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Tuoksucocktail

Osallistujille annetaan mukaan 
otettu pieni purkki (esim. filmi-
purkki on hyvä). Tehtävänä on et-
siä luonnosta erilaisia tuoksuja, ja 
 panna ne purkkiin. Purkkiin voidaan 
etsiä esim. kasvin osia, sammalta,  
kaarnaa jne. Elävistä kasveista 
kannattaa neuvoa ottamaan aivan 
pikkuinen osa. Päälle voi halutes-
sa kaataa vähän vettä, jotta tuok-
su voimistuu. Purkkia ravistellaan. 
Luonnonkukkien päivän tuoksu on 
valmis – tuoksuille voi vielä keksiä 
osuvia nimiä!

TÄMÄN VIHKON KEIJUKAISKANSI ON LAILA NEVAKIVEN TEKEMÄ SIEPON KANSIKUVA VUODELTA 2005.
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Mikä kukka haluaisin olla?

Retken lopuksi voidaan muistella 
opittujen kasvien nimiä. Jokainen 
saa pohtia ja kertoa vuorollaan, mi-
kä kukka haluaisi olla ja miksi, jos 
olisimme kukkia. Myös perheet voi-
vat valita jonkin yhteisen kukan.

Retken päätteeksi voidaan 
kerätä kotiinviemisiksi 
tai jollekin tuliaisiksi 
villikukkakimppu!

L A S T E N  L U O N T O L E H T I

Ihania satuja, 
luontotehtäviä, 
upeita lajikuvastoja!

 Sieppo on Suomen ainoa 
lasten luontolehti.
 6 numeroa vuodessa. 
 Luonto-Liiton jäsenille 20 euroa, 
muille 28 euroa. 
 Lisätietoa ja tilaukset: 
sieppo.toimitus@luontoliitto.fi. 

Lasten kanssa 
kasviretkellä
Vinkkejä retken vetäjälle



daan tutkailla välillä vaikka hyönteisiä 
ja muuta mielenkiintoista
 kokeile jotakin tehtävää sellaiseen 
hetkeen, jolloin lapsilla näyttää ole-
van tylsää tai keskittyminen alkaa 
 herpaantua
 lasten on hyvä saada kulkea ja ihme-
tellä myös vapaasti; tällaisen hetken 
voi yhdistää hyvin esim. evästaukoon
 muista kehua ja kiittää, jätä kieltämi-
nen vähemmälle!

Lasten ja perheiden kanssa 
 retkeily ei ole lainkaan vaikeaa. 
Mitään ihmeellisiä temppuja tai 
tarinoita ei välttämättä tarvita. 
Tärkeintä on, että retken vetäjä 
on itse innostunut asiastaan ja 
on luontevas ti oma itsensä. Lap-
set yleensä kulkevat kivasti mat-
kassa ja viihtyvät, jos aikuiset ja 
omat vanhemmat viihtyvät. 

Mukavaa lasten kannalta kuitenkin  
on, jos retken vetäjä jossakin sopi -

vassa vaiheessa pystyy huomioimaan 
heitä hiukan erikseen esim. kerto malla 
erityisesti lapsille jonkin asian tai anta-
malla jonkin tehtävän. Näin lapsetkin 
voivat kokea retken paremmin omak-
seen.

Miten lapsia voi ottaa 
retkellä huomioon?

 valitse tarpeeksi helppo reitti, 
mutta ei silti tylsä; hankaliinkin 
paikkoihin voi lasten kanssa mennä, 
se vain vie jonkin verran aikaa
 retken aluksi voit muistuttaa,  
että retkipaikka on kasvien ja eläinten  
koti, joten siellä ei riehuta, räyhätä 
eikä roskata
 jos keksit, voit antaa lapsille jonkin 
 erityistehtävän retkellä esim. luupin 
kantajan tai isommille lapsille kasvi-
havaintojen kirjurin tehtävän
 jos puhut erityisesti lapsille, puhu 
mielellään lapsen tasolta: mene kyyk-
kyyn tai nosta lapset kiven päälle
 lapsille kannattaa puhua lyhyesti ja 
 samalla havainnollistaa sitä, mistä kertoo
 anna retken edetä myös lasten mie-
lenkiinnon mukaan, kasviretkellä voi-
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Muutamia 
tehtäväideoita

Alla olevat tehtävät on suunniteltu lap-
sille ja perheille – mutta monet sopivat 
myös aikuisille retkipuuhailuksi! Monis-
sa tehtävissä kerätään joitakin kasveja 
tai kasvinosia. Muistuta osallistujia rau-
hoitetuista kasveista, joita ei saa kerätä! 
Näin leikin varjolla nekin tulevat tutuiksi.

Tunnistamisesta taiteeseen

Osallistujia pyydetään tuomaan lä-
histöltä esim. kolme erilaista kuk-
kaa. Katsotaan yhdessä, millaisia 
löydettiin ja yritetään nimetä ne. 
Etsitään vielä esim. kolme erilais-
ta ja mahdollisimman eri muotoista 
lehteä. Tutkitaan yhdessä löydetty-
jä lehtiä (eikö lehtiä olekin hurjan 
monenlaisia!). Nimetään ne, jotka 
osataan, tunnistamisessa voi käyt-
tää apuna myös kasvikirjaa. Lopuk-
si tehdään kukista ja lehdistä hie-
no taideteos polunvarteen, ja jatke-
taan matkaa.

Kasvien kummat nimet

Kasveilla on jänniä nimiä, kun nii-
tä ryhtyy hiukan miettimään! Kis-
sankäpälä on selvästi kissankäpä-
lä. Mutta miksi kasveilla on sellaisia 
nimiä kuin vaikka mustikka, voikuk-
ka, kielo, ruusuruoho, metsätähti, 
leskenlehti, ruiskaunokki tai takiai-
nen? Voisiko jollekin kasville keksiä 
kuvaavammankin nimen? Mikä se 
voisi olla?

Sateenkaarenvärejä 
etsimässä

Osallistujille jaetaan sateenkaaren 
värit paperilla (kullekin yksi väri  
tai vaihtoehtoisesti kaikille kaik-
ki). Lähdetään etsimään luonnosta 
ja erityisesti kasveista sateenkaa-
ren värejä. Kokoonnutaan sitten 
yhteen ja rakennetaan sateenkaari 
siten, että löydetyt värit sijoitetaan 
sateen kaareen oikean värin kohdal-
le. Mietitään, mitä värejä oli luon-
nosta helppo löytää ja mitä han-
kalaa. Miksi kukat ovat värikkäitä, 
vaikka ympärillä on pääasiassa vih-
reää? Miksi esimerkiksi heinillä ei 
ole  värikkäitä kukkia jne.?

Kesäseppeleet

Evästauolla voidaan tehdä kauniit 
 kesäseppeleet. Vahvistetaan seppe-
leet heinillä ja solmitaan kunnolla 
kiinni, niin että kestävät kotiin saakka.

Retkimaistiaisia

Maistellaan matkalla esim. ketunlei-
pää, mustikankukkia, puna- ja val-
koapilaa, suolaheinää ja koivunleh-
tiä. Katsotaan samalla myös myrkyl-
liset kasvit: kielo, näsiä, sudenmarja 
jne. Voidaan kerätä myös kotiinvie-
misiksi teeaineksia kuten mansi-
kan ja vadelman lehtiä tai mesian-
gervoa. Jos mukana on retkikeitin, 
voidaan retken päätteeksi keittää 
myös kesäiset teet!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Tehty verkkojulkaisuja varten. Kuvien resoluutio 200 dpi.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Euroscale Uncoated v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


