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Tervetuloa! Tästä 

oppaasta löydät 

ohjeet sovelluksen 

käyttöön. 
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 Johdanto  

MYYRÄN MIELIKASVIKSET -pelisovellus on 

perheille ja päiväkotiympäristöön suunnattu 

ruokakasvatuksen apuväline. Sovelluksen 

tarkoituksena on lisätä kasvisten hyväksyttä-

vyyttä lapsilla. Tämä opas sisältää ohjeet pe-

lin käyttöön sekä lisämateriaalia pelin rin-

nalle. 

Ruokakasvatuksen tarkoitus on herättää lap-

sen kiinnostus ja uteliaisuus ruokaa kohtaan. 

Esimerkiksi aikuisten ja lasten yhteiset ruo-

kailut ovat tärkeitä ruokakasvatuksen näkö-

kulmasta. Myös ruokailuhetken suunnitte-

lussa, ruokaostoksilla ja kokkaamisessa lap-

set voivat olla hyvin mukana. Aikuisen esi-

merkki ja ruokailun myönteinen ilmapiiri voi 

rohkaista lasta maistamaan uusia makuja. Li-

säksi aikuisen kannattelema ruokapöytäkes-

kustelu tukee lasten sanavaraston ja vuoro-

vaikutustaitojen kehittymistä.  

Ruokakasvatusta voidaan toteuttaa myös 

tuomalla ruokateemaa lasten leikkeihin, lau-

                                                 

1 Tavoitteena on, että päivittäinen kasvisten määrä 

ruokavaliossa olisi 250 g eli 5–6 lapsen kourallista. 

luihin ja kirjallisuuteen tai vaikkapa istutta-

malla yrttejä ja leipomalla lasten kanssa. 

Myös pelit voivat toimia tehokkaina välineinä 

erilaisten taitojen ja tietojen oppimisessa. 

Myyrän mielikasvikset -pelisovelluksessa 

matkataan myyrän kanssa eri vuodenaikojen 

läpi ja tutustutaan kasviksiin tehtävien, leik-

kien ja pelien avulla. Kun sovellusta käyte-

tään aikuisen johdolla, lapsi saa mahdolli-

suuden opetella älylaitteiden tarkoituksen-

mukaista ja turvallista käyttöä. Pelaajat pää-

sevät esimerkiksi hyödyntämään älylaitteen 

kameraa sekä piirustus- ja äänitysominai-

suuksia. 

Myyrän mielikasvikset -pelisovelluksen 

avulla voidaan tutustuttaa lapset kasviksiin, 

mikä puolestaan voi lisätä kasvisten käyttöä. 

Alle kouluikäisten lasten kasvisten käyttö on 

viime vuosina kasvanut, mutta ravitsemus-

suositusten mukaista tavoitetta ei ole vielä 

saavutettu1. Lapsena saadut myönteiset, 

omakohtaiset kokemukset kasviksista, he-

2 Kähkönen K., Rönkä A., Hujo M., Lyytikäinen A. & 

Nuutinen O. (2018). 

delmistä ja marjoista voivat muokata ruoka-

mieltymyksiä terveyttä edistävään suuntaan 

myös myöhemmällä iällä2. 

Pelimaailma on metsä, jossa Myyrällä on koti 

ja kasvimaa. Sitä kutsutaan tässä oppaassa 

Myyrän maailmaksi. Myyrän maailmassa on 

aikuisen ohjaamiksi tarkoitettuja osioita sekä 

minipelejä, joita lapsi voi pelata yksin tai yh-

dessä muiden lasten kanssa. Aikuisten ohjaa-

missa osioissa harjoitellaan vuorovaikutus-

taitoja, kuten oman vuoron odottamista ja 

jakamista sekä neuvottelemista. Niissä har-

joitellaan myös itsesäätelyä, erilaisten tuntei-

den tunnistamista ja ilmaisua.  
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Olennaista itsesäätelyn kehittymisessä on se, 

että opetellaan tunnistamaan omia tunneti-

loja sekä säätelemään ja ilmaisemaan niitä 

sopivalla tavalla. Esimerkiksi lapset kohtaavat 

leikkiessään yhdessä toinen toisensa toiveet 

ja mielihalut, mutta ne saattavat olla joskus 

ristiriidassa keskenään. Aikuisen tehtävä on 

tukea lasta tunnistamaan mielihalujaan suh-

teessa toisiin ja ”malttamaan mielensä” eli 

viivästyttämään omaa mielihyväänsä. 

Myyrän mielikasvikset -pelin palkitsevuus 

perustuu yhdessä toimimisesta syntyviin ko-

kemuksiin sekä yhdessä rakentuneeseen kä-

sitykseen kasviksista, hedelmistä ja marjoista. 

Myyrän maailmasta löytyvien tehtävien, leik-

kien ja pelien tavoitteena on siis antaa lap-

selle mielihyvän kokemuksia yhdessä toimi-

misesta. Mielihyvällä tarkoitetaan tässä sel-

laista tunnetta, joka välittyy vuorovaikutuk-

sen ja aistien kautta saatujen kokemusten 

välittömästä tai välillisestä vaikutuksesta. 

