasta postikortista. Ryhmä on
valmis, kun se on saanut koottua kortin paloista.

RIKKINÄINEN PUHELIN
Leikkijät voivat muodostaa ympyrän tai rivin. Ensimmäinen leikkijä kertoo
kuiskaten lyhyen tarinan vierustoverille. Vierustoveri kuiskaa saman tarinan
hänen vierustoverilleen. Seuraava pyrkii toistamaan kuulemansa tarinan
seuraavalle jne. Lopussa viimeinen kertoo tarinan ääneen muille, jonka jälkeen
ensimmäisenä tarinan kertonut toistaa tarinan uudelleen. Tarinat saattavat
poiketa toisistaan paljon riippuen siitä kuinka ”rikkinäinen” puhelin on ollut.

O P E T TA J A N O PA S
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MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME
Partiolainen osaa toimia yhteiskunnassa, ottaa selvää arkielämän
asioista ja vaikuttaa niihin. Partiolaista kiinnostaa yhteisten
asioiden hoitaminen. Hän huomaa epäkohdat ja tarttuu niihin asioiden
korjaamiseksi. Partiolainen haluaa sitoutua osaksi yhteisöjään ja yhteiskuntaa.
Partiolainen tuntee ja viljelee omaa kulttuuriaan ja on kiinnostunut myös
muista kulttuureista ja arvostaa niitä. Partiolainen mieltää
olevansa osa ihmiskuntaa ja tuntee globaalia vastuuta.

Jos minä saisin päättää

K E S TO: 1 tunti
VA L M I S T E L U A I KA: 20 minuuttia
TA RV I K K E E T: piirustuspaperia ja värikyniä

Tämä on piirrostehtävä vaikuttamisesta. Tavoitteena on miettiä eskarilaisten
kanssa, millaiselta maailma näyttäisi, jos he saisivat itse päättää.
Aluksi valitaan jokin yhteinen aihe, esimerkiksi huoneen sisustus, ruoka tai
täydellinen eskaripäivä. Jokainen piirtää ”jos minä saisin päättää” -kuvan.
Lopuksi voidaan käydä kierros, jossa kaikki esittelevät piirustuksensa ja kertovat,
miksi he niin päättäisivät.
Kaikessa vaikuttamiseen liittyvissä tehtävissä tärkeintä on, että pyritään
toteuttamaan lasten visiot tai edes jokin niistä. Vaikuttaminen ilman mitään
tuloksia on kuin kasvattaisi kasveja ilman multaa tai lapsia ilman tukevaa
arvoperustaa.

Päivän hyvä työ

K E S TO: vaihtelee
VA L M I S T E L U A I KA: 20 minuuttia
TA RV I K K E E T: ei tarvikkeita

Partiossa pyritään siihen, että jokainen tekisi päivän aikana ainakin
yhden hyvän työn. Tehtäväkorttiin saa värittää yhden osan
”Päivän hyvä työ” -kohdasta joka päivä, kun hyvä työ on tehty.
Päivän hyvän työn voi toteuttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
Vaihtoehto 1
Päivän hyvä työ voi olla jotain aivan pientä, kuten kaverin
auttamista kengännauhojen sitomisessa, auttamista siivoamisessa tai roskan
poimiminen maasta. Ryhmässä voidaan yhdessä käydä läpi, mitä hyvää kukin
lapsi on edellisenä päivänä tehnyt.
Vaihtoehto 2
Jokaiselle ryhmän jäsenelle arvotaan oma salainen ystävä ryhmän muista
jäsenistä. Oman ystävän nimeä ei saa kertoa kenellekään. Ajatuksena on
ilahduttaa ja auttaa salaista ystävää erityisen paljon partioviikon aikana.
Viimeisenä päivänä salaisen ystävän nimet paljastetaan.
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Palvelutehtävä

K E S TO: Vaihteleva
VA L M I S T E L U A I KA: vaihteleva
TA RV I K K E E T: vaihteleva

Palvelutehtävän tarkoituksena on tehdä jotain sellaista, josta on hyötyä omalle
yhteisölle. Tehtävä voi kestää puoli tuntia tai vaikka koko päivän. Hyviä aiheita
ovat muun muassa koulun pihan siivous, päiväkodin leluvaraston järjestäminen
tai vanhainkodissa vierailu.

Mainokset

K E S TO: 1–2 tuntia
VA L M I S T E L U A I KA: 30 minuuttia
TA RV I K K E E T: erilaisia mainoksia sanoma- ja aikakauslehdistä

Tavoitteena on, että lapsi oppii erottamaan mainoksen muusta mediamateriaalista. Katselkaa erilaisia mainoksia. Miettikää, mitä kuva esittää ja
mitä viestiä se välittää. Muistelkaa näkemiänne televisiomainoksia. Mitä niissä
mainostettiin? Oliko mainos hyvä? Mikä tekee mainoksesta hyvän? Pohtikaa,
selviääkö mainoksesta aina helposti, mitä se mainostaa. Miksi mainostetaan?
Vastaavatko mainokset aina todellisuutta? Tehkää lopuksi omia mainoksia.
Piirtäkää ja keksikää mainoslauseita. Suunnitelkaa äänimainoksia tai esittäkää
pieniä näytelmiä televisiomainoksista.

Nuotiotarina

K E S TO: 30 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: ei ole
TA RV I K K E E T: paperia ja kynä

Sadutus on menetelmä, jossa vapaasti soljuva kertomus, uusi satu tai tarina
syntyy kertojan ja saduttajan välillä. Ryhmäsadutuksessa eskarilaiset kertovat itse
keksittyä nuotiotarinaa vuorotellen. Eskariopettaja toimii kirjaajana. Partiolaiset
hiljentyvät kuuntelemaan usein erilaisia tarinoita nuotion ääreen. Eskarissa
ei välttämättä ole mahdollisuutta rakentaa oikeaa nuotiota, mutta sen sijaan
voidaan tunnelman luomiseksi rakentaa leikkinuotio tai maja. Myös valojen
himmentäminen tai luontoäänien soittaminen soittimesta voi luoda tunnelmaa.

Riviin järjesty

K E S TO: 30–60 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: 30 minuuttia
TA RV I K K E E T: penkki tai puunrunko

Esikoululaiset menevät seisomaan kaikki samalle penkille (tai jollekin muulle
kapealle ja pitkälle korokkeelle, esimerkiksi puun rungolle) ja opettaja kertoo,
minkä ominaisuuden mukaan heidän pitää järjestäytyä uuteen järjestykseen
ilman, että kukaan tippuu alas. Järjestäytyä voi esimerkiksi paidan tai hiusten
värin mukaan, sisarusten lukumäärän mukaan, etunimen mukaan
aakkosjärjestykseen, syntymäpäiväkuukauden, syntymäpäivän tai iän
mukaan tai vaikka samaan järjestykseen kuin omat naulakot esikoulussa ovat.
O P E T TA J A N O PA S
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Penkki voi toimia myös mielipidejanana, jolloin toisessa päässä on kyllä ja
toisessa ei, jolloin lapset järjestäytyvät penkin eri päihin tai jäävät keskiväliin.
Penkin sijaan voidaan käyttää pelkkää viivaa lattiassa. Opettajat tai esikoululaiset
voivat esittää kysymykset.

Esimerkkikysymyksiä

Tykkään leikkiä luonnossa,
Minua jännittää koulun
alkaminen,
Sininen on lempivärini.

