Yhdessä kevääseen:

RETKIVINKIT PERHEILLE

VARUSTEET
Hauska retki alkaa oikeista varusteista! Pukeudu siis sään mukaisesti. Kevätkeleillä
maastossa kumisaappaat tai vedenpitävät ulkoilukengät ovat hyvä valinta. Jos sää on
viileä, ota mukaan myös varapaita. Sille voi olla tarvetta ainakin evästauolla.
RETKIEVÄÄT
Herkulliset voileivät, hedelmät ja mehu tai kaakao termospullossa maistuvat
luonnossa ihanilta – ethän siis unohda eväitä! Pakkaa ne rasiaan, tai jos käytät
muovipusseja tai kääreitä, varaa mukaasi myös roskapussi. Muistat kai, ettei roska
kuulu luontoon – minkä viet retkelle, jaksat varmasti tuoda takaisinkin!
MUUTA MUKAVAA
Sujauta reppuun myös luontohavaintoja varten Kevätseuranta-vihko. Jos
retkesi on vähän pidempi, voit ottaa mukaan myös istuinalustan, juomapullon,
muistiinpanovälineet sekä kirjoitusalustan ja ehkä aurinkolasit ja varahanskat.
Luonto-oppaillekin voi olla tarvetta. Jos haluat tehdä puuhavinkkien tehtäviä, ota
mukaan niissä tarvittavat välineet.

HYVÄNMIELEN VINKKI:
JÄLKKÄRIHAMPPARIT
Varaa yhteen jälkiruokaan kaksi keksiä. Aseta keksin
päälle suklaapala, vaahtokarkki, pähkinöitä tms. Aseta
toinen keksi kanneksi. Voit nauttia jälkkärihampurilaisen
kylmänä tai vaikka grillata sitä varovasti takapihan
grillissä tai tulentekopaikan nuotiolla.

Hauskaa retkipuuhaa
KOKO PERHEELLE

Luontoretkellä voi aina pysähtyä ihmettelemään ja leikkimään! Lapsilta
tämä käy luonnostaan, mutta on hyvä muistaa, että leikkiminen ja
tutkiminen tekee hyvää meistä jokaiselle – ikään katsomatta!

LUONTONELIÖ
Rajaa langalla, oksilla tms. luonnosta noin 1,5 m x 1,5 m alue. Nyt silmät tarkkana!
Mitä kaikkia kevään merkkejä alueelta löydät?

YLÖSALAISIN-HAVAINNOINTI
Aseta pieni peili silmiesi alle niin, että se osoittaa kohti taivasta (myös puhelimen
etukamera toimii peilinä). Mitä näkyy? Ehkäpä silmuja koivuissa? Taivaalla lentävä
västäräkki tai muita kevään merkkejä? Kulje varovasti, jotta et kompastu!

BURR-LEIKKI
Kerätkää esimerkiksi kankaalle 10 keväistä asiaa luonnosta. Yksi leikkijöistä
poistuu paikalta. Sillä välin muut päättävät, mikä asioista on Burr. Leikkijä tulee
takaisin ja yrittää kerätä mahdollisimman monta kankaalle asetettua asiaa, mutta
ei Burria. Jos leikkijä valitsee Burrin, huutavat muut ”Burr!”. Kuka leikkijöistä saa
kerättyä mahdollisimman monta asiaa ennen kuin valitsee Burrin?

TUOKSUDRINKKI
Kerää pieneen purkkiin, tulitikkurasiaan tms. erilaisia tuoksuvia asioita luonnosta. Voit hiukan murskata tai pilkkoa aineksia, jotta tuoksu vapautuu paremmin.
Lopuksi esittele tuoksusi muille; mitä se sisältää, tekeekö se ehkä hyvää mielikuvitukselle tai auttaa jalkakipuun? Muistathan, ettet revi esimerkiksi sammalta.

KEVÄTKAVERIT
Tähän leikkiin tarvitaan useampia leikkijöitä, joista yksi valitaan auringoksi. Aurinko käy kuiskaamassa leikkijöille vuorotellen kevätseurantalajeja ja tehtävän, kuten
”kurnuta kuin sammakko” tai ”kurottele taivasta kuin pieni leskenlehti”. Aurinko
voi kuiskata leikkijälle myös ”pim, olet aurinko”, jolloin leikkijästä tulee aurinko,
joka jatkaa lajien kuiskaamista mullle. Muista elehtiä kuten saamasi laji siihen asti,
kunnes aurinko antaa sinulle uuden lajin. Pian leikkijöistä muodostuu hauska
kevätseurantalajien ryhmä! Lopuksi voitte arvailla toistenne lajit.

VINKKI: LINTUJEN PESINTÄ
Linnut haluavat usein piilottaa pesänsä, joten niitä onkin tosi vaikea nähdä. Salapoliisityöllä on kuitenkin mahdollista päätellä, että lintu pesii tai pesä on lähellä.
Seuraa, minne pesämateriaalia kantava lintu lentää? Lentääkö se samaan paikkaan monta kertaa? Koiras voi houkutella laulullaan puolisoa tai varata pesäpaikkaa. Tämä laulu on yleensä jatkuvaa ja toistuvaa, kun taas muut lintujen äänet on
usein lyhyempiä. Lentävä lintu voi hyökkäillä tai päästellä varoitusääniä. Näin se
yrittää saada pedon huomion itseensä, pois pesästä. Peto voi tarkoittaa yhtä hyvin
toisia eläimiä kuin liian lähelle tulevaa ihmistä, ole siis varovainen. Pesän läheisyydestä voi kertoa myös rikkoutunut munankuori, paljon linnunkakkaa maassa tai
vanha pesä.

Kuvitukset: Milja Laine

Muistathan kulkea varovasti ja pysytellä tarpeeksi kaukana pesästä, jotta et häiritse lintuja ja niiden pesintää!

