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Kevät on kuin taikaa:
Aurinko alkaa lämmittää ja luonto herää talvesta.
Lasten kanssa on kiva tutkia, mitä kaikkea 
luonnossa tapahtuu. 
 
Mitkä kevätkukat ovat puhjenneet kukkaan?
Oletko jo kuullut lintujen laulua?



Keväällä tarvitaan vielä 
kunnon kengät ja takki. 

Aurinko lämmittää, 
mutta tuuli ja maa ovat 

vielä kylmiä.



Kesällä on lämmintä. 
Luonto on täynnä värejä 
ja tapahtumia.

Millaisia erilaisia kukkia löydätte? 
Koska marjat alkavat kypsyä?



Kesällä voi tulla ukkoskuuroja 
ja olla viileitä päiviä, joten monenlaisia 
vaatteita tarvitaan. Sadevaatteet päällä 
ja saappaat jalassa on mukava ulkoilla 

sateessa ja käydä hyppimässä 
vesilammikoissa.



Syksyllä luonto on täynnä värejä. 
Monet linnut muuttavat etelän lämpöön 
talveksi. Sienet ja marjat kypsyvät metsässä. 

Oletko nähnyt ja kuullut kurkiauran? 
Oletko jo käynyt poimimassa marjoja?



Syksyn sateisissa ja viilenevissä 
päivissä tarvitaan lämpimiä 

ja vedenpitäviä vaatteita ja 
kenkiä. Pipot ja hanskat on 

aika kaivaa esille syksyn tullen.



Talvi on aikaa, jolloin luonto lepää. 
Vain harvat eläimet ovat  aktiivisia. 
Luonnossa on talvella tosi hiljaista. 

Oletko nähnyt hangella jäniksen jäljet? 
Oletko päässyt jo lumeen leikkimään?



Kun talvella on kunnolliset 
ulkoiluvaatteet, niin voi nauttia 

lumesta ja talvisista seikkailuista.



”Keväässä 
parasta on 
päästä 
huvipuistoon.”
Joonas 6 v.

”Parasta talvessa 
on lumiukko ja 
lumilinna”. 
Martta 3,5 v.

”Talvella parasta on 
tonttu ja lumipallo.” 
Jolanda ja Joonas



Leppäkerttu oli kotona ikkunan 
sisäpuolella. Lotta katseli 
leppäkerttua  ja sanoi: 
”Leppäkerttu kuuluu ulos”.
Lotta 2 v.

”Keväässä 
parasta on 
päästä 
huvipuistoon.”
Joonas 6 v.

”Syksyssä on parasta 
hyppiä lehtikasassa.” 
Jolanda 5 v.

”Parasta kesässä 
on pomppupallo”. 
Martta 3,5 v.

”Kesässä 
parasta on mennä 
Linnanmäelle 
ja olla mökillä.” 
Jolanda ja Joonas
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