Päiväkirja

K E S TO: koko viikko
VA L M I S T E L U A I KA: 30 minuuttia
TA RV I K K E E T: vihko ja värikyniä

Kirjoittakaa tai piirtäkää partioviikosta päiväkirja. Jakakaa kirjoitus-/
piirtämisvastuu niin, että jokainen pari kirjoittaa/piirtää yhdestä päivästä
(opettajan avustuksella, jos tarvetta). Tutkikaa päiväkirjaa kaikki yhdessä
viikon lopuksi. Kaivakaa vihko esiin vielä uudestaan ennen kesää ja muistelkaa
partioviikkoa.

Värit

K E S TO: 40 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: 10 minuuttia
TA RV I K K E E T: Värillisiä, itseliimautuvia post-it-lappuja.

Liimataan tarra jokaisen esikoululaisen otsaan siten, etteivät he näe, minkä
värisen tarran saavat. Osallistujien on tarkoitus muodostaa ryhmiä toisten
samanväristen kanssa. Leikin aikana ei saa puhua, vaan on tultava toimeen nonverbaalisella kommunikaatiolla (ilman puhetta). Esikoululaiset voivat selittää
toisilleen värejä esimerkiksi omien vaatteiden värien avulla. Lopuksi ryhmää
autetaan käsittelemään harjoituksen herättämiä tunteita ja ajatuksia.
Miltä tuntui, kun kohtasit ensimmäistä kertaa jonkun, jolla on
samanvärinen tarra?
Miltä tuntui henkilöstä, jolla oli erilainen tarra (valkoinen) kuin
kenelläkään muulla?
Yritittekö auttaa toisianne löytämään oman ryhmän?
Mihin eri ryhmiin sinä kuulut? Esim. jalkapallojoukkueeseen,
esikouluryhmään, kerhoon
Voiko kuka tahansa tulla mukaan näihin ryhmiin?
Ketkä ovat omassa yhteiskunnassamme niitä, jotka jäävät ulkopuolelle
ja mitä asialle voisi tehdä?
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Tehdään yhdessä vanhempien kanssa!
K E S TO: Puoli tuntia
VA L M I S T E L U A I KA: 30 minuuttia
TA RV I K K E E T: narua, sanomalehti tai muu alusta, esteradan tarvikkeet
Kutsukaa vanhemmatkin mukaan osallistumaan partioviikkoon! Erilaisista
luottamusleikeistä koottuun seikkailurataan ei tarvita kuin puolisen tuntia lapsen
tuomisen tai hakemisen yhteydessä, joten osallistuminen on helppoa.
Voitte kutsua vanhemmat mukaan seuraavalla viestillä:
Tervehdys!
Esikoulussamme vietetään xx partioviikkoa ja keskiviikkona toivomme
vanhempien varaavan puolisen tuntia joko lapsen hakemisen tai noutamisen
yhteyteen. Silloin luvassa on koko perheen yhteinen seikkailurata ja
kahvitarjoilu!
Ystävällisin terveisin, xx-esikoulun väki

SEIKKAILURADALLE VALMISTELLAAN SEURAAVAT LUOTTAMUSLEIKIT:
HÄMÄHÄKINSEITTI
Viritä puiden tai tankojen väliin köyttä / narua niin, että siitä muodostuu
erikokoisia aukkoja. Perheen tehtävänä on jokainen vuorollaan tulla läpi seitin eri
aukoista. Tehtävää voi vaikeuttaa sillä, ettei köyteen saa koskea. Yhteistyössä on
voimaa!

TA I K A M AT TO
Jokainen perhe saa oman pienen maton, sanomalehden tai muun alustan, jonka
päälle he asettuvat seisomaan. Tehtävänä on kääntää alusta ympäri niin, ettei
kukaan kosketa muualle kuin alustalle. Tehtävää voi vaikeuttaa kokeilemalla
kääntämistä myös esim. puolikkaalla alustalla.

S O K KO K ÄV E LY
Valmistele pieni esterata, jonka perhe kulkee jonossa silmät sidottuina niin, että
viimeisellä on silmät auki ja hän antaa neuvoja muille. Seikkailuradan päätteeksi
voi olla tarjolla vielä kuumaa kahvia, teetä tai mehua. Tämä on myös hyvä hetki
jakaa vanhemmille partion esitteet.

O P E T TA J A N O PA S

21

Tarinatuokio

K E S TO: 1 tunti
VA L M I S T E L U A I KA: 30 minuuttia
TA RV I K K E E T: Satukirja, paperia, värikyniä/vesivärejä, lehtiä, liimaa, sakset.

Tutustukaa jonkin toisen maan lasten elämään satujen avulla. Millainen lasten
maailma on? Mitä arkielämään kuuluu? Tehkää aiheesta kuvakollaasi eskarin
seinälle. Piirtäkää, maalatkaa, käyttäkää lehtikuvia ja tekstinpätkiä. Tällä tavoin
jokainen voi myös kertoa oman tarinansa. Voitte myös valmistaa tarinan pohjalta
näytelmän.

Kokonaisuuteen sopivia leikkejä
AVA R U U S O L I O - L E I K K I
Lapset leikkivät olevansa avaruusolioita, jolla on monta kättä ja jalkaa.
Eskarit jaetaan pienryhmiin ja ohjaaja kertoo, kuinka monella raajalla avaruusolio
seisoo. Jos oliolla on esimerkiksi viisi jalkaa ja kaksi kättä, jokainen ryhmä yrittää
muodostaa avaruusolioasetelman, jossa vain mainitut raajat koskevat maahan
niin, että kaikki ryhmän jäsenet ovat mukana. Avaruusoliosta voidaan tehdä mitä
mielikuvituksellisimpia, kun otetaan käyttöön kyynärpäät, polvet, peput, päät ja
sormet.

LA I VA Ö I S E S S Ä S A A R I S TO S S A - L E I K K I
Yksi leikkijöistä on laiva, yksi on majakka ja loput hengenvaarallisia kareja.
Laivan silmät sidotaan. Laiva ja majakka asetetaan vastakkaisiin päihin
leikkitilaa. Heidän väliselleen alueelle asettuvat karit sikin sokin, kuitenkin siten,
että niiden välistä on mahdollista kulkea.
Leikki alkaa. Majakka aloittaa piipittämään rauhalliseen tahtiin ja karit alkavat
sihistä aggressiivisesti. Laivan tehtävä on purjehtia sokkona huoneen poikki
majakan luo. Jos laiva koskee kariin, se uppoaa ja aloittaa alusta. Leikin aluksi
on hyvä sopia, kuinka monta kertaa voi yrittää. Laivan upottua valitaan karien
joukosta uusi laiva ja majakka. Voittaja on ensimmäinen laiva, joka pääsee perille.

LEIKKEJÄ MUISTA MAISTA
I N T I A LA I N E N P I I R I L E I K K I
Leikkijät jaetaan kahteen ryhmään, vaikkapa kissoihin ja koiriin. Kissat
muodostavat oman piirin, jonka ympärille koirat muodostavat toisen piirin.
Tässä vaiheessa jokaisen tulee painaa mieleensä, kuka toisesta piiristä on omalla
kohdalla oleva pari eli leikkijöitä pitää olla parillinen määrä.
Piirit pyörivät eri suuntiin sisempi myötäpäivään ja ulompi vastapäivään.
Opettajan viheltäessä tai taputtaessa käsiään haetaan oma pari toisesta piiristä
mahdollisimman nopeasti ja istutaan käsistä kiinni pitäen maahan tai lattialle.
Ulkona leikittäessä istumisen sijaan voi mennä kyykkyyn. Halutessa viimeinen
pari voidaan pudottaa pelistä pois.

