
  METSÄ 
 
Lämmittely 

Kuinka paljon Suomen pinta-alasta on metsää? 
Mikä on Suomen pinta-ala? 
Kuinka korkea on Suomen korkein paikka? 
Mikä suo on? 
Miksi ihmiset liikkuvat syksyllä paljon metsässä? 
Mikä on villieläimen ja kesyn eläimen ero? 
Millainen eläin karhu / susi on? 
Mitkä ovat Suomen kolme tavallista puuta? 
Mitkä ovat Suomen kolme tavallista eläintä? 
Mitkä ovat Suomen kolme tavallista lintua? 
Mitä täytyy tehdä, jos kyykäärme puree? 
Milloin hirvi on ihmiselle vaarallinen? 
Mikä merkitys metsällä on Suomelle? 
Mitä eroa on Suomen ja sinun kotimaasi metsällä? 
Reagointitreeni 
PELI   
Yksi opiskelija sanoo lauseen 1,2,3…. 
Toinen opiskelija reagoi oikein 
Oikea reaktio -> yksi piste! 
Uusi asia: Ahaa! Ai jaa! Vai niin! 
Yllätys: Ahaa! Ai jaa! Oho! Wau! Ihanks totta?! Ei kai! 
Olet samaa mieltä: Sä oot oikeessa! Niin on. Totta! Aivan! 
Olet eri mieltä: Eikä tule! Eikä! Eipäs! 
1. Inhoan puolukoita. 
2. En tykkää talvesta. 
3. Minun pihalla on karhu. 
4. 
5. 
PELI 3 (sama idea, keksi itse väite -> reagoi) 
1. 
2. 
3. 
….. 
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Dialogeja 

A. Tapaat metsässä ihmisen, joka on eksynyt. Mitä puhut hänen kanssa? 
B. Olet eksynyt. Sinulla on kylmä. On jo pimeää. Susi ulvoo ja olet varma, että karhu on 

lähellä. Soitat miehelle / vaimolle / hätäkeskukseen. 
C. Tapaat lenkillä koiran kanssa toisen koiranulkoiluttajan. Mitä puhutte? 
D. Olet metsässä poimimassa marjoja / sieniä ja tapaat siellä toisen marjastajan / 

sienestäjän. Mitä puhutte? 
E. Olet Eräkaupassa. Haluat ostaa teltan ja hyvät varusteet metsäretkeä varten. Mitä 

puhutte? 
F. Haluat mennä kalastamaan, mutta sinulla ei ole kalastuslupaa. Soitat ja kysyt asiasta. 
G. Löydät hyvän paikan sinun teltalle, mutta et ole varma, onko se läheisen talon maalla. 

Käyt kysymässä talon isännältä / emännältä, saatko pystyttää teltan. 
H. Grillaat makkaraa metsässä, on tosi kuivaa ja yhtäkkiä tuli leviää läheiseen metsään. 

Soitat 112. Mitä puhut? 
I. Haluat järjestää moottoripyörätreenit lapsille läheisessä metsässä. Tunnet metsän 

omistajan. Kysyt lupaa. 
J. Haluat tehdä sienikeittoa. Et tiedä hyvää reseptiä. Sinun ystävä tietää. Soita hänelle. 
K. Haluat keittää marjoista mehua, mutta sinulla ei ole sopivia kattiloita. Tiedät, että 

naapurilla on. Kysyt kattiloita naapurilta lainaksi. 
L. Keskustelet ystäväsi kanssa sienestyksestä / marjastuksesta / kalastuksesta / 

metsästyksestä. 
 
Tilannetehtävät  

1. Sinun pakastimessa on marjoja, mutta et tiedä, mitä marjoja ne ovat. Soita kaverille ja 
kysy niistä.  

2. Sinä haluat nukkua teltassa naapurin pihassa. Pystytät teltan ja olet tyytyväinen ja alat 
nukkua. Naapuri soittaa poliisin paikalle. Mistä sanot poliisille?  

3. Kävelet metsässä ja näet miehen, jolla on ase kädessä. Ase osoittaa sinuun. Mitä sanot?  
4. Olet kaupassa ja haluat ostaa hyvät kengät metsään kävelyä varten. kaupassa on vain 

pieniä kokoja.  
5. Grillaat makkaraa metsässä. On tosi kuivaa. Yhtäkkiä tulipalo sytyttää puita ympärillä. 

Soitat paloasemalle.  
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6. Olet kalastamassa järvellä. Saat tosi ison kalan, 25 kg, ja yrität nostaa kalan veneeseen. 

Vene kaatuu. Näet, että rannalla on ihmisiä, mutta he eivät katso sinua. Pyydät apua.  
  

Kertomistehtävät 
A. Kerro, mitä metsä sinulle / Suomelle merkitsee.  
Onko sinulla metsä lähellä kotia? 
Mitä metsän läheisyys sinulle merkitsee?  
Millaisesta metsästä pidät eniten? 
B. Mitä kertoisit Suomen metsästä kotimaassasi? 
Mikä yllätti sinut, kun näit suomalaisen metsän ensimmäisen kerran? Mainitse 5 paikkaa 
luonnossa / metsässä, jotka haluaisit näyttää ystävällesi. Mikä on hienoa Suomen metsässä, 
mikä ei? 
C. Metsien tulevaisuus on vaakalaudalla ilmastonmuutoksen takia. 

Mielipide 

A. Suomalaisten pitäisi arvostaa metsäänsä. 
B. Suomalaiset ovat edelleen metsäläisiä. 
C. Metsänhoito Suomessa on korkealla tasolla. 


