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Open oheismateriaali
Tervetuloa Metsänpeittoon! Näyttely pohjautuu suomalaiseen
kansanperinteeseen ja kertoo siitä, miten ihmiset ennen kokivat
ympäröivän maailman.
Metsänpeitto tarkoittaa tuonpuoleisuuden tilaa. Se on haltijoiden ja maahisten salainen maailma, jossa kaikki on erilaista ja jännittävää. Metsänpeittoon voi joutua metsänväen viemänä tai ihan vain metsään eksymällä.
Suomalaisilla on aina ollut vahva suhde metsään. Ennen metsästä oltiin
riippuvaisia, siellä asuttiin ja se antoi ravintoa. Ajateltiin, että metsän
kasveilla ja eläimillä on ihmisen tapaan tunteva ja ajatteleva sielu.
Näyttelyssä voit muuttua metsän asukkaaksi, pääset vierailemaan
metsänpeitossa.
Leiki ja mielikuvittele, metsä odottaa sinun tarinoitasi!
Tämä oheismateriaali on tarkoitettu sovellettavaksi eri ikäisille
lapsille sekä päiväkodeissa että alakoulussa.

		

Ennakkotehtävä

Ennen kierrosta lasten kanssa voitte pohtia:

1. Mitä tarkoittaa kansanperinne?
Suomalainen kansanperinne tarkoittaa suomalaisille perinteisiä ja
kansanomaisia käytäntöjä, uskomuksia, tietoja, asenteita ja tapoja.
Perinnettä ovat kaikki sellaiset yleiset tavat, jotka ovat siirtyneet isovanhemmilta vanhemmille ja edelleen lapsille. Esimerkiksi
joulunviettoon liittyvät tavat, ja se miten toimitaan saunassa tai metsässä
ovat kansanperinnettä, jos monet perheet tekevät samalla tavalla. Käsitys
maailmastakin on ennen vanhaan ollut kaikille yhteinen, siksi sekin on
kansanperinnettä.
Mitä kansanperinteeseen liittyviä tapoja teillä on? Liittyvätkö ne johonkin
juhlaan? Voiko uutta kansanperinnettä syntyä vielä nykyaikanakin?

2. Millainen on suomalainen metsä?
Suomesta löytyy useita eri metsätyyppejä kuten kuiva ja kostea kangasmetsä sekä lehto. Näissä kaikissa kasvaa hieman erilaisia puita ja muita
kasveja.Mitä metsässä kasvaa? Millaisia eläimiä metsässä asuu? Onko
metsä turvallinen paikka? Voiko metsä tuntua myös jännittävältä?
Oletko sinä käynyt metsässä? Millaista siellä oli?

Työpajavinkkejä tehtäväksi kierroksen jälkeen
a) Meidän satumme
Luokaa luokkanne tai ryhmänne yhteinen kansansatu, joka liittyy metsään.
Voitte piirtää siihen kuuluvat hahmot ja maisemat ja luoda siitä taulun seinälle.
Tästä kuvasta voi sadutustekniikalla tehdä jatkuvasti uusia tarinoita ja satuja
metsästä ja sen asukkaista.
b) Maailmanpuu
Muinoin on ajateltu että maailma on perustettu suuren puun, ison tammen
varaan. Tämä vanha ja suuri maailmanpuu kannattelee taivasta.
Minkälainen on sinun maailmanpuusi? Mitä sen oksilla kasvaa?
Liimataan risuista kartongille oma maailmanpuu ja piirretään sen oksille itselle
tärkeitä asioita. Maailmanpuun runkona voi risujen sijaan käyttää myös lapsen
käden mukaan leikattua kartonkia.
c) Metsänkuva
Tehkää metsäretki ja kuvatkaa kännyköillä/kameroilla metsästä kuvia.
Tulostakaa kuva a4-kokoiseksi tavalliselle paperille ja tuunatkaa valokuvaan
tusseilla, värikynillä oma metsäinen maisema ja sen asukkaat. Metsänkuva- projekti sopii hyvin ilmiöoppimiseen ja voi liittyä esimerkiksi kuvataiteen,
mediakasvatuksen, ympäristötiedon/biologian ja
äidinkielen oppimissisältöihin.

d) Pienoismetsä
Rakennetaan omaan luokkaan tai päiväkotiin metsä! Metsän
rakentaminen voi alkaa vuodenajan sen salliessa yhteisellä metsäretkellä, jolloin kerätään metsän rakentamiseen tarvittavia materiaaleja.
Metsä voidaan myös rakentaa kokonaan askartelutarvikkeista ja
kierrätysmateriaaleista. Jokainen oppilas saa tehdä metsään omia
puita, eläimiä, kasveja, kiviä, metsän taruolentoja ja mitä vain metsästä
löytyykin. Koostetaan metsä luokan sivupöydälle, tai muuhun soveltuvaan
paikkaan. Pienoismetsä-projekti sopii hyvin ilmiöoppimiseen ja voi liittyä
esimerkiksi kuvataiteen, käsityön, ympäristötiedon/biologian ja
äidinkielen oppimissisältöihin.
e) Metsä Suomen taidehistoriassa
Valitaan metsäaiheinen teos Suomen taiteen historiasta. Valitusta teoksesta tulostetaan kuva A3-koossa. Kokonaista kuvaa ei näytetä ennakkoon luokalle. Kuva ruudukoidaaan ja leikataan neliön muotoisiin osiin.
Leikataan vahvasta kartongista yhtä monta neliönmuotoista maalauspohjaa mittakaavassa, (esimerkiksi 1:10). Palat numeroidaan
alkuperäisen kuvan palojen mukaan. Jokaiselle kartonginpalalle
maalataan mallin mukaan yksi alkuperäisen maalauksen osa. Lopuksi
osat koostetaan seinälle isoksi maalauskollaasiksi, jossa näkyy jokaisen
maalarin oma kädenjälki.
Voit valita esimerkiksi jonkin näistä teoksista:
Hugo Simberg, Halla, 1895
Akseli Gallen-Kallela, Palokärki, 1893
Eero Järnefelt, Marjastajat, 1888