22

E S I KO U L U LA I S T E N PA RT I OV I I K KO

RO M A N I A LA I N E N K I L I K I L I P U K K I - L E I K K I
Lapset seisovat piirissä ja yksi valitaan kilipukiksi. Lapset sanovat lorun:
”kili, kilipukki, vanha vuohipukki! Kuinka monta sarvea pukilla on tallella?”
Kilipukki kiertää piirin ulkopuolella.
Lorun loputtua kilipukki pysähtyy kohdalla olevan lapsen taakse ja näyttää
lapsen pään yläpuolella sormia yhdestä viiteen. Lapsen on arvattava sormien
lukumäärä. Lapsi voi arvata sormien määrää kolme kertaa. Oikein arvattuaan hän
pääsee kilipukiksi. Jos hän ei arvaa oikein, sama kilipukki jatkaa.

RO M A N I A LA I N E N LA U K K A - A S K E L
Leikin aluksi muodostetaan leikkijöistä piiri. Piirissä pyöritään myötäpäivään ja
liikutaan sivu-laukka-askelin.
Piirissä pidetään vierustoveria kädestä kiinni. Leikinvetäjä huutaa jonkun
ruumiinosan esim. pää, olkapää, tai polvet. Silloin otetaan vieruskaveria oikealla
kädellä kiinni siitä ruumiinosasta, jota kehotus koski ja laukataan vastapäivään.
Näin toimitaan kunnes tulee uusi kehotus ja suunta on jälleen myötäpäivään.
Piirin suunta vaihtuu aina uudesta kehotuksesta. Jos suunnan vaihtaminen
tuntuu haastavalta, voidaan pyöriä koko ajan samaan suuntaan. Leikki voi
jatkua kunnes kaikki mahdolliset ruumiinosat on keksitty tai toistellaan samoja
ruumiinosia eri järjestyksessä.

L E PA K KO J A YÖ P E R H O S E T
Tämä leikki toimii parhaiten isolla, vähintään 15 hengen ryhmällä. Leikin aluksi
leikkijöistä valitaan yksi lepakko ja kolme yöperhosta. Lepakon silmät sidotaan
(esim. huivilla). Muut leikkijät muodostavat käsikädessä piirin, jonka tehtävänä
on rajata lepakon ja perhosten liikkuminen. Lepakko ja yöperhoset ovat piirin
sisäpuolella. Lepakko liikkuu piirissä ja huutaa välillä Bat!, johon yöperhosten
on heti vastattava Moth!. Myös yöperhonen liikkuu piirin sisällä ja yrittää olla
jäämättä kiinni lepakolle. Äänen perusteella lepakko yrittää saada kiinni yhden
perhosen, josta tulee uusi lepakko. Uudet kolme perhosta valitaan piiristä. Piiri ei
saa liikkua eikä äännellä turhaan, jotta lepakko kuulee yöperhosten vastaukset.

N U M B E R S A N G O LA
Opettaja huutelee eri numeroita, ei kuitenkaan suurempia kuin leikkijöiden
yhteismäärä. Leikkijöiden tehtävänä on muodostaa ryhmiä, joissa on numeroiden
mukainen määrä henkilöitä. Kun ryhmät on muodostettu, huutaa leikinjohtaja
välittömästi seuraavan numeron.

TA N S K A LA I S E T K A LAT
Leikkijät valitsevat itselleen parin ja piirtävät parin kanssa itselleen maahan
pienen alueen asunnokseen.
Kun kaikkien asunto on piirretty, parit ottavat toisiaan kädestä kiinni ja
valitsevat jonkin kalan nimen esimerkiksi silakat, ahvenet, hauet, muikut,
kampelat, lohet jne. ”Kalastajapari” eli kaksi leikkijää seisoo keskellä
leikkialuetta, marssii ympäriinsä ja luettelee kalojen nimiä. Kun jonkun parin
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nimi huudetaan, on sen juostava kalastajien taakse ja alettava marssia heidän
perässään. Kun kalastajapari on maininnut kaikki muistamansa kalojen nimet,
he huutavat ”merellä on myrsky!” Silloin kaikkien kalaparien on juostava minne
tahansa tyhjään asuntoon. Se pari, joka ei ehdi mihinkään asuntoon, joutuu
kodittomaksi ja siitä tulee Kalastajapari.

K E T J U LO R U
Tämä leikki kehittää yhteistyötä ja sosiaalisuutta. Yksi leikkijöistä aloittaa
sanomalla, että hän on jokin tai joku, joka etsii tärkeää asiaa. Esim. ”Olen
balettitanssija ja etsin tassikenkääni.” Seuraava jatkaa ”Olen tanssikenkä ja etsin
jalkaa”, josta kolmas jatkaa ”Olen jalka ja etsin jalkapalloa”. Näin jatketaan. Jos
joku ei keksi sopivaa sanaa, voivat kaikki pohtia sitä yhdessä.

SOLMU
Yksi leikkijöistä menee oven ulkopuolelle. Muut muodostavat piirin ja ottavat
toisiaan käsistä kiinni. Tarkoituksena on pujottautua tiukkaan solmuun ilman,
että käsistä päästetään irti. Kun solmu on valmis, kutsutaan oven ulkopuolella
oleva sisään. Hän antaa suullisia ohjeita, joiden avulla solmua selvitetään.
Tavoitteena on, että solmussa olleet palaavat ohjeiden avulla piiriksi käsiä
irrottamatta.
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TUTKIN JA TOIMIN
YMPÄRISTÖSSÄMME
Partiossa tutustutaan suomalaiseen luontoon ja luonnonsuojeluun. Retket ja
leirit järjestetään useimmiten metsässä, jolloin opitaan luonnossa liikkumista
ja erätaitoja. Partion kautta myös suhde luontoon ja sen kunnioittaminen
kehittyvät monelle nuorelle. Näiden aktiviteetin kautta voitte tutustua
lähiluontoon ja siellä liikkumiseen tai opetella luonnon kunnioittamista.

Luokan oma digitaalinen kasvio

K E S TO: yksi oppitunti (halutessa vaikka koko päivä)
VA L M I S T E L U A I KA: 30– 60 minuuttia riippuen sisällöstä
TA RV I K K E E T: kuvausväline/ryhmä (tabletti, kännykkä, kamera, kynä ja paperi)

Lähdetään lasten kanssa ulos ja etsitään esikoulun pihapiiristä tuttuja kasveja.
Helposti tunnistettavia ovat muun muassa puista koivu, mänty, kuusi ja pihlaja
sekä kenttäkerroksen kasveista voikukka, piharatamo, ruoho ja apilat.
Lapset voidaan jakaa pareittain ja antaa heille tehtäväksi etsiä ja kuvata rajatulta
alueelta niin monta erilaista kasvia kuin mahdollista. Mahdollisuuksien mukaan
kuvaus tapahtuu digikameroilla, pädeillä tai puhelimilla, joita on käytettävissä.
Kun kasvit on kuvattu, seuraavaksi voidaan tunnistaa niitä kasvikirjojen avulla.
Kasvien nimet voidaan kirjoittaa/kopioida kasvikirjasta ylös, jolloin saadaan
harjoitusta myös kirjoituksessa ja lukemisessa. Katsotaan kuinka monta kasvia
koko ryhmä on löytänyt!
Tehtävä voidaan toteuttaa myös kuvasuunnistustyyppisesti. Opettaja katsoo
mitä kasveja pihalta löytyy ja lasten kanssa käydään niitä läpi. Pihalta löytyviä
kasveja voidaan esimerkiksi piirtää. Ulkona opettaja antaa parille jonkin kasvin
nimen tai vihjeen jostain kasvista ja lapset etsivät pihalta kyseisen kasvin,
kuvaavat sen ja tulevat tarkistuttamaan kuvan ja hakemaan uuden tehtävän
opettajalta.
Kuvista voidaan myös koota diaesitykset lasten kanssa ja esittää muille.
Diaesitykseen voi yhdistää joka kasvin kohdalle kehollisen elementin esimerkiksi
miettimällä miten kasvit tuulessa liikkuvat tai miltä ne kuulostavat.
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Luontopolku