Keskeistä on se, että aikuinen luo turvallisen 

ilmapiirin leikki- ja pelihetkiin. Se voi tehdä 

lapsen omien tunteiden ja kokemusten jaka-

misesta toisille helpompaa. Kyseinen hetki 

voi siten laajentaa lapsen käsityksiä siitä, että 

omien tunteiden ja kokemusten ilmaisemi-

nen on hyväksyttävää ja arvokasta.  

Iloisia ja makoisia pelihetkiä Myyrän maail-

massa! 

Henna Vepsäläinen 

Essi Skaffari 

Maijaliisa Erkkola 

Nina Sajaniemi 

Eira Suhonen 

Mikko Lehtovirta 

Carola Ray 

Riikka Makkonen 

Satu Kinnunen 

Siiri Kuusjärvi 

Hanna Ahtosalo 

Linda Kokkonen 

Jaana Nissinen 

Tiina Räsänen 

Eetu Tapola 

Rami-Roope Uusitalo 

Konsta Sinisalo 

Sovellus on kehitetty Helsingin yliopiston 

Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla 

yhteistyössä pelillistämiseen erikoistuneen 

ohjelmatoimisto NordicEdu Oy:n kanssa. 

Hankkeen on rahoittanut Euroopan innovaa-

tio- ja teknologiainstituutti (European Insti-

tute of Innovation and Technology, EIT).  
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Painikesymbolit 

 

 Tietoa pelistä -painike löytyy Myy-

rän maailman vasemmasta yläkul-

masta. 

Symbolia painamalla pääsee  

 lukemaan tietoa sovelluksen 

taustasta, kehittäjistä ja toimin-

talogiikasta 

 poistamaan kaiken sovellukseen 

tallennetun tiedon erillisestä 

”Edistymisen nollaus” -symbo-

lista (roskakorin kuva) 

 Puhekupla-symbolia painamalla 

voi valita sovelluksessa käytettävän 

kielen. Kielenvalinta tapahtuu sovel-

luksen aloitusnäytössä. Jos haluat 

vaihtaa kieltä kesken pelin, joudut 

nollaamaan edistymisen (Tietoa pe-

listä –painikkeen takaa). Sovellus on 

saatavilla suomeksi, englanniksi, 

puolaksi ja espanjaksi. 

  

 Nuoli siirtää pelaajan seuraavaan 

kuvaruutuun. 

 Nuotti löytyy Myyrän maailman oi-

keasta yläkulmasta. Sitä napsautta-

malla saa äänet päälle tai pois. Vih-

reä nuotti tarkoittaa, että äänet on 

päällä ja punainen, että ei ole.  

 

 

Info löytyy vuodenaikojen välissä 

olevista osioista (maistelupankki, 

leikkipankki, piirustuspeli ja minipe-

lipankki) sekä kasvisten Opi-osiosta. 

Sitä napauttamalla avautuu lisätie-

toa kyseisestä osiosta. 

 Ruksi löytyy peliosioiden oikeasta 

yläkulmasta. Sitä painamalla voi sul-

kea peliosion ja siirtyä takaisin Myy-

rän maailmaan. 

  

 

 

 

Kamera löytyy aikuisen ohjaamista 

osioista. Symbolia painamalla voi 

ottaa valokuvan (hyväksy tai hylkää 

otos kuvaamisen jälkeen). 

 Galleria-symbolia painamalla pää-

see katsomaan kussakin osiossa 

aiemmin otettuja valokuvia. 

 Äänitys löytyy aikuisen ohjaamista 

osioista. Symbolia painamalla voi 

äänittää puhetta, laulua tai muita 

ääniä. 

 Kuuntelu löytyy aikuisen ohjaa-

mista osioista ja minipeleistä. Sym-

bolia painamalla voi kuunnella nau-

hoitettua ääntä tai minipelien oh-

jeet. 
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 Pelaa uudelleen -symboli aloittaa 

pelin alusta heti uudelleen. 

 Voitto-painike löytyy aikuisten oh-

jaamista osioista. Symbolia paina-

malla aikuinen voi lopettaa leikin.  

 Leikkipankki löytyy Myyrän maail-

man syksyn ja talven välistä. Symbo-

lia painamalla löytää aikuisen ohjaa-

maksi tarkoitettuja leikkejä. 

 Suodata-painiketta napauttamalla 

pääsee valitsemaan sellaiset leikki-

kategoriat, joiden mukaisia leikkejä 

halutaan leikkiä. 

  

  

  

 Piirustuspeli löytyy Myyrän maail-

man talven ja kevään välistä. 

 Maistelupankki löytyy Myyrän 

maailman kevään ja kesän välistä. 

 Minipelipankki löytyy Myyrän 

maailman kesän ja syksyn välistä. 

Symbolia painamalla pääset pelaa-

maan minipelejä. 
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Pelaaminen: Myyrän maailma 

Aikuisen ohjaamat osiot 

Aikuisen ohjattavaksi tarkoitettuja osioita löytyy Myyrän maailman jokaisesta vuodenajasta. Vuodenajasta toiseen voi siirtyä vierittämällä näkymää 

oikealle tai vasemmalle. Vuodenaikojen välistä löytyy erilliset osiot leikeille, piirustuspelille, maistelupankille ja minipeleille. 

