Pihaihme
Luontopolku  
omalle  pihallesi
Tarvikkeet:
Tietokone,  printteri,  tulostuskartonkia/paperia.
Tarpeen  mukaan  kontaktimuovia  tai  muovitaskuja,  teippiä.
Narua  luontopolkutaulujen  ripustukseen.
Voit  myös  kiertää  polun  mobiilisti  taulut  kännykältä  katsoen.
Toimi  vaikka  näin:
Ota  lapsi  mukaan  toimintaan.
Tulosta  pihallesi  sopivat  luontopolkutaulut.
Ripustuspaikka  lukee  taulun  yläreunassa.
Pienempien  lasten  kanssa  noin  viisi  taulua  on  sopivasti.
Askarrelkaa  taulut  säänkestävämmiksi;;
käytä  kontaktimuovia  tai  muovitaskuja.
Ripustakaa  valmiit  luontopolkutaulut  aiheen
mukaiseen  kohteeseen  pihalle,  lähimetsään  tai  puistoon.
Kiertäkää  luontopolku  ja  pysähtykää  kunkin
luontopolkutaulun  kohdalla  tutkimaan  luontoa.
Muista  lopuksi  kerätä  taulut  pois.
Soveltaminen  on  sallittua!
Käyttökokemuskommentteja  otetaan  mieluusti  vastaan,
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Pihaihme  on  tarkoitettu  ei-kaupalliseen  käyttöön  
kotona,  päiväkodissa,  koulussa,  harrastuksissa,  jne.  
Muunlaisestakin  käytöstä  voidaan  neuvotella,  ota  yhteyttä.
Mukavaa  lähiluontoilua!  t.  Vappu
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Männyn
vauva
Männyn vauva on siemen
ja makuupussina käpy
(mutta senhän sinä jo tiedät
etkä lainkaan ylläty).

Mänty

Päätti tulla suureksi
ja venyi metriä kaksi,
jos yhä vielä kasvaa
niin kasvaa valtavaksi!

Kuusi
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Männyn vauva tippui maahan
ja teki multaan pesän,
juuriansa kasvatteli
koko alkukesän.

Kivivanhus
Voit taputtaa kiven graniittipaitaa
ihmetellä rosoista raitaa.
Kuuntele: voi painavan sanan tokaista
muistella aikaa jokaista
kaikuu lääni
kun kumahtaa soraääni!
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lohkareita

kivenmurikoita

soraa

hiekkaa
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Vaan ihan on
sanaton
- nukkua taitaa, eloton.

Multatehdas
Komposti pikkiriikkisiä
eliöitä kuhisee,
hyppiäinen ja sädesieni
puuhatessaan puhisee:
Aikamoinen urakka syödä
ruoka sinun jättämä.
Vaan näin muuttuu mullaksi
puuronjämä tämä!

Juoksiainen

Miltä komposti haisee tänään?
Hyppiäinen

Liero
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Ilman
sääntöjä
Ilma, keli, sää
aina se jotenkin yllättää:
Tuuli puhaltaa punaiset posket
lumi on kylmää jos tumputta kosket.
Sateella kastutaan ihanasti
vesi valuu niskaan asti.
Helteellä tulee hiki, kuuma
myrskyssä iskee liki huuma.
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Aina voi itsensä ulos työntää?
Varustelukysymys,
täytyy myöntää.

Ihme jätkä jäkälä

jäkäliä puussa

Sangen vanha sammal
harjastukka, Gammal
harjas tukkaa kammalla
piikkipuoli rammalla.

Ihme jätkä jäkälä
harmaahaiven käpälä
napa kiinni puussa
istui piippu suussa.

Samassa sammal sammaltaa:
Sammatti sutisuti simmata saa.
Mitä tuo oikein tarkoittaa?
Jäkälä yrittää oivaltaa.

rupijäkäliä
kivellä
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sammalta

Kirjosieppoäiti

Kirpun unelma
Linnunpöntössä kirppu odottaa:
Milloin taas untuviin ryömiä saa?
Jo puhaltaa kevättuuli!
Muuttolinnun liverryksen kuuli
tiit, tiit, jonakin aamuna
kesä, muna, pesämuna
poikaset kuoriutuu
kirppu riehaantuu
- Jihuu!
Syksyllä koittaa lähdön hetki,
linnuilla edessä on etelänretki.
Kun maata verhoaa lumipeitto,
lintukirppu on virkaheitto.
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Lintukirppu
kurkistaa
pöntön
reiästä

Pihan ääniä
Makoillaan maamatolla
mönkiäisten katolla
kuunnellaan ääniä pihan
suuria ja pieniä ihan:
Tuulen sihisuhina,
hiekan rahirahina,
askeleiden kaiku,
lasten naurun raiku.
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Moottorien mörähdys,
siilin pierun pörähdys,
kuivan kasvin rapina,
paksun oksan natina,
muurahaisen sipsuttelu,
linnunjalan lipsuttelu.

Muotitietoinen
tiainen
Talitiainen

Sinitiainen

Harakka

Variksella on tumma takki,
kulahtanut liituraita.
Harakalla musta frakki
ja aivan valkoinen paita.

Vaihtakaahan, hyvät herrat,
värikkäämmät vaatekerrat;
ripaus keltaista, ja kas,
olet muodikas!
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Varis