K E S TO: 1,5 tuntia
VA L M I S T E L U A I KA: 25 minuuttia
TA RV I K K E E T: Valmis tehtävämateriaali löytyy osoitteesta partio.fi/esikoulut
ja se sisältää seuraavat materiaalit:
30 kpl tuloste ratkaisukortista (tarve 1 kpl / eskarilainen)
1 sarja tulostetut luontokuvat (muovitaskuta tai laminoi)
5 kpl tulostetut oikeat ratkaisut

Lisäksi tarvitsette: Kyniä, narua ja sakset kuvien kiinnittämiseen (ulkona
esimerkiksi puut ja kiipeilytelineet ovat hyviä kiinnityspaikkoja) tai teippi (sisällä
kuvia kannattaa kiinnittää seinille, lattiaan jne.), muovitaskut luontokuville,
jos teet ohjelman ulkona. Luontokuvat voi myös laminoida, jolloin niitä voidaan
käyttää useita kertoja uudelleen.
Luontopolun kuvaus:
Eskarilaiset pääsevät tutustumaan Suomen luontoon kuvina ja kokeilemaan
hieman suunnistamista ja ongelman ratkaisua. Esikoulun leikkialueelle levitetään
15 kappaletta kuvia, jotka tulee löytää oikeassa järjestyksessä. Eskareille annetaan
jokaiselle oma ratkaisukortti, jossa on mystisiä keltaisia merkkejä, jotka
löytyvät myös luontokuvista. Vetäjä antaa vihjeen ensimmäisestä luontokuvasta
(puolukka) ja tämän jälkeen lähdetään sitä etsimään. Jokaisesta luontokuvasta
lauma löytää keltaisen kuvion, jonka eskarilaiset ympyröivät ratkaisukortista.
Jokaisessa luontokuvassa on seuraavaksi etsittävän luontokuvan nimi ja
pikkukuva siltä varalta, että eskarilaiset eivät vielä osaa lukea. Kun eskarilaiset
ovat löytäneet kuvat vihjeiden perusteella ja ympyröineet ratkaisukortista 15
keltaista kuviota, tehtävä on suoritettu. Vihjeiden etsimisen aikana voidaan
yhdessä tunnistaa kuvia ja keskustella luontoon liittyvistä asioista. Voitte kysellä
esimerkiksi mitä eläimiä ja lintuja eskarilaiset ovat nähneet omassa pihapiirissä?
Ovatko eskarilaiset koskaan käyneet metsäretkellä/ mustikassa/ sienessä?
Materiaali löytyy täältä: partio.fi/esikoulut

Leirielämää teltassa

K E S TO: noin tunti
VA L M I S T E L U A I KA: 20 minuuttia
TA RV I K K E E T: teltta, vaihtoehtoisesti pressu tai kangas sekä narua

Partiolaiset nukkuvat partioleireillä usein teltoissa. Teltan voi hyvin pystyttää
myös esikoulun pihalle tai vaikka sisälle – lapset keksivät niissä hauskoja
leikkejä. Myös tarinan kuunteleminen tai eväiden syöminen teltassa on
jännittävää. Tähän tehtävään voi myös yhdistää Nuotiotarina-tehtävän tai
metsäretken laulut ja leikit tehtävän.
Jos oikeaa telttaa ei ole käytettävissä, voi teltaksi rakentaa majan
mielikuvituksen mukaan. Teltta syntyy esimerkiksi pingottamalla köysi
kahden puun tai pylvään väliin ja laittamalla kankaan tai pressun köyden päälle
harjateltan eli Nigerin muotoon. Alareunat voi kiinnittää paikoilleen esimerkiksi
laittamalla kivet tai penkit reunojen päälle, jos kangasta on riittävästi.
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Tutkimusmatkalle metsään
K E S TO: 45 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: 5 minuuttia
TA RV I K K E E T: viivotin

Kerätkää maasta erimuotoisia asioita ja tehkää niistä oma taideteos. Kerätkää
ainakin jotain a) vihreää b) kevyttä c) terävää d) pyöreää e) pehmeää f) kovaa g)
ruskeaa. Tutkikaa ja vertailkaa keräämiänne esineitä. Mikä niissä on erilaista? Minkä
tuntuisia ne ovat? Liukkaita, karheita vai jotain muuta? Mistä esineestä pidätte
eniten?
Pysähtykää hetkeksi paikoillenne. Näkyykö kevään ensimmäisiä muuttolintuja?
Seuratkaa linnun lentoa. Mitä se tekee, mihin se menee? Kuuluuko ääniä?
Maalle makuulleen. Asettukaa pötköttämään selällenne maahan ja sulkekaa
silmät. Tunnustelkaa vierellä olevia asioita. Mitä ne ovat?
Etsikää viivoittimen avulla jokin esine luonnosta joka on 1 cm pituinen, toinen
joka on 2 cm pituinen ja niin edelleen aina 5 cm asti. Minkälaisia esineitä löysitte?
Hiljaa hiipii retkeilijä. Eläimet liikkuvat luonnossa hyvin hiljaa, jotta esimerkiksi
saalistajat tai ihmiset eivät niitä huomaa. Onnistuuko tämä teiltä? Muodostakaa
jono ja yrittäkää liikkua mahdollisimman hiljaa ja jättämättä jälkiä. Opettaja voi
tarkkailla jonon liikkumista silmät kiinni ja huudahtaa kun jonosta kuuluu ääniä!
Kun olette liikkuneet matkan niin opettaja voi myös katsoa jäikö tarpeeksi jälkiä,
jotta tiedetään mihin mentiin.
Punaisin kivi: Leikkijät saavat tehtävän, esim. etsi punaisin kivi, värikkäin lehti,
suurin käpy jne. Kun kaikki ovat löytäneet vaaditun asian, vertaillaan kenen
kivi on punaisin. Keskustellaan esineiden ominaisuuksista, esim. miksi kivi on
punainen. Miksi kuusi on vihreä?

Aistiretki luontoon

K E S TO: 1,5 tuntia
VA L M I S T E L U A I KA: ei valmisteluaikaa
TA RV I K K E E T: ei erityisiä tarvikkeita

Luonnossa liikkuessa on usein tärkeintä päästä perille määränpäähän. Käyttäkää
nyt kuitenkin matkaan reilusti aikaa. Kuunnellen, haistaen, maistaen, tuntien ja
nähden voi saman reitin aistia täysin eri tavoin. Tehkää päiväkodin ympäristöön
tai pihalle lyhyt reitti. Voitte kiertää useasti samaa lyhyttä reittiä ja havainnoida
joka kerta ympäröivää luontoa eri aistilla. Reitin pituus voi olla hyvinkin lyhyt,
esimerkiksi 25 metriä. Ensin reitti kuljetaan pareittain silmät kiinni ääniä
kuunnellen. Tämän jälkeen haistellaan erilaisia polun varren tuoksuja. Voitte myös
jakaa ryhmän niin, että jokaisella on vain yksi aisti käytettävissä, ja verrata lopuksi
jokaisen havaintoja. Huomaatte, että kun on kaikki aistit käytettävissä, retkellä
havaitsee yhteensä paljon enemmän asioita, kuin vain yhtä aistia käyttäessä.
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AKTIVITEETTIIN SOPIVIA LEIKKEJÄ:
P U U S O K KO
Leikkijät ovat pareittain, joista toisella on silmät sidottu. ”Näkevä” vie sokon
puun luokse, ja tämä tunnustelee puuta. Sokko viedään pois puun luota ja häntä
pyöritellään. Side otetaan pois silmiltä, ja entinen sokko yrittää löytää puun.
Leikkijät vaihtavat osia. Voidaan purkaa puhumalla kunkin tuntemuksista.