Alapuolella olevassa kuvassa on näkymä Myyrän maailman syksystä ja neljästä eri kasviksesta. Aikuinen valitsee lasten kanssa käsiteltävän kasviksen 

napauttamalla kyseisen kasviksen kuvaa. Kasviksiin voi tutustua vapaavalintaisessa järjestyksessä.  
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Seuraavassa kuvassa on esimerkkinäkymä tilanteesta, jossa Myyrän maailman kasviksista on valittu käsiteltäväksi pavut.  

Jokaiseen kasvikseen voi-

daan tutustua viiden osion 

avulla. 

 

Kun osio on käsitelty, sen 

painike muuttuu vihreäksi. 
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Opi-osion tavoitteena on tukea keskustelutaitojen harjoittelemista.  

Aluksi aikuinen auttaa lapsia tunnistamaan käsiteltävänä olevan kasviksen. Sen jälkeen kasviksesta keskustellaan yhdessä.  

Keskustelun helpottamiseksi osion yhteydessä on kysymyksiä, joiden avulla aikuinen voi tukea keskustelun syntyä ja etenemistä. Keskustelun ei tar-

vitse rajoittua näihin aiheisiin vaan aikuinen voi ohjailla sitä kiinnostuksen mukaisesti. 

Osiossa hyödynnettävä materiaali: Liite 1.  

Väri-, Muoto- ja Maista -osiot ovat valokuvaustehtäviä. 

Väri-osio ohjaa lapsia havainnoimaan tilaa ja etsimään käsiteltävän kasviksen värisiä asioita, joita taltioidaan valokuvaamalla. 

Muoto-osio ohjaa puolestaan havainnoimaan tilasta kasviksen muotoisia asioita. Löydetyt muodot valokuvataan. 

Maista-osio ohjaa käyttämään mielikuvitusta. Lasten tehtävänä on kuvitella syövänsä käsiteltävänä olevaa kasvista ja tehdä ilme, jollainen kasvista 

syödessä voisi tulla. Ilmeet voidaan valokuvata. Lisäksi voidaan äänittää sanoja, joilla kasviksen makua voi heidän mielestään kuvailla. Harjoitelkaa 

kuvailemaan kasviksen makua mahdollisimman monipuolisesti. 

Vinkki: Maista-osio voidaan tehdä myös oikeita kasviksia maistellen esimerkiksi silloin, kun kasvis on lapsille vieraampi. 

Esitä-osio ohjaa lapsia pohtimaan kasviksen ominaisuuksia ja ilmaisemaan ajatuksensa omaa kehoaan käyttäen.  

Sovellus antaa ohjeet, miten lasten tulisi muodostaa kyseinen kasvis joko pienempänä tai isompana leikkiporukkana. Lasten muodostelmat voidaan 

valokuvata. 
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Esimerkkejä osioihin liittyvistä tehtävistä 

 

Osio Valittu kasvis: Kesäkurpitsa Valittu kasvis: Palsternakka 

 

Kesäkurpitsa on vihannes. Minkä värinen se on ulkoa? Entä sisältä? 

Miten sen ulkonäköä voisi kuvailla? Miten kesäkurpitsaa syödään? 

Mitä osia kesäkurpitsasta syödään? Mihin ruokiin sitä voi laittaa? 

Milloin on kesäkurpitsan satokausi? Oletteko maistaneet kesäkur-

pitsaa raakana? Entä kypsänä? 

Palsternakka on juures. Mille juurekselle palsternakka on sukua? 

Missä palsternakka kasvaa? Millaisesta maaperästä palsternakka pi-

tää? Voiko palsternakkaa syödä raakana? Miten palsternakka val-

mistetaan? Mihin ruokiin palsternakkaa voi käyttää? Oletko maista-

nut palsternakkaa? 

 Minkä värinen kesäkurpitsa on? Ottakaa valokuvia, joissa näkyy 

mahdollisimman monta kesäkurpitsan väristä asiaa. 

Minkä värinen palsternakka on? Ottakaa valokuvia, jossa näkyy 

mahdollisimman monta palsternakan väristä asiaa. 

 Minkä muotoisia kesäkurpitsat ovat? Ottakaa valokuvia, joissa nä-

kyy mahdollisimman monta kesäkurpitsan muotoista asiaa. 

Minkä muotoinen palsternakka on? Ottakaa valokuvia, joissa näkyy 

mahdollisimman monta palsternakan muotoista asiaa. 

 Leikkikää, että syötte kesäkurpitsaa. Miltä kesäkurpitsa maistuu? 

Ottakaa valokuvia ilmeistänne, kun syötte kesäkurpitsaa. 

Äänittäkää sanoja, jotka kuvailevat kesäkurpitsan makua. 

Leikkikää, että syötte palsternakkaa. Miltä palsternakka maistuu? 

Ottakaa valokuvia ilmeistänne, kun syötte palsternakkaa. 

Äänittäkää sanoja, jotka kuvailevat palsternakan makua. 

