
 
 
 

Vanhemmat mukaan – aistirata yhdessä  
Vanhempien iltapäivä tai aamu olisi hyvä järjestää niin, että haistelu, tunnustelu ja maisteluharjoituksia olisi 

tehty jo päiväkodissa.  

 
 

Tehdään ryhmän/päiväkodin tiloihin rastirata, jonka lapsi ja joku perheen aikuinen kulkevat yhdessä. Jokaisella rastilla 
on yhteinen tehtävä, jonka suorittamisesta saa tarran/leiman passiin. Voit laittaa rastit mihin vain järjestykseen. Muista 
merkitä rastinumerot rastitehtäviin. 
 
Rasti 1: Kasvisten/hedelmien/marjojen haistelua 
Tuoksupurkkien valmistus: 
Purkin (esim. pilttipurkki) pohjalle laitetaan pumpulia. Väliin yhtä tuoksunäytettä ja päälle vielä pumpulia, jotta näyte 
pysyy piilossa. Huom! Liian paksu pumpulikerros voi kuitenkin vaikeuttaa haistamista. Purkit suljetaan kannella, jottei 
tuoksut karkaisi. Hajunäytteiksi tuoksuvia kasviksia/hedelmiä/marjoja esim. lanttu, sipuli, tilli, banaani, omena, 
appelsiini. Purkkeja valmistetaan kaksi samanlaista sarjaa. 
 
Rasti 2: Kasvisten/hedelmien/marjojen tunnustelua 
Tunnustelupussien valmistus: Läpinäkymättömiin pusseihin laitetaan tunnustelunäytteiksi kasviksia/hedelmiä: esim. 
peruna, omena, banaani, sipuli. Pusseihin voidaan laittaa myös syötäväksi kelpaamatonta hämäykseksi esim. lego-
palikka tms. 
 
Rasti 3: Kasvisten/hedelmien/marjojen maistelua  
Kokkikoulun valmistus: 
Rastille raastettavia kasviksia/hedelmiä: esim. porkkanaa, lanttua, kaalia, kurkkua, päärynää, omenaa jne. 
 
Rasti 4: Sadutus: vanhempi pyytää lasta kertomaan tarinan kasvisten/hedelmien/marjojen maistamisesta ja lapsi 
piirtää kuvan (tarinat ja kuvat kootaan seinälle) 
 
Rasti 5: Nam-kortin täyttäminen yhdessä aikuisen kanssa  
 
Rasti 6: Mahdollinen kahvitarjoilu 
Jututetaan vanhempia kotiin menneestä materiaalipaketista ja kysellään ovatko he ehtineet kokeilla kotipaketin 
tehtäviä. Kerrotaan, mitä päiväkodissa on tehty, ja kysellään vanhemmilta, onko lapsi kertonut niistä kotona. 
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 TIIKERI TÄHTISILMÄN 
TUOKSULOTTO 

 

 

ARVAATTEKO MIKÄ PURKISSA 
TUOKSUU? 

 

LÖYDÄTTEKÖ 
TUOKSUPURKEILLE PARIT? 
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TIIKERI TÄHTISILMÄN 
TUNNUSTELUPUSSIT 

 

ARVAATTEKO MITÄ 
TUNNUSTELUPUSSISSA ON? 

 

KURKKIA EI SAA! 
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TIIKERI TÄHTISILMÄN 
KOKKIKOULU 

RAASTAKAA JA MAISTELKAA 

 

MILTÄ TUOKSUU? 

MILTÄ TUNTUU?  

MILTÄ MAISTUU? 
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TIIKERI TÄHTISILMÄN 
TARINATUOKIO  
 

• LAPSI KEKSII OMAN  
TARINAN UUSIEN MAKUJEN 
MAISTAMISESTA JA PIIRTÄÄ 
TARINASTAAN KUVAN 

 

• VANHEMPI KIRJAA LAPSEN 
KERTOMAN PAPERILLE 
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 NAM!  

   
NIMI:__________________________ 

PÄIVÄ:_________________________ 

  

 

Kasvis, jota tykkään syödä...    Hedelmä tai marja, jota tykkään 

syödä... 

_________________________________  ________________________ 

 

 Äidin lempikasvis on...    Äidin lempihedelmä on... 

___________________________________  _________________________ 

  

Isän lempikasvis on...     Isän lempihedelmä on... 

____________________________________ ________________________________ 

 

Uusien makujen maistaminen on minusta... 

____________________________________________________________________ 

 

Viime aikoina olen oppinut syömään... 

_____________________________________________________________________ 

  

Tämä materiaali on muokattu Neuvokas perhe -materiaaleista tutkimuskäyttöön. www.neuvokasperhe.fi/ 

TÄYTTÄKÄÄ NAM!-
KORTTI YHDESSÄ  
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