PUIDEN TUNNUSTELEMINEN
Leikkijät muodostavat pareja ja jokaisesta parista toisen silmät sidotaan. Näkevä
taluttaa parinsa valitsemansa puun luo. Sokea yrittää tunnustelemalla saada
mahdollisimman tarkan kuvan, minkälaisesta puusta on kysymys, minkä jälkeen
hänet talutetaan takaisin lähtöpisteeseen. Side poistetaan ja leikkijä yrittää
osoittamalla arvata, minkä puun luona äsken oli. Kun arvaus osuu oikeaan,
leikkijät vaihtavat rooleja.

T U H AT J A L K A K ÄV E LY
5–6 osallistujaa asettuu jonoon silmät sidottuina ja ottaa edellä olevaa hartioista
kiinni. Ohjaaja toimii tuhatjalkaisen silminä ja kehottaa tuhatjalkaisen osina
olevia osallistujia tarkastelemaan kuljettua maastoa mahdollisimman tarkasti,
kuuntelemaan, haistelemaan ja tunnustelemaan. Tuhatjalkainen aloittaa kulkunsa,
ja ohjaaja johdattelee maastossa kömpien kivien yli, kiertäen puita, kumartuen
pensaiden ali jne. Ohjeiden mukaan tuhatjalkaisen osat tunnustelevat esim. puita,
lehtiä, oksia, runkoja ja haistelevat leikattua nurmikkoa. Noin 10 min kiemurrellaan
maastossa ja pysähdyttyä otetaan siteet pois silmiltä. Nyt osallistujien tulee kulkea
reitti takaisinpäin muistellen hajuja, kosketuksia ja reittiä.

Kimin tarina ja kokeet

K E S TO: 45 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: 10 minuuttia, voi sisältyä aktiviteetin kestoon,
mikäli lapset keräävät itse tarvikkeet.
TA RV I K K E E T: 10–20 kappaletta erilaisia esineitä luonnosta, lapset voivat myös itse
kerätä nämä.
Kim seikkaili alun perin englantilaisen kirjailijan Rudyard Kiplingin
nuortenkirjoissa. Partion perustaja Robert Baden-Powell teki Kimin tutuksi
kaikille maailman partiolaisille ottaessaan omissa kirjoissaan hänet esimerkiksi
pojasta, joka käytti taitojaan maansa hyväksi. Kim-kirjat löytynevät useimpien
kirjastojen nuortenosastolta edelleen.

K I M - L E I K I N TA U S TATA R I N A:
”Kim eli Kimball Ohara oli Intiassa palvelleen irlantilaisrykmentin kersantin
poika, joka jäi jo pienenä orvoksi. Kim leikki alkuasukaspoikien kanssa ja oppi
heidän kielensä ja tapansa. Kim vietti vaeltelevaa elämää. Kerran hän kohtasi
vaelluksillaan rykmentin, johon hänen isänsä oli kuulunut. Vieraillessaan
rykmentin leirissä Kim joutui epäillyksi varkaudesta. Asiaa selviteltäessä selvisi
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myös Kimin syntyperä, ja rykmentti otti pojan huostaansa. Englantilaisen
rykmentin keskellä eläessään Kim kuitenkin pukeutui mielellään vapaa-aikanaan
intialaisiin pukimiin ja kuljeskeli alkuasukkaiden joukossa yhtenä heistä. Eräänä
päivänä Kim tutustui jalokivikauppiaaseen, joka toimi myös hallituksen vakoilijana.
Kimistäkin ruvettiin kouluttamaan hallituksen tiedustelijaa, koska hän tunsi hyvin
alkuasukkaiden tavat ja kielen. Kimin koulutus tiedustelutehtäviin sisälsi monenlaista
valmennusta, jonka avulla kehitettiin pojan huomiokykyä, nokkeluutta ja muistia.
Ensimmäinen harjoitus oli tällainen: jalokivikauppias näytti Kimille tarjottimellisen
erilaisia kiviä. Kim sai katsella kiviä hetken. Sitten kivet peitettiin liinalla, ja Kimin piti
kertoa, millaisia kiviä tarjottimella oli ja miten monta. Jonkin aikaa harjoiteltuaan Kim
oppi painamaan mieleensä kaikki kivet tai vastaavalla tavalla näytetyt muut esineet.
Partiolaisten Kim-leikit ovat muunnoksia tästä harjoituksesta. Kimistä kehittyi myös
naamioituja ja ovela selviytyjä, joka ei jäänyt neuvottomaksi kiperissäkään tilanteissa.”

K I M I N L E I K K I: Kimin leikkiä voi käyttää alustuksena varsinaiselle Kimin
kokeelle. Siinä kokeessa käytettävät esineet (10-20 kpl) otetaan esille yksitellen
esimerkiksi kankaalla peitetystä korista siten, että lapsi saa kädet selän takana tai
silmät sidottuna tunnustella ja arvata, mikä esine on kyseessä.
K I M I N KO E: Tavallisimmin Kimin kokeessa on esineitä, jotka ovat näkyvillä
vain lyhyen ajan. Sen jälkeen testattavien on muistettava, mitä esineitä esillä oli
ja/tai missä järjestyksessä ne olivat. Vaihtoehtoisesti esineitä voidaan poistaa
ja leikkijän tulee keksiä, mikä tai mitkä esineet on poistettu. Kimin kokeita voi
keksiä myös itse. Pää- asia on, että testaamalla kehitetään lapsen huomiokykyä ja
tarkkaavaisuutta sekä eri aistien käyttöä ja muistia.
L U O N TO - K I M: Jakaannutaan kahteen joukkueeseen, ja molemmat joukkueet
keräävät luonnosta asioita (ei eläviä kasveja!), jotka asettavat maahan piirrettyyn
ruutuun, esim. 10 asiaa/joukkue. Sitten vaihdetaan ruutuja, ja joukkueille
annetaan hiukan aikaa katsoa toisten ruutua. Tämän jälkeen mennään taas
omalle ruudulle ja otetaan pois siitä joitakin asioita, ja toisten pitää katsomaan
tullessaan huomata, mitä ruudusta on kadonnut. Leikkiä voi vaikeuttaa
luontokappaleiden määrää tai samankaltaisuutta lisäämällä (esim. kasveja, mutta
eri lajeja) tai sitten pois ottamisen sijasta vaihtamalla esineitä.
AKTIVITEETTIIN SOPIVA LEIKKI:
J ÄT E P I S T E - L E I K K I: Tila jaetaan osiin, joista jokainen on jonkun jätteen
keräysastia (esim. kentän neljästä laidasta yksi on komposti, toinen lasinkeräys,
kolmas paperinkeräys ja neljäs sekajäteastia). Leikinjohtaja huutaa eri jätteitä,
jolloin kaikki leikkijät juoksevat aina kunkin jätteen oikeaan lajittelupaikkaan.
Esim. huudettaessa ”kurkun kuoret”, leikkijät juoksevat kompostiin ja
huudettaessa ”säilykepurkki”, jolle ei tässä ole omaa lajittelupaikkaa, leikkijät
juoksevat sekajäteastiaan. Haluttaessa väärään paikkaan juossut tai hitain
leikkijä voidaan tiputtaa pois. Leikkiä voi vaikeuttaa lajitteluastioiden määrää
kasvattamalla tai erikoistamalla. Voidaan esimerkiksi lajitella eri paperilaatuja,
jolloin valkoinen kopiopaperi, värillinen paperi, sanomalehtipaperi ja muut
paperit ovat eri paikoissa.
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Matoäiti ja lapset:

TA RV I K K E E T: 20 cm pituisia villalanganpätkiä kahta eri väriä
VA L M I S TA U T U M I S A I KA: 15 minuuttia

Opettaja pudottelee pienehkölle metsäalueelle (15 x 15 m/oppilasmäärän mukaan)
eripituisia enintään 20 cm pituisia villalangan pätkiä. Lankojen tulee olla kahta
eri väriä, joista toinen on luonnosta helpommin erottuva. Lankoja saa olla
runsaasti, jopa n. pari sataa. Ennen etsintää opettaja näyttää oppilaille kyseisistä
langoista punotun ”matoäidin”, jonka kadonneita poikasia lapset saavat etsiä.
Lopuksi vertaillaan, kuinka monta matoa kukin on löytänyt sekä matojen kokoa:
Mitkä poikaset ovat yhtä pitkiä jne.

Puulajien tunnistus

K E S TO: 45 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: 10 minuuttia
TA RV I K K E E T: puiden lehtiä tai kuvia puiden lehdistä

Päiväkodin pihalta etsitään yleisimmät suomalaiset puulajit: koivu, kuusi, mänty,
haapa ja leppä. Kaikki eivät välttämättä alueelta löydy, mutta etsikää niin monta
kuin pystytte. Jos piha-alueelta löytyy muita puulajeja, niin voitte käydä myös ne
läpi. Tämän jälkeen valitaan muutama seuraavista leikeistä tai leikitään kaikki.

P U U LA J I G O L F: Peliä pelataan joko pareittain tai pienessä ryhmässä. Aluksi
kaikki etsivät itselleen pienen kepin tai kiven. Yksi osallistujista osoittaa ja
nimeää lähistöllä sijaitsevan puun. Osallistujat yrittävät vuoron perään heittää
keppinsä mahdollisimman lähelle puuta. Lähimmäksi päätynyt voittaa ja saa
valita seuraavan kohteen.
P U U N E T S I N TÄ: Kullekin leikkijälle annetaan jonkin puun lehti (tai kuva
lehdestä), ja kaikki saavat yhtaikaa lähteä etsimään omaa lehteään vastaavaa
puuta lähimetsästä. Kun kaikki ovat puunsa löytäneet, kertoo jokainen, mikä puu
on kyseessä. Puun etsintää voidaan leikkiä myös ryhmien keskeisenä kilpailuna
siten, että kullekin ryhmälle annetaan yhtä monta ja yhtä vaikeasti löydettävissä
olevan puun lehteä. Vaihtoehtoisesti voidaan leikkiä myös kukilla ja etsiä puiden
lisäksi myös ruohokasveja.
P U U H I P PA: Jokainen leikkijä valitsee itselleen puun, jossa asuu. Yksi
leikkijöistä on ilman puuta. Kun hän huutaa: ”Talo palaa, pakko vaihtaa”, täytyy
kaikkien leikkijöiden vaihtaa puuta. Ilman puuta ollut leikkijä yrittää samalla
saada itselleen puun. Se, joka jää ilman puuta, jää uudeksi huutajaksi.

Mehuhetki

K E S TO: 45 minuuttia
VA L M I S T E L U 10 minuuttia
TA RV I K K E E T: retkikeitin, tulentekovälineet, mukeja, mehua

Tämä aktiviteetti sopii partiolaisvierailun kohokohdaksi, jos haluatte kutsua
partiolaisia vierailulle. Aktiviteetin voi helposti yhdistää Leirielämää teltassa
-aktiviteettiin. Koska partiossa ruuan valmistusta itse opetellaan jo pienestä
pitäen, harjoittelette trangian käyttöä. Voitte keittää trangialla joko mehua tai
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teetä eskarilaisten toiveiden mukaisesti. Samalla kerrotaan trangiasta ja sen
käytöstä sekä turvallisuudesta. Tähän voi myös pyytää mukaan partiolaisia.
Katsokaa lähimmän lippukunnan tiedot osoitteesta partio.fi/liity. Eskarilaiset
kannattaa mahdollisuuksien mukaan jakaa hieman pienempiin ryhmiin, jotta
kaikki pääsevät näkemään, miten trangiaa käytetään. Tehtävää varten tarvitaan
trangiat ja niiden käyttöön tarvittavat välineet. Mikäli eskarista ei ole mahdollista
lainata muovimukeja, on mukaan otettava kertakäyttömukeja. Mukaan kannattaa
ottaa myös esimerkiksi makuualustoja tai muita tarkoitukseen sopivia alustoja
istuinalustoiksi, jotta eskarilaisten on mukava juoda mehua/teetä.

AKTIVITEETTIIN SOPIVA LEIKKI:

M E T S Ä N H A LT I J A : Leikkipaikaksi käy metsä tai puisto, jossa on joku korkea
kohta, esimerkiksi iso kivi tai kumpu. Yksi leikkijöistä on metsänhaltija.
Metsänhaltijalle valitaan valtaistuin, josta hän tarkkailee alamaisiaan.
Muut leikkijät ovat aluksi kauempana näkymättömissä ja yrittävät lähestyä
metsänhaltijaa eri suunnista hiipien puiden takaa tai ryömien maassa hiljaa.
Tarkoituksena on päästä koskettamaan metsänhaltijaa tai valtaistuinta. Kun
metsänhaltija näkee jonkun lähestyvän, hän huutaa tämän nimen. Silloin leikkijän
täytyy palata omaan lähtöpaikkaansa tai mennä piiloon ja yrittää uudelleen. Jos
joku onnistuu koskettamaan metsänhaltijaa tai valtaistuinta, valta vaihtuu.
PO RO E ROT U S: Leikkijöistä valitaan kaksi poroisäntää. Molemmat saavat yhden
erivärisen pallon. Loput leikkijöistä ovat poroja, jotka juoksevat ympäriinsä
rajatulla alueella eli poroaitauksessa. Poroisännät alkavat merkitä poroja
heittämällä niitä palloilla. Merkittyihin poroihin kiinnitetään pallon värinen
pyykkipoika, jonka jälkeen merkityt porot saavat taas juosta vapaina. Eniten
poroja merkinnyt poroisäntä voittaa.

Metsäbingo

K E S TO: noin 30 minuuttia – 1 tunti
VA L M I S T E L U: 15 minuuttia
TA RV I K K E E T: bingoalusta (tulostettavissa netissä) liitteenä malli

Opettaja laatii joko kotona suoritettavaksi tai päiväkodin pihalla tehtäväksi
metsäaiheisen bingon. Tämä aktiviteetti on yhdistettävissä esimerkiksi aistiretki
metsään aktiviteettiin. Kyseessä on siis samanlainen peli kuin perinteinen
bingo, mutta metsässä! Tarvitsette tätä varten A4-paperia, johon piirretään 5 x 5
ruudut. Ruutuihin kirjoitetaan metsään liittyvä tehtävä tai havainto. Osallistujille
jaetaan bingolaput ja kuka on ensimmäisenä saanut viiden suoran voittaa! Tässä
esimerkkejä: keräsin 3-kerroksisen sammaleen, otin talteen syksyisen puun
lehden ja tunnistin puun, löysin puun jonka ympäri käteni eivät yletä, kiipesin
puuhun, laitoin taskuuni linnun sulan, tunnistin mustikan varvun, keräsin kolme
kuusenkäpyä, taputin koivua, löysin porojäkälän, löysin kanervan, huomasin
eläimen kakan, silitin mäntyä, löysin muurahaispesän, poimin kymmenen
pihlajan marjaa, esittelin toisille sienen, maistoin marjoja, kiersin kuusen
ympäri, näin variksen, heitin männynkävyn oksan yli, haistoin kääpää, otin
kuvan kasvista jne.
O P E T TA J A N O PA S
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Popcornit trangialla

K E S TO: 30 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: 5 min
TA RV I K K E E T: Trangia, tulitikut, popcorninjyviä, öljyä, suolaa

Trangian kattilan pohjalle kaadetaan pieni kerros öljyä. Kuumennetaan öljy.
Öljyn joukkoon kannattaa laittaa yksi popcornin jyvä. Kun jyvä poksahtaa,
öljy on riittävän kuumaa. Otetaan kattila pois trangialta ja kaadetaan popcornin
jyvät kattilaan siten, että jyvät ovat öljyn peitossa. Suljetaan kattila trangian
kannella. Laitetaan kattila takaisin trangialle. Popcornit ovat valmiita, kun
poksahtelu loppuu. Kun poksahtelu alkaa, popcornit valmistuvat todella nopeasti.
Maustetaan suolalla.
Muista, että trangialla ollut kattila on todella kuuma! Harkitse, onko oman
ryhmäsi turvallista antaa käsitellä kattilaa, vai olisiko se tehtävä yhdessä
opettajan kanssa. Varaa erillinen kulho tarjoilua varten. Vaihtoehtoisesti popparit
voi myös valmistaa hellalla kattilassa.
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KASVAN JA KEHITYN
Partion tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista
vastuuntuntoisia, aktiivisia ja elämäntavoiltaan tasapainoisia kansalaisia.
Yksi partiolaisten ihanteista onkin ”kehittää itseään ihmisenä”.
Partiossa opetellaan elämänhallintaa, terveitä elämäntapoja, itsenäistä
ajattelua sekä toiset huomioon ottavaa käytöstä. Partiolainen on luova
ja nokkela, eikä hänellä jää sormi suuhun tiukassakaan paikassa. Partion
tärkeimpiä oppeja on, että lapsikin osaa kantaa vastuuta itsestään ja
ympärillään elävistä sekä olla avuksi toisille!

Istumalentopallo

K E S TO: 10–20 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: 5 minuuttia
TA RV I K K E E T: maalarinteippiä, kevyt pallo tai ilmapallo

Oletteko kuulleet vammaisurheilusta? Mitä ovat paralympialaiset? Fyysiset
vammat eivät onneksi ole este liikunnan harrastamiselle! Istumalentopalloa pelataan
kahdessa joukkueessa esimerkiksi maalarinteipillä kahtia jaetulla pelialueella.
Tarkoituksena on paikallaan istuen saada pallo pysymään ilmassa omalla puolella
ja putoamaan maahan vastustajan puolella kenttää. Palloksi sopii mikä vain kevyt,
pehmeä pallo. Ilmapallo laskeutuu hitaasti, joten sillä voi olla helpoin aloittaa.

Liikennemerkkiretki
K E S TO: noin 1 tunti
VA L M I S T E L U A I KA: ei ole
TA RV I K K E E T: kamera

Lähtekää retkelle eskarin lähimaastoon. Tutkikaa yhdessä, kuinka monta
erilaista liikennemerkkiä löydätte ja mitä ne kaikki tarkoittavat. Seuratkaa jonkin
merkin kohdalla, miten hyvin muut tiellä liikkujat noudattavat tuota merkkiä
(tarkkailkaa esimerkiksi sitä, miten moni autoilija hiljentää suojatien kohdalla).
Vaaranpaikkoja ja turvallisia paikkoja voi myös valokuvata!

Mallikas lautanen

K E S TO: noin 1 tunti
VA L M I S T E L U A I KA: 20 minuuttia
TA RV I K K E E T: valkoista paperia tai kartonkia, sakset, värikyniä, värikkäitä papereita,
liimaa, lautasmallin kuva
Tutustutaan ensin yhdessä lautasmallin ideaan. Internetistä löytyy helposti
mallikuvia, joita voi käyttää havaintomateriaalina. Sen jälkeen lapset saavat
miettiä, mitä haluaisivat syödä ja askarrella valkoisesta paperista oman lautasen.
Lautaselle kootaan piirtämällä ja/tai paperista leikkaamalla oma lautasmallin
mukainen lempiateria.
O P E T TA J A N O PA S
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Nuotioherkku: S’mores

K E S TO: 1–2 tuntia (riippuen siitä, teettekö nuotion yhdessä)
VA L M I S T E L U A I KA: 30 minuuttia + kauppareissu
TA RV I K K E E T: Marie-keksejä, vaahtokarkkeja, tummaa tai maitosuklaata, makkaratikkuja
tai vastaavia, pieni nuotio (halkoja, sytykkeitä, tulitikut)
S’mores on Yhdysvalloista lähtöisin oleva yksinkertainen nuotioherkku, joka
on tosi nopea valmistaa! S’moresien valmistukseen tarvitaan syöjää kohti
kaksi Marie-keksiä (tai muuta yksinkertaista, ohutta keksiä), vaahtokarkki ja
(mahdollisimman ohut, esim. Panda) suklaapala. Vaahtokarkki paahdetaan
nuotiossa tikun nokassa pehmeäksi (varovasti, vaahtokarkit palavat helposti!).
S’moresit kootaan siten, että kahden keksin väliin tulee paahdettu vaahtokarkki
ja pala suklaata. Nam!

Haloo, hätäkeskus?

K E S TO: 1 tunti
VA L M I S T E L U A I KA: ei ole
TA RV I K K E E T: lelupuhelin (ei pakollinen)

Tämän leikin avulla lapset voivat turvallisesti harjoitella hätänumeroon
soittamista. Hätätilanne saattaa sattua niin, että aikuisen apua ei ole saatavilla tai
aikuinenkin voi loukata itsensä, jolloin lapsen on hyvä tietää, mitä tehdä.
Lapsille on tärkeää selvittää numeroiden merkitys ja sijainti puhelimessa. Lasten
kanssa pitää myös jutella, millaisessa tilanteessa hätänumeroon soitetaan ja
opettaa, ettei puhelimella saa leikkiä. 112-hätänumeroon voi aina soittaa myös
ilman puhelimen sim-korttia ja saldorajasta huolimatta. Puhelimella leikkivä
lapsi saattaa vahingossa tai pilanpäiten soittaa hätänumeroon viivyttäen apua
todellisilta avuntarvitsijoilta.
Lapset voivat harjoitella hätänumeroon soittamista lelupuhelimella tai vaikka
käyttämällä kättä puhelimena. Lapset saavat keksiä pareittain tai pienryhmissä
hätätapauksen: mitä on tapahtunut, kenelle ja missä (osoite tai esikoulun nimi).
Sitten lapset soittavat numeroon 112 ja ohjaaja vastaa puheluun esittäen hätäkeskuspäivystäjää. On tärkeää, että lapsi vastaa kysymyksiin ja lopettaa puhelun
vasta, kun saa siihen luvan.

