
1  Seuraa Yrren reittejä.
6-8 v. 3–4 v

MAISEMAT VAIN VILISTÄÄ, 

KUN YRRE MENNÄ VIILETTÄÄ. 

JUOKSE YRRE VAROVASTI 

OMAAN KOTIKOLOON ASTI.

2  Vinkkejä luontoretkelle.

Ilmansuunnat

• Luontoretkellä ei tarvita erityisiä varusteita, kunhan  
pukeutuu säähän sopivasti.

• Pidemmälle retkelle kannattaa ottaa eväitä ja juotavaa.
• Muovipussiin laitetusta sanomalehdestä saa 

istuma-alustan.
• Ota mukaan suurennuslasi ja kiikarit.

POHJOINEN

koillinen

kaakkolounas

luode

ITÄ

ETELÄ

LÄNSI

• kivien sammaleisempi 
puoli

• naavaa puussa enemmän

• kannon vuosirenkaat 
paksumpia

• muurahaispesät tällä 
puolen puuta tai kiveä

• puiden kaarna ohuempaa
• puiden suurimmat oksat

Luontoa tarkkailemalla voi useimmiten
päätellä ilmansuunnan.

6-8 v.KOKO 
PERHEELLE



3  Piirrä, koristele ja väritä reppu.

4  Yhdistä viivalla lukumäärä  
 numeromerkkiin.

6-8 v. 3–12 v

6-8 v. 4–7 v

1 2 3 4 5

5  Yhdistä lehti ja varjokuva. 6-8 v. 4–6 v



6  Puuhaa ja leikkejä luonnossa.

Etsi jotain… .1. vihreää

.3. tahmeaa

.7. painavaa .8. terävää

.9. karheaa 10.10.   märkää 

5.5. kevyttä

Asetelkaa löytämänne luontonäytteet 
vaikkapa kivelle. Yrittäkää painaa
mieleenne, mitä on esillä.

Muut sulkevat silmänsä, kun yksi 
leikkijöistä poistaa yhden näytteistä.
Aloitusmerkin jälkeen muut yrittävät 
muistaa, mitä kiveltä puuttuu.

KIM-leikki

Etsi jotain -leikki

2.2. pehmeää

4.4.  keltaista 

6.6. taipuisaa 

6-8 v.KOKO 
PERHEELLE

Keksikää yhdessä luontopaikalle parkour-rata. Missä
kohtaa täytyy hyppiä, juosta, loikkia tai kieriä? Mitä
muuta radalla voi tehdä?

Leikkijöitä 4–

Jakautukaa kahteen joukkueeseen ja kootkaa molemmille 
joukkueille yhtä monta käpyä, kiveä tms. joukkueen
”pesään”. Sijoittakaa pesät eri puolille aluetta. Yhteisestä 
merkistä lähdetään ryöstämään toisen joukkueen pesästä
tavara, joka kuljetetaan omaan pesään. Saat kuljettaa
vain yhtä tavaraa kerrallaan. Kun sovittu aika on kulunut, 
ryöstely loppuu ja pesässä olevat tavarat lasketaan. 
Voittajan pesässä on enemmän tavaroitaaroitaoitaoiooartavaroita.aroitaän tavaroita.tavaroita.j

Luontoparkour

Pesänryöstö kävyillä / kivillä / lumipalloilla

6-8 v.KOKO 
PERHEELLE7  Liikkuen luonnossa.



8  Kuinka monta? Laske ja kirjoita numerot  
 ruutuihin.

6-8 v. 5–7 v
9 Ratkaise sudoku. Jokaisella vaaka- ja  

 pystyrivillä tulee olla neljä eri kuvaa.  
 Piirrä puuttuvat kuvat.

6-8 v. 6–12 v
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10  Selvitä Suomen kansalliset luontotunnukset.  
 Kerää kirjaimet ruudukkoihin.
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6-8 v. 7–12 v



hieskoivun lehti

kolmiomainen

yksinkertainen 
sahalaita

pyöreämpi

toissahalaitainen

riippuvat 
oksat

runko tuohta
tumma halkeileva 
tyvikaarna

rauduskoivun lehti

Tutki

Etsi koivunlehti. Onko se
raudus- vai hieskoivun?  

Koivu
Rauduskoivu on Suomen
yleisin koivu. Hieskoivu on
toinen puumainen koivulaji.

lehtiruoti
lehtikanta

lehtisuoni

lehtilapa

Lehden osat
Rauduskoivu
on Suomen
kansallispuu.

Tunnustele koivun nuoren oksan 
pintaa. Rauduskoivun tunnistaa
pienistä kovista nystyröistä,
joita sanotaan hartsinystermiksi.
Hieskoivun oksan pinta on sileä
ja karvainen.

Tutki

Tiesitkö? 

6-8 v. 3–12 v

Tuo käpy sisälle.  
Kun kävyn suomut 
ovat auenneet, kastele
käpy märäksi. Mitä 
suomuille tapahtuu?

11  Tutki lähiympäristön puita seuraavien  
 tietojen ja tutkimustehtävien avulla.

Kerkän eli oksien uuden
vuosikasvun neulaset ovat keväisin
vaaleanvihreitä ja pehmeitä.

Käpymäisistä viininpunaisista
kukinnoista kehittyy kesän 
aikana käpyjä.

Löydätkö
yhtään  

syötyä käpyä 
maasta?

kuusenneulanen

n. 1–2 cm

tikan syömä käpy

kuusenkäpy 

oravan syömä 
käpy

y Tutki

Tutki

Mänty, honka, petäjä

Suosii varjoisia ja kosteita paikkoja.

Suomen yleisin puulaji.
Suosii kuivia ja karuja
kasvupaikkoja. Tarvitsee 
runsaasti valoa.

männynkäpy 

männynneulanen

Laske männyn
ikä kaadetusta
puusta: laske
vuosirenkaat.
Yksi vuosirengas
on yksi vuosi.

1v 2v
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