 

Menkää lattialle makaamaan selälleen ja venyttäkää itsenne ensin 

pitkäksi. Sen jälkeen venyttäkää käsiä ja jalkoja samaan suuntaan, 

esimerkiksi oikealle, ja esittäkää pitkulaisia käyriä kesäkurpitsoja. 

Venyttäkää itsenne taas hetkeksi pitkäksi ja vaihtakaa sitten suuntaa 

ja kurotelkaa käsillä ja jaloilla vasemmalle. 

Esittäkää palsternakkaa eli harteikasta porkkanaa: levittäkää hartiat 

leveiksi ja laittakaa jalat tiukasti yhteen. Voitte järjestää palsternakat 

riviin tai jonoon pituuden tai vaatteiden värin mukaan. 
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Leikkipankki 

Leikkipankki löytyy Myyrän maailmasta syksyn ja talven väliltä. Siihen on koottu leikkejä, joiden avulla voi oppia uutta kasviksista sekä harjoitella 

erilaisia taitoja, kuten toiminnan ohjausta ja oman vuoron odottamista. Leikit on tarkoitettu aikuisen ohjaamiksi, ja aikuinen voi soveltaa kutakin 

leikkiä leikkijöiden iän sekä käytössä olevien tilojen ja materiaalien mukaan sopivaksi. Yksityiskohtaiset kuvaukset leikeistä ohjeineen ja tavoitteineen 

löydät oppaan Liitteestä 2. Liitteen leikit on merkitty värikoodein, jotka helpottavat sopivan leikin valintaa. Sovelluksessa leikkejä voi suodattaa valit-

semalla sopivat kategoriat. Leikkien avulla voi harjoitella ja kehittää monia tarpeellisia taitoja, kuten motorisia taitoja, toiminnanohjausta, muistia, 

tarkkaavaisuutta, malttamista sekä odottamista. Leikki voi olla vauhdikas tai täysin digitaalinen ja osa leikeistä soveltuu ulkoleikiksi. Joidenkin 

leikkien avulla on mahdollista lisätä lapsen kasvisosaamista ja harjoitella muuta ruokaan liittyvää sanastoa. Jotkin leikeistä soveltuvat myös pienelle 

leikkijäporukalle. Leikit voivat rohkaista mielikuvituksen käyttöön tai keholliseen ilmaisuun. Leikkien avulla voidaan myös harjoitella kosketta-

maan vertaista sopivalla tavalla ja tunteiden ilmaisua. 

Piirustuspeli 

Piirustuspeli on sijoitettu Myyrän maailman talven ja kevään väliin. Piirustustehtävien on tarkoitus olla hauskoja ja ohjata lapsia pohtimaan kasvisten 

ominaisuuksia.  Pelaaja saa piirustusohjeen, esim. ”Piirrä harteikas porkkana!”. Pelinäkymän oikeassa alakulmassa on painike, josta avautuu piirustus-

työkalut. Pelaaja voi valita piirustukseensa sopivan siveltimen ja värin sekä käyttää pyyhekumia, jolla voi poistaa koko piirustuksen tai sen osan. 

Valmiin piirustuksen voi tallentaa painamalla kamera-painiketta. Tallentamisen jälkeen näytölle ilmestyy uusi tehtävä. Galleria-painikkeen kautta pää-

see katselemaan tallennettuja piirustuksia. 
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Maistelupankki 

Maistelupankissa suoritetaan kasviksiin liittyviä haasteita. Sen tarkoitus on rohkaista ja innostaa lapsia maistamaan uusia kasviksia, ja tutustumaan 

niihin myös muilla tavoin. Maistelupankki löytyy Myyrän maailmasta kevään ja kesän välistä. Se koostuu neljästä vuodenajasta, jossa kussakin on 

kolme kuukautta. Joka kuukaudelle on neljä haastepakettia, joten niitä voi suorittaa esimerkiksi viikkohaasteina. Kukin haastepaketti sisältää kolme 

erilaista haastetta, joista kaksi liittyy maisteluun ja kolmas muunlaiseen puuhaan.  

Maistelupankin käyttö aloitetaan valitsemalla ensin suoritettava kuukausi ja sen jälkeen yksi kuukauden neljästä haastepaketista. Pelin voi aloittaa 

mistä tahansa kuukaudesta, mutta voi olla mielekkäintä suorittaa haasteita vuodenaikojen mukaan, sillä haasteissa on mukana myös satokauden 

kasviksia ja kyseiseen vuodenaikaan sopivia muita tehtäviä. 
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Ensimmäisessä maisteluhaas-

teessa esiintyy pelin Opi-osi-

ossa tutuksi tulevia, kunkin 

vuodenajan sesonkikasviksia. 
Toisessa maisteluhaasteessa on mukana 

muita lapsille tuttuja kasviksia ja hedelmiä. 

Molempia haastekasviksia on tarkoitus mais-

taa kyseisen viikon aikana. Kasviksia voi mais-

taa sellaisenaan, mutta yhtä hyvin myös 

osana jotakin ruokaa tai juomaa. Yhtä ja oi-

keaa tapaa ei ole, vaan haasteen suorituk-

sessa on lupa käyttää mielikuvitusta! 

Kolmas haaste on puuhahaaste: se voi 

olla esimerkiksi askartelutehtävä tai 

tietyn kasviksen bongaaminen kau-

pasta tai luonnosta. Kolmas haaste, 

sen tarkoitus ja vinkkejä sen suoritta-

miseen löytyy liitteestä 3. 
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Kun maistelu- tai muu haaste on suoritettu, sen voi merkitä tehdyksi painamalla kyseisen kasviksen kuvaa, jolloin kasviksen taustalla oleva tähti 

muuttuu keltaiseksi. Merkinnän saa tarvittaessa pois painamalla kasvista uudelleen, jolloin tähti muuttuu takaisin valkoiseksi. 

Haasteiden edistymistä voi seurata maistelupankin aloitusnäkymässä, jossa kuinkin vuodenajan kohdalla oikeassa yläkulmassa näkyy yhteenveto 

kyseisen vuodenajan haasteiden edistymisestä. Jokaisen kuukauden kohdalle ilmestyy myös pronssinen, hopeinen tai kultainen omena, sen mukaan, 

kuinka paljon haasteita on suoritettu. Kuukausittaista edistymistä voi seurata klikkaamalla kyseistä kuukautta, jolloin ruudun alareunassa näkyy, kuinka 

pitkä matka on seuraavan omenan saavuttamiseen.  

 

Minipelipankki 

Minipelit ovat hauskaa tekemistä. Niiden avulla voi oppia uutta tietoa kasviksista, ja niitä voi pelata yksin, pareittain tai pienissä ryhmissä. Lasten on 

mahdollista pelata minipelejä itsenäisesti, sillä minipelien ohjeet ovat kuunneltavissa. Aikuinen voi kuitenkin tukea lapsia tarvittaessa esimerkiksi 

peliohjeiden lukemisessa tai tulkitsemisessa. Minipelipankki löytyy Myyrän maailman kesän ja syksyn välistä. 
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Mitä kokattaisiin? 

Pelissä leikkijä joutuu pohtimaan, mitä ruokia mistäkin kas-

viksesta yleensä kokataan. Pelin alussa näytölle ilmestyy 

kolme erilaista kasvista. Pelaajan tehtävänä on valita kasvis, 

joka vastaa kulloistakin tehtävänantoa (esim. ”Valitse se, josta tehdään 

usein sosekeittoa”). Oikeasta vastauksesta on merkkinä vihreä rengas 

kasviksen ympärillä ja tähtisade. Nuolta napauttamalla voi siirtyä seu-

raavaan tehtävään huolimatta siitä, oliko vastaus oikein. Pelikerran lo-

pussa käydään läpi väärin vastatut kohdat. Tässä pelissä kannattaa 

huomioida, että absoluuttisia oikeita tai vääriä vastauksia ei aina ole 

olemassa. 

Puussa, pellolla vai maan alla? 

Pelin tavoitteena on oppia, missä eri kasvikset kasvavat ja 

milloin niiden satokausi on. Pelin alussa näytölle ilmestyy 

kolme erilaista kasvista. Pelaajan tehtävänä on valita kasvis, 

joka vastaa kulloistakin tehtävänantoa (esim. ”Valitse se, joka ei kasva 

maan alla”). Merkiksi oikeasta vastauksesta osan ympärille ilmestyy vih-

reä rengas ja tähtisade. Nuolta napauttamalla voi siirtyä seuraavaan 

tehtävään huolimatta siitä, oliko vastaus oikein. Pelikerran lopussa käy-

dään läpi väärin vastatut kohdat. 

Juures, hedelmä vai palkokasvi? 

Tämän pelin tavoitteena on oppia perustietoja kasviksista. 

Pelaajan tulee valita näytöllä olevista kolmesta kasviksesta 

ohjeen mukainen (esim. ”Valitse se, joka on rouskuva”). 

Merkiksi oikeasta vastauksesta kasviksen ympärille ilmestyy vihreä ren-

gas ja tähtisade. Nuolta napauttamalla voi siirtyä seuraavaan tehtävään 

huolimatta siitä, oliko vastaus oikein. Pelikerran lopussa pelaajan tulee 

vastata uudelleen väärin vastaamiinsa kohtiin. 

Sumukasvikset 

Tämä peli harjoittaa toiminnan ohjausta ja tarkkaavaisuutta. 

Ruutuun ilmestyy joukko erilaisia kasviksia, jotka leikkijöi-

den on tarkoitus painaa mieleen. Sitten kasvisten päälle li-

puu sumu, ja myyrä tuo kuvaan yhden uuden kasviksen. Leikkijöiden 

tehtävänä on tunnistaa kasvis, joka ei aiemmin ollut kuvassa. 

Poksautuspeli 

Poksautuspelin avulla voi harjoitella toiminnan ohjausta, 

oman vuoron odottamista ja oppia uutta kasviksista! Ruu-

dulle ilmestyy kuplia, joiden sisällä on erilaisia kasviksia. Tar-

koitus on poksauttaa ohjeistuksen mukaiset kuplat (esim. ”Poksauta 

kaikki pitkulaiset kasvikset”). Kun kaikki ohjeen mukaiset kuplat on pok-

sautettu, ruudulle ilmestyy uusi ohje. Jos peliä pelaa useampi leikkijä, 

sopikaa ennen pelin alkua, milloin poksautusvuoro vaihtuu.
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Liite 1. Tietoa kasviksista  

Talvi 

Granaattiomena 

 Granaattiomena kasvaa pensaassa tai pienessä puussa 

 Granaattiomenaa viljellään eniten Lähi-idän maissa, kuten Egyptissä, Israelissa ja Saudi-Arabiassa 

 Euroopassa viljelyä on ainakin Ranskassa, Espanjassa ja Kreikassa 

 Granaattiomenan satokausi on syyskusta tammikuuhun, mutta sitä voi saada myös pakasteena muina vuodenaikoina 

 Granaattiomenan syötävä osa on sen rubiininpunaiset mallot 

 Granaattiomenaa voi syödä sellaisenaan, tai sitä voi käyttää vaikka salaateissa tai smoothieissa 

 Granaattiomenalla voi koristella vaikka uunikalan eli valmistaa rubiinilohta! 

 Granaattiomenan kuoriminen on haastavaa, ja siihen tarvitaan aikuisen apua 

 Helpoin tapa erottaa syötävä osa kuoresta on halkaista hedelmä ja naputella sisus irti puukauhalla suoraan kulhoon – tästä saattaa kuitenkin tulla pieniä me-

huroiskeita! 

Herneet 

 Herneet kylvetään maahan toukokuussa tai alkukesästä 

 Heinä-elokuussa herneet ovat kypsyneet ja ne voidaan kerätä 

 Muutaman tunnin kuluttua herneiden keräämisestä herneet voidaan pakastaa – näin raikkaista herneistä voidaan nauttia talvellakin! 

 Kesällä herneitä voi syödä tuoreina, mutta talvella täytyy turvautua pakasteherneisiin 

 Yleensä herneestä syödään siemenet (herneet), mutta joistain hernelajikkeista voi syödä myös palot 

 Herneitä voi syödä sellaisenaan tai niitä voi käyttää vaikka salaatin osana 

 Herneitä voi käyttää myös ruokien ainesosana erimerkiksi hernekeitossa tai hernesosekeitossa, lisäksi herneistä voi tehdä vaikka hummusta 

Kaali 

 Valkokaali eli keräkaali on monille tuttu kaali 

 Kaaleilla on monta sadonkorjuuaikaa, lokakuussa korjattavat talvikaalit ovat tiiviitä ja painavia 

 Talvikaalien lisäksi kaalit jaetaan varhais-, kesä- ja syyskaaleihin 

 Punakaalissa on väriaineita, jotka peittävät lehtivihreän 
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 Jos punakaalia keittää, väri liukenee keitinveteen – lisäämällä etikkaa tai sitruunamehua saa värin säilymään 

 Kaalia voi syödä raakana esimerkiksi raasteissa ja salaateissa tai sellaisenaan 

 Kypsennettynä kaali sopii hyvin muun muassa keittoihin, laatikoihin, pataruokiin ja kääryleisiin 

 Kaalista voi tehdä myös hapankaalia maitohappobakteerien avulla, valmistus kestää muutaman viikon 

 Kaali säilyy parhaiten jääkaapissa 

Palsternakka 

 Palsternakka on juures, joka on sukua porkkanalle 

 Palsternakkaa kutsutaan joskus leikkisästi harteikkaaksi porkkanaksi 

 Palsternakan juuret kasvavat suuriksi hiekkaisessa ja savisessa maassa 

 Palsternakkaa kasvaa Etelä-Suomessa myös luonnonvaraisena tienvarsilla, ja se on iso putkikasvi, jossa on keltaiset kukat 

 Siemenet kylvetään keväällä, sadonkorjuu aloitetaan myöhään syksyllä 

 Palsternakkaa voi syödä raakana esimerkiksi raasteissa ja salaateissa 

 Kypsennettyä palsternakkaa käytetään muun muassa liemissä ja keitoissa, pataruoissa, kasvispihveissä tai suolaisissa piirakoissa 

 Palsternakasta voi tehdä myös palsternakkapyrettä tai -sosetta, jota voi syödä perunamuusin tapaan tai sekoittaa perunamuusin kanssa 

 Palsternakan voi leikata ohuiksi pitkiksi tiukuiksi, jotka paistetaan uunissa palsternakkaranskalaisiksi! 

 Palsternakkaraastetta voi lisätä vaikka sämpylätaikinaan – saatavilla on myös valmiita leipiä, joissa on palsternakkaa 

Ruusukaali 

 Ruusukaalit ovat pieniä, pallonmuotoisia kaalinkeräsiä 

 Ruusukaalia kutsutaan myös brysselinkaaliksi 

 Ruusukaali kestää hyvin kylmää, ja satoa kerätään myöhäiseen syksyyn saakka 

 Syksyn ensimmäiset yöpakkaset pehmentävät ruusukaalin makua, lisäksi makua voi pehmentää lisäämällä ruokaan tilkan kermaa 

 Ruusukaalia voi ostaa tuoreena ja pakastettuna 

 Ruusukaalia syödään kypsennettynä, se voidaan keittää, höyryttää paistaa pannulla tai paahtaa uunissa 

 Ruusukaali on maukas lisäke paisteille sekä liha-, kala- ja riistaruoille 

 Ruusukaali säilyy parhaiten jääkaapissa 

Vihreät pavut ja härkäpapu 

 Vihreiden papujen satokausi on loppukesästä tai alkusyksystä  
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 Talvella vihreitä papuja voi löytää pakastealtaasta tai säilykkeenä 

 Myös härkäpapujen satokausi on syksyllä 

 Härkäpapuja myydään muun muassa pakasteena, säilykkeenä, rouheena, granolana tai jauhoina 

 Härkäpapu sopii myös kotipuutarhurin kasvimaahan, sillä se ei ole kovin vaativa ja kestää jopa hallaa 

 Papuja ei voi syödä raakana, vaan ne on kypsennettävä keittämällä, höyryttämällä, uunissa, mikrossa tai pannulla 

 Kaupoissa on tarjolla monenlaisia härkäpapuvalmisteita, kuten härkäpapupyöryköitä ja -pihvejä sekä Härkistä®, jota voi käyttää kypsän jauhelihan tapaan ruo-

anlaitossa 

 Pavut sopivat esimerkiksi wokkeihin, munakkaisiin, salaatteihin, keittoihin ja kastikkeisiin, tai niitä voi syödä sellaisenaan lisukkeena 

Kevät 

Munakoiso 

 Munakoiso on sukua tomaatille ja perunalle, ja on lähtöisin Kiinasta tai Intiasta 

 Munakoisot ovat tyypillisesti tummanvioletteja, mutta myös muun värisiä ja erikokoisia munakoisolajikkeita on olemassa 

 Tumma ja kiiltävä munakoiso on herkullisimmillaan, ja munakoiso kannattaa syödä kuorineen 

 Suomeen tuodaan munakoisoja muun muassa Hollannista ja Espanjasta, ja niiden satokausi alkaa keväällä 

 Suomalaisten munakoisojen satokausi alkaa kesäkuussa 

 Aikaisemmin munakoisoja suositeltiin itkettämään sirottelemalla viipaleiden päälle suolaa – tällä poistettiin kitkerää makua 

 Nykyiset munakoisolajikkeet eivät maistu kitkeriltä, joten munakoisoja ei tarvitse enää itkettää 

 Munakoisoa voi kypsentää viipaleina paahtamalla uunissa tai pannulla sekä grillaamalla 

 Tunnettuja munakoisoruokia ovat muun muassa italialainen munakoisovuoka (melanzane alla parmiggiana), kreikkalainen moussaka sekä Lähi-idästä kotoisin 

oleva ”Pyörtynyt imaami” (tarinan mukaan imaami pyörtyi maistaessaan ruokaa ensimmäistä kertaa, koska se oli niin herkullista!) 

Paprika 

 Paprikoita on erivärisiä, -makuisia ja -muotoisia 

 Suomalaisten paprikoiden satokausi on kesällä, mutta keväällä päästään jo maistelemaan esimerkiksi hollantilaisia ja espanjalaisia paprikoita 

 Paprikat voidaan jakaa vihannes- ja maustepaprikoihin: vihannespaprikat ovat suomalaisille tutumpia, maustepaprikoita kutsutaan puolestaan chileiksi 

 Maustepaprikat eli chilit ovat voimakkaan makuisia ja pienempiä kuin vihannespaprikat 

 Paprikoita voi kasvattaa kotona ruukussa 

 Paprikoita voi syödä raakana sellaisenaan tai esimerkiksi leivän päällä 

 Paprikasta voi tehdä esimerkiksi keittoa tai piirakkaa, tai siitä voi valmistaa uunissa täytettyjä paprikoita 
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Parsa 

 Parsakausi alkaa varhain keväällä ja jatkuu juhannukseen asti 

 Suurin osa kevään parsasta tuodaan Suomeen Keski-Euroopasta, talvella ja alkukeväällä Suomessa myydään eteläamerikkalaista parsaa 

 Suomessakin kasvatetaan parsaa, ja sen satokausi on alkukesästä 

 Parsa kannattaa nauttia mahdollisimman tuoreena 

 Ohuet parsat ovat yleensä kaikkein maukkaimpia 

 Valkoinen parsa kasvaa maan alla, eikä siihen kehity lehtivihreää 

 Vihreä parsa kasvaa maan pinnalla 

 Valkoinen parsa pitää kuoria, mutta vihreän parsan voi syödä kuorineen 

 Parsaa voi valmistaa keittämällä, paahtamalla uunissa tai pannulla sekä grillaamalla 

 Parsaa voi syödä sellaisenaan vaikka kalan tai lihan lisukkeena, mutta se sopii myös keittoihin, risottoihin, pastoihin ja salaatteihin 

Parsakaali 

 Suomessa parsakaalin satokausi kestää juhannuksesta marraskuuhun, ja suomalainen parsakaali on parhaimmillaan elokuussa 

 Parsakaalia tuodaan Suomeen Hollannista ja Välimeren maista, kuten Espanjasta, jossa satokausi alkaa jo keväällä 

 Parsakaalia kutsutaan myös sen italiankielisellä nimellä broccoli 

 Parsakaali on kaali, ja läheistä sukua kukkakaalin kanssa (ei sukua parsalle) 

 Parsakaalin voi syödä kokonaan – vartta ei siis kannata heittää pois, vaan pilkkoa mukaan ruokaan! 

 Parsakaalista on olemassa myös lila versio, tunnetumpi lajike on kuitenkin tummanvihreä 

 Parsakaali kannattaa säilyttää pakattuna jääkaapissa, ettei se nahistu 

 Parsakaalin voi kypsentää keittämällä, paahtamalla uunissa tai grillissä, wokkaamalla tai höyryttämällä 

 Parsakaalista voi tehdä esimerkiksi keittoja, piirakkaa, wokkia, gratiineja, salaatteja tai pastaa 

 Varsiparsakaali eli broccolini on hevi-osastojen uudempi tuttavuus, jonka voi syödä sellaisenaan, grillattuna tai höyrytettynä 

Pinaatti 

 Pinaattia on kutsuttu 1100-luvulla ”vihannesten prinssiksi” 

 Pinaatin satokausi on Suomessa vasta kesällä, mutta eteläisemmässä Euroopassa jo keväällä 

 Pinaattia voi ostaa tuoreena tai pakasteena 

 Pinaattia voi syödä raakana tai kypsennettynä, kypsennettynä se kutistuu paljon, mutta maistuu silti voimakkaalta 

 Pinaattia voi kypsentää keittämällä, höyryttämällä tai paistamalla 
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 Pinaatista voi tehdä esimerkiksi pinaattikeittoa, -lettuja tai -pastaa, lisäksi pinaattia voi käyttää vaikka smoothieen tai wokkeihin 

 Pinaatin makuun sopii erityisen hyvin muun muassa muskottipähkinä (mauste), ricotta-, parmesan- ja feta-juustot sekä pavut. 

Raparperi 

 Ensimmäisistä oman maan raparpereista päästään Etelä-Suomessa nauttimaan jo toukokuussa 

 Alun perin raparperia tuotiin Eurooppaan Volga-jokea pitkin, josta käytettiin nimeä Rha Barbarum (barbaarien joki) – tästä nimi raparperi (englanniksi rhubarb) 

 Raparperi on kotoisin Itä-Aasiasta, josta se on levinnyt Kiinan ja Venäjän kautta Eurooppaan 

 Raparperilla on suuret lehdet, ja varsi voi kasvaa jopa yli puolen metrin pituiseksi 

 Raparperia voi kasvattaa omalla pihalla, ja se viihtyy melkein kaikissa maalajeissa, kunhan kasvupaikka ei ole rutikuiva 

 Raparperin syötävä osa on sen varsi, lehtiä ei voi syödä 

 Raparperista tehdään useimmiten makeita ruokia, kuten raparperikiisseliä, -piirakkaa tai -hilloa, mutta se sopii myös esimerkiksi kalaruokien kaveriksi tai grilli-

ruokien lisäkkeeksi 

Kesä 

Kesäkurpitsa 

 Kesäkurpitsa on vihannes ja ulkonäöltään kurkun kaltainen  

 Kesäkurpitsa on yleensä vihreä ja pitkulainen, mutta voi olla myös esimerkiksi keltainen ja pyöreähkö 

 Kesäkurpitsa pitää lämpöisestä, mutta ei liian kuumasta ilmastosta  

 Elokuu on kesäkurpitsan parasta sesonkiaikaa 

 Suomessa tunnetuimpia viljeltäviä kesäkurpitsoja ovat zucchini-, spagetti- ja koristekurpitsa, kesäkurpitsa-nimitystä käytetään usein pelkästään pitkänomaisista 

zucchineista 

 Kesäkurpitsa on erittäin monipuolinen kasvis, joka sopii syötäväksi sellaisenaan, grillattuna lisukkeena, uuniruokina tai vaikka raastettuna kakkutaikinaan 

 Kesäkurpitsasta voidaan syödä myös sen kukat, joita monissa maissa pidetään suurena herkkuna  

Luumu 

 Luumut ovat hedelmiä, jotka ovat läheistä sukua aprikoosille, persikalla ja kirsikoille 

 Luumut kasvavat puussa 

 Luumuja löytyy sinisinä, punaisina, sinipunaisina, keltaisina ja vihreinä 

 Luumut voivat olla muodoltaan pyöreitä tai soikeita, ja niiden sisällä on kivi, jota ei syödä 
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 Luumut ovat mehukkaita ja makean aromikkaita  

 Kiinalaiset viljelivät ensimmäistä tunnettua luumulajia jo yli 4000 vuotta sitten 

 Luumuja voi syödä tuoreena tai kuivattuna ja ne sopivat leivonnaisten ja jälkiruokien lisäksi myös ruoanlaittoon 

 Tunnetuin leivonnaisista taitaa olla luumumarmeladia sisältävä joulutorttu 

Porkkana 

 Porkkana on perunan jälkeen Suomen suosituin juures   

 Juures tarkoittaa kasvista, josta syödään maanalainen osa 

 ”Popsi popsi porkkanaa” -laulussa sen sanotaan