
ELÄIMET PIILOSILLA  
 
Liikunnallinen luontotyöpaja lapsille, tarinallinen toteutus 

 
Kohderyhmä:  4–6v 
Paikka:   Muulta toiminnalta erillinen, rauhallinen tila toteutuksen 

elävöittämiseksi. Koulun liikuntasali tai päiväkodin liikuntasali, jolloin 
osa ohjelmasta rakennetaan salin ulkopuolelle.  

 
Työpajan kesto noin 30min 
 
Kuvaus työpajasta: 
 
Eläimet piilosilla on liikunnallinen luontotyöpaja, joka on suunnattu erityisesti 4-6 -vuotiaille.  
Työpajan tilaksi tarvitaan liikuntasali ja mahdollisesti muita tiloja (käytäviä). 
Eläimet piilosilla työpajassa lapset tutustuvat metsän eläimiin liikunnan ja tarinoiden keinoin. 
 
Ohjeet järjestävälle 
 
Askartelut ja välttämättömät välineet:  
https://www.eklu.fi/palvelut/materiaalipankki/lapset-nuoret-perheet/eraviikko/eloimet-piilosilla-
tyopaja/ 

• Tulostettavat materiaalit (laminointi halutessa):  
o Eläinten kuvat, isommat tulosteet A3 Norppa, A4 Mäyrä, Majava, Ilves, Pöllö.  A5 

siili.  
o Ruokien x 2 ja jälkien kuvat 
o Jänikselle omat jäljet hämäämään etsijöitä 

+ sinitarraa kiinnitykseen 

• Paikkamerkit nuotion ympärille, nuotiopuut + “tuli”  

• Hyppynarut tai naruja 4-6kpl 
 
 
Näillä elävöität seikkailua 
 

• Työpajan musiikit soittolistana Eläimet piilosilla - YouTube (kännykkä ja bluetooth kaiutin) 
 

• Teltta ja leirinuotiopuut. Sähkökynttilät ja harsoa / kreppipaperia päälle. -> saa kynttilät 
näyttämään liekeiltä.  

 

• Naamioverkkoja / köynnöksiä tai puunlehtiä askarrella naruun tuomaan tunnelmaa 
metsästä.  Puunlehtien kuvat mukaan materiaaleihin.  

 

• Kun ystäviä etsitään --> tasapainoiluun nystyräpuolipalloja kiviksi, “laattoja/kiviä” polulle  
 

• Jäniksen asu / päähine / korvat ja häntä tms.  
 

https://www.eklu.fi/palvelut/materiaalipankki/lapset-nuoret-perheet/eraviikko/eloimet-piilosilla-tyopaja/
https://www.eklu.fi/palvelut/materiaalipankki/lapset-nuoret-perheet/eraviikko/eloimet-piilosilla-tyopaja/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD6InkTjr2jEoGqNPnZDPy9gUrrRxuEDo


• Lapsille jaettavat eläinten piirustuskuvat (materiaaleissa) 
 
Työpajan ohjeet, kursivoidut tekstit puhutaan:  
 
Eläimet piilosilla työpajan voi ohjata 1-3 aikuista. Jos yksi on jänis, voivat muut toimia esimerkiksi 
eräoppaina 
 
Paja alkaa liikuntasalissa. Nuotiopuiden ympärillä lattialla on paikkamerkit lapsimäärän mukaan. 
Eläinten kuvat, jäljet ja ruuat on piilotettu salin takaosaan/ käytäville. Kuvia voi piilottaa eri 
korkeuksille ja kiinnittää sinitarralla. Kuville johtaville reiteille on rakennettu tasapainoratoja tmv. 
liikunnallista haastetta. Salissa voi kuulua metsän ääniä (Eläimet piilosilla - YouTube). Jänis on 
salissa, kun opas johdattaa lapset sisään. 
 
Jänis/eräopas toivottaa seikkailijat tervetulleiksi metsään. Jänis näyttää etsivän jotain. Lapset 
johdatetaan istumaan nuotion ympärille. 
  
Aloitus ja alkuleikki 5 min 

Jänis: 
- Leikimme ystävieni kanssa piilosta mutten löydä heitä. Ehkä osa ystävistä onkin 

eksynyt leikin aikana sovitulta alueelta. Voisitteko auttaa minua etsimään 
kadoksissa olevat ystävät? 

 
Ensin tarvitsee hieman herätellä aisteja ja opetella taitoja. 

 
-> herätellään aistit etsintätehtävää varten.  
 

-Kuinka moni teistä on käynyt metsässä? Mitä kaikkia eläimiä Suomen metsistä 
löytyy? Miten liikutaan erilaisten eläinten tavoin? 

 
Soitetaan Suomalainen metsä laulu Eläimet piilosilla - YouTube 
Tarkoitus on liikkua eläimiä matkien: nopeasti, hitaasti, voimakkaasti, kevyesti, korkealla, 
matalalla, kurkotellen, yhdellä jalalla, toisella jalalla, eteenpäin, taaksepäin ja sivuttainkin vielä. 
 
Leikin aikana eläinten jälkiä löytyy maassa,  
 jänis: 

- Näittekö maassa jälkiä? Ne ovat varmaan ystävieni. Kenen jäljet ovat kyseessä? 
Lähdetäänkö etsimään? 

 
Etsintä 10 min 
 
Jaetaan etsintäväki 3-6 pienempään ryhmään. 

jänis/eräopas: 
- No niin, ollaan valmiita polulle etsintätehtävään. Ottakaa narusta kiinni ettei 

kukaan enää eksy ja lähdetään yhdessä etsimään eksyneet ystävät. Jos matkalta 
löytyy eläimiä, jälkiä tai ruokaa, niin ottaakaa ne mukaan. Heillä on varmaan jo 
nälkäkin. Tuokaa lopuksi kaikki mitä löysitte takaisin nuotiolle.  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD6InkTjr2jEoGqNPnZDPy9gUrrRxuEDo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD6InkTjr2jEoGqNPnZDPy9gUrrRxuEDo


“Polulla“ voi olla mielikuvituksen ja välineiden kautta rakentaen toteutettu: Puron ylitys, narua 
pitkin, kiviä hypellen. Kapeaa polkua, leveää polkua. Kallion viertä / pitkin sivuttain.  
 
Lapset pitävät kiinni narusta ja etenevät yhtenä ryhmänä etsinnän aikana. Aikuiset kulkevat 
mukana. Matkan edetessä, eläimiä ja ruokia löytyessä pohditaan yhdessä, kuka syö mitä. Lapset 
voi kutsua takaisin nuotiolle sovitulla merkkiäänellä. 
 
 
Eläinten tunnistus ja liikkuminen 10 min 

jänis: 
- Hienoa! Kaikki kuusi ystävääni ovat löytyneet metsästä ja olette tuoneet heille 

ruokiakin. Tunnetteko mitä eläimiä ystäväni ovat? Mitkä tassunjäljet kuuluvat 
millekin eläimelle? Ja mitä ruokaa kenellekin annetaan syötäväksi? Osaatteko 
ratkaista vielä sen? 

 
1. Nimetään lasten kanssa eläimet 
2. Yhdistetään oikeat jäljet oikeisiin eläimiin 
3. Yhdistetään oikeat ruuat oikeisiin eläimiin 

 
jänis/eräopas: 
Kokeillaan yhdessä osaammeko matkia eläimiä? 

 
Siili - palloksi puolustautuu. Mennään kaikki pieneksi palloksi! 

 
Pöllö – levittää siivet ja lentää. Mietitäänpä ja kokeillaan, miten pöllö lentää? 

 
Ilves – hiipii pehmeillä tassuilla. Miten ryhmänne menisi Ilveksen lailla eteenpäin? 

 
Mäyrä – jolkottelee iloisesti ja leppoisasti tai kaivaa pesää. Miltä voisi näyttää ryhmä 
touhukkaita mäyriä pesää kaivamassa? 

 
Majava – kuvitelkaa hetki, että jokaisella on iso lättänä häntä. Miten sen kanssa voisi 
mennä taaksepäin? 

 
Norppa – Miten liikkuu norppa? 

 
 
 
Rentoutushetki ja lopetus 5 min 
 

Jänis:  

- Kiitos teille kaikille! Onpa ihanaa että kaikki löytyivät, otetaanko hetki kiireetöntä 

aikaa ja nautitaan metsästä. Eläimet taitavat olla jo väsyneitä päivän 

seikkailuista ja käyvät lepäämään. Käykää etsijät maahan makuulle nuotion 

ympärille, sulkekaa silmät ja kuunnellaan yhdessä miten eläimet rauhoittuvat.  

 

Lapset käyvät paikkamerkkien kohdalle makaamaan ja sulkevat silmänsä. 



 

Eräopas lukee runon 

 

Ilves ihan itsekseen  
tovereilleen tokaisee  
pistetäänkö pitkäkseen  
roimasti kun ramaisee  
 

Mäyrä majaan matalaan  
lapset lepoon laittaa  
kun käy keli katalaan  
silloin uni maittaa  
 

Pöllö päähän petäjän  
toviksi torkahtaa  
taukopaikka tietäjän  
kunnes taas hiirtä jahtaa  
 

Norppa nousee kivelleen  
ja huolet huuhtoutuu  
kiepsahtaen kyljelleen  
se uneen unohtuu  
 

Minne meni majava  
yöksi yksinään  
aamuun asti makaa vaan 
puurunko petinään  
 

Ulkona kun ujeltaa  
tuo turvan talvipesä  
siili sinne sukeltaa  
kunnes koittaa kesä  
 

Pupullakin loikissaan  
hidastuu jo tahti  
kun se kotikolossaan  
unehen uuvahti 
 
 
 
Jänis on runona aikana liikkunut nuotion viereen ja nukkuu keskellä piiriä. Eräopas sanoo lapsille 
runon lopuksi: 
 

- Nyt kaikki eläimet nukkuvat, katsokaa lapset jäniskin nukahti. Annetaan sen 

levätä, ollaan ihan hiljaa. Kiitos teille kun autoitte jänistä löytämään ystävänsä. 

Te voitte nyt hiipiä hiljaa ulos metsästä. Kiitos ja hei hei! 

 