Apukysymykset hätäkeskuspäivystäjää esittävälle ohjaajalle:
Kuka soittaa?
Mitä on tapahtunut ja kenelle?
Onko paikalla aikuisia?
Missä on tapahtunut, osoite?
Kertoo lapselle, mitä hänen tulee tehdä
Pyytää tarvittaessa jonkun tulemaan
vastaan ovelle
Antaa luvan sulkea puhelimen
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Laastariharjoitus

K E S TO: noin 30 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: 10 minuuttia
TA RV I K K E E T: laastaria, desinfiointiainetta, vanua, punainen tussi tai kuulakärkikynä

Tässä tehtävässä harjoitellaan hoitamaan pieniä haavoja itse. Aluksi jokainen
saa punaisella kynällä piirtää itselleen käteen tai jalkaan pienen haavan. Tämän
jälkeen pareittain hoidetaan kaverin haava puhdistamalla se ja laittamalla
sitten laastari päälle. Samalla voidaan harjoitella myös kaverin lohduttelua
ja tsemppaamista. Se on usein yhtä tärkeää kuin itse haavan hoitokin! Kun
kaikkien haavat on hoidettu, keskustellaan, millaiset haavat voi hoitaa itse ja
mitkä tarvitsevat lääkärissä käyntiä.

Tätä minä haluan ja tätä minä tarvitsen

K E S TO: 1–2 tuntia
VA L M I S T E L U A I KA: 20 minuuttia
TA RV I K K E E T: sanoma- ja aikakauslehtiä, saksia, A3-paperia, kyniä, liimaa

Kulutustottumuksien perusta luodaan jo lapsena, joten välillä on hyvä pysähtyä
miettimään, mikä on tarpeellista ja mikä ei. Tätä tehtävää varten lapset jaetaan
pienempiin ryhmiin, ja jokainen ryhmä saa tehtäväkseen askarrella kaksi
julistetta. Toisen julisteen otsikko on: Tätä minä tarvitsen. Siihen kerätään
lehdistä leikkaamalla kuvia asioista, jotka lasten mielestä ovat tarpeellisia.
Toisen julisteen otsikko on: Tätä minä haluan ja siihen kerätään sellaisia asioita,
joita lapset haluaisivat, mutta jotka eivät ole välttämättömiä. Tämän tehtävän
voi tehdä esimerkiksi jatkotyöskentelynä Minä ja meidän yhteisömme -osion
mainostyöskentelylle.

Kyllä vai ei?

K E S TO: 10–20 minuuttia
VA L M I S T E L U A I KA: 20 minuuttia (väittämien keksimiseen ja kirjaamiseen)
TA RV I K K E E T: ei tarvikkeita

Piha tai tila jaetaan kahtia siten, että toinen puoli tarkoittaa kyllä ja toinen
puoli ei. Ohjaaja lukee väitteitä ja lapset saavat valita puolensa. Kun kaikki ovat
valinneet, lapset saavat perustella valintojaan.
Esimerkkiväittämiä:
Roskia saa heittää maahan.
Aikuista pitää aina totella.
Jos joku lyö, saa lyödä takaisin.
Toiset pitää aina ottaa leikkiin mukaan.

O P E T TA J A N O PA S
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Kokonaisuuteen sopivia leikkejä:
S A I R A A LA H I P PA
Hippaleikit ovat tunnetusti hyviä energianpurkuleikkejä. Juoksemisen jälkeen
voidaan rauhoittua juttelemaan, miten bakteereista oikeasti pääsee eroon.
Kuka muistaa aina pestä kädet ennen ruokailua? Kuka on joutunut syömään
antibiootteja sairastuttuaan?
Sairaalahipassa kiinniottajaa sanotaan bakteeriksi. Kun ”bakteeri” saa jonkun
kiinni, kiinniotettu sairastuu ja menee maahan selälleen makaamaan. Muut
voivat pelastaa hänet kantamalla hänet yhteen erikseen sovituista sairaaloista
(esimerkiksi jumppamatolle tai isolle kivelle), minkä jälkeen sairastunut saa
jatkaa juoksemista. Jos lapsia on paljon, kantajia eli ambulanssityöntekijöitä
voi olla aina neljä, jolloin sairastunut on helpompi kantaa sairaalaan.
Sairaskuljetuksen aikana kantajia ei saa ottaa kiinni. ”Bakteerit” vaihtuvat vasta
ohjaajan käskystä. Voidaan myös sopia, että sairastunut menee makaamisen
sijaan kyykkyyn, ja joku muu pelastaa hänet saattamalla hänet sairaalaan.

I L M A I S E T A A RT E E T
Ilmaiset aarteet on hippaleikki, jossa yksi leikkijöistä on kiinniottaja ja yksi
pelastaja. Jos kiinniottaja saa jonkun kiinni, tämä jää paikoilleen odottamaan.
Kiinnijäänyt pelastuu ja pääsee jatkamaan matkaa, kun hän kertoo porukan
seassa kiertelevälle pelastajalle jonkun kivan asian, jota voi tehdä ilman rahaa,
esimerkiksi käydä rannalla tai kiipeillä puissa.

R U O K A K A A P P I - J Ä Ä K A A P P I - PA K A S T I N
Ruoka ei voi pysyä kunnossa, jos sitä säilytetään väärin. Rakenne ja maku
voivat muuttua huonoksi tai bakteerit voivat päästä riehumaan ja sairastuttaa
ruokailijan. Pöpöt ja pikkueliöt pelkäävät kuitenkin sekä kylmää että kunnon
kuumennusta, lämpimässä ne villiintyvät.
Keskusteltuanne eri tuotteiden säilytyspaikoista, voitte leikkiä seuraavaa
leikkiä. Keittiön säilytyspaikkoja ovat jääkaappi, ruokakaappi ja pakastin.
Jääkaappia esitetään hyrisemällä kylmästä (kalistaan, täristään, hypellään ja
hierotaan käsillä omia käsivarsia). Ruokakaappia voi esittää vaikka istumalla
rennosti lattialla ja pakastinta seisomalla tikuksi jäätyneenä hiljaa paikallaan.
Kun nämä asennot on opeteltu, ohjaaja alkaa luetella ruokien nimiä ja lapset
näyttelevät, missä kyseistä ruokaa säilytetään.
Kun sanotaan ”maito” (juusto, ruuan tähteet, lihapullat, porkkana...) kuuluu
hyristä kuin jääkaappi, muttei sanota jääkaappisanaa. Pakastintuotteita
voisivat olla esim. jäätelö, jääkuutiot, pakastemarjat jne. Huoneenlämmössä
ruokakaapissa säilytettäviä esim. leipä, säilykepurkki, banaani ym. Leikistä
voi myös tehdä kilpailun siten, että hitain putoaa aina pelistä pois (ruoka meni
pilalle).
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MAAMERKIT

KIRJE KOLMEN
ASKELEEN PÄÄSSÄ

KULJE TÄHÄN SUUNTAAN

KIIRUHDA

JUOKSE

KÄÄNNY TAKAISIN
SEIS

ÄLÄ KULJE TÄTÄ TIETÄ

KULJE VAROVASTI
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OMIA MUISTIINPANOJA

38

E S I KO U L U LA I S T E N PA RT I OV I I K KO

LÄHTEET
Aina valmiina
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Olarin Eräkotkat 2012
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Suomen Partiolaiset 2009
Sudenpennun jäljet
Suomen Partiolaiset 2012
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
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Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten
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PARTIO ON
elämää ja seikkailua.
PARTIOSSA
toimitaan luonnossa,
opitaan uusia asioita,
toimitaan yhdessä ja ennen
kaikkea saadaan uusia kavereita!
PARTIO ON HAUSKANPITOA,
JOLLA ON TARKOITUS.
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