Ilma kannattaa ja auttaa siemeniä ja itiöitä leviämään
• Tutki tuulipölytteisten kasvien siementen leviämistä. Kuinka kasvien siemenet leviävät
•
•
•

tuulen mukana. Etsi luonnosta koivun siemen, voikukan ”laskuvarjosiemen”, vaahteran
”nenä”, ohdakkeen pöllyävä siemenhahtuva jne.
Itiöpölytehtävä: Sienien itiöt lentävät ilmassa kauas. Tutki sieniä. Tee itiöpölytesti mustalle
ja valkealle paperille sienien lakeista. (rusko- ja valkolahottajat)
Tutki miten perhoset, linnut, lepakot, sudenkorennot ym. lentävät?
Ilmailuhistoria, lentoalus ja leija
- Tutki ja rakenna pienoismalli ilmalaivasta tai muusta lentolaitteesta. Voit käyttää
lentoalukseesi ilmapalloa tai muovipussia tai rakenna leija ja lennätä.

Ilves

•
•

Tutki Suomen kissapetoa. Mitä se syö? Nukkuuko se talviunta? Montako
poikasta sillä on? Minkä maakunnan tunuseläin on ilves?
Millainen jälki on ilveksellä?
Piirrä ilves täplätyönä tai maalisudilla isosti tai rakenna valmiin kuvan tai
piirroksen päälle ilves luonnonmateriaaleista.

Luontoikkuna ja ulkokoristeita
• Ikkunalasien väliin laitettiin ennen kuivia jäkäliä ja kanervia keräämään kosteutta.
• Tee luontoikkuna vuodenaikojen mukaan sormimaalaten, ikkunatusseilla tai askarrellen.
• Jäädytä pieniä luontoikkunoita linnuille: vettä rasiaan ja siihen siemeniä, tähkiä, marjoja,
tms. Lisää lanka, josta sen saa roikkumaan puun oksaan. Hetken niitä voi ihailla puissa,
kunnes sulavat ja linnut saavat niistä ruokaa.
• Voit tehdä sammalista ja jäkälistä ulkokoristeita.
Ilmeet

•
•
•

Substantiivit ilo, itku, inho, irve, iva, into jne., muuta ne adjektiiveiksi!
Arvaa mikä tunnetila? Vuorotellen eri ilmeitä, ja muut arvaavat.
Tehdään hamahelmistä tai laminoiden ilmesymbolit ohjeeksi ja
palautteeksi päivästä.

Ilman käsiä -leikit
• Rajatulle alueelle piilotetaan tavaroita, joita haetaan koriin ilman käsiä (kyynärpäistä
sormiin). Sopii parityöskentelyyn, jolloin yhteistyö kaverin kanssa korostuu.
• Puuhun ripustetaan naruun roikkumaan esimerkiksi omena tai karkki. Kuka ensiksi onnistuu
syömään sen käyttämättä käsiä?
Imutehtävä: (Hyvä puheharjoite)
• Tarvitaan mehupilli, paperinpalasia sekä lautanen. Paperinpalaset laitetaan pöydälle. Nosta
pillillä imien paperit lautaselle. Onnistuitko? Kuinka monta sait esimerkiksi minuutissa?
Isä ja iloinen isäinpäiväkortti sekä itsesi kuva
• Tee pieni ja iloinen isänkuva-kortti, johon teksti ”Onnea isälle!”
• Tee lahjaksi iso kuvasi. Makaa lattialla ison paperin päällä. Kaveri piirtää ääriviivasi.
Leikkaa ja väritä kuvaasi vaatteet, kasvot jne. Rullaa kuvasi ja laita lahjarusetti ja kortti.

