Svenska i naturen �FRÅN A TILL Ö
A.

ART (laji)
Hämta (hakekaa) ett löv (lehti) av fyra olika trädarter.

B.

BAKOM (taakse)
Ställ er i kö (jono) bakom ett träd (puu).

C.

CITRON (sitruuna)
Citroner är sura (happamia).Visa er suraste min (ilme).

D.

DÖD (kuollut)
Hämta något som är dött.

E.

EN (kataja)
Leta reda på en en (kataja) eller en ek (tammi).
Om ni inte hittar någondera (jos ette löydä kumpaakaan),
skriv ”en” på marken med pinnar.

F.

FIN (hieno)
Hämta något fint och något fult (jotain rumaa) från naturen.

G.

GRÖN (vihreä)
Hämta fem olika nyanser (eri sävyä) av grönt.

H.

HOPPA (hyppiä)
Hoppa jämfota (tasajalkaa) två varv (kierros) runt en sten.

I.

IS (jää)
Säg fyra saker man kan göra ute (ulkona) på vintern.

J.

JOGGA (lenkkeillä)
Jogga baklänges (takaperin) fram och tillbaka (edestakaisin) till
den största granen (suurin kuusi) i närheten.

K.

KASTA (heittää)
Kasta en kotte mot ett träd.
Alla måste träffa (kaikkien pitää osua).

L.

LIV (elämä)
Livet är härligt (ihanaa)! Sjung (laulakaa) en sång för livet!

M.

MYRA (muurahainen)
Myran har sex ben (jalka).
Bygg en myra av er själva och gå runt en sten som en myra.
(Kävelkää kuusijalkaisena muuraisena kiven ympäri.)

N.

NY (uusi)
Säg ett nytt ord som du har lärt dig idag.

O.

OJ! (Oho!)
Ropa (huuda) “Oj, en orm!” och klättra upp på närmaste stubbe (kiipeä kannon päälle).

P.

PINNE (keppi)
Hämta en pinne som är lika lång som (yhtä pitkä kuin) din fot.
Balansera pinnen på ditt huvud och gå 10 steg framåt.
(Tasapainottele keppiä pään päällä 10 askelen verran.)

Q.

QUINOA (qvinoa)
Bygg (rakentakaa) bokstaven Q av er själva (itsestänne).

R.

REGN (sade)
Dansa en regndans.

S.

SIMMA (uida)
Låtsas (esittäkää) att ni simmar och ”simma” ett varv (kierros) runt tre olika träd.

T.

TRÄD (puu)
Krama (halatkaa) var sitt träd i en halv minut (puoli minuuttia).

U.

UNDER (alla, alle)
Sitt under en gran (kuusi) och ropa ”utter” (saukko).

V.

VARM (lämmin)
Hitta på (keksikää) fem olika rörelser (liikettä) som gör att man blir varm.

W.

”WESTERN”
Låstas (esittäkää) att ni är cowboys i en western film som rider
(ratsastaa) och skjuter med revolver.

X.

XYLITOL (xylitoli)
Xylitol får man fån björken (koivu). Hoppa X-hopp fram till en björk.

Y.

YLA (ulvoa)
Yla som en varg (susi) samtidigt som du gör en yoga-ställning (jooga-asento).

Z.

ZOO (eläintarha)
Säg olika djur som kan finnas på ett zoo.
Låt som (äännelkää kuin) var sitt djur.

Å.

Å (joki)
Stå i kö (jonossa) och rör er som en å, från läraren till ett träd.
Säg samtidigt: ”Ååå..” (Liikkukaa kuin joki ja sanokaa: ”Åååå...”

Ä.

ÄLG (hirvi)
Gnid ryggen mot en trädstam som en älg.
( Hierokaa selkää puunrunkoa vasten).

Ö.

ÖVER (yli)
Hoppa bock (pukki) över varandra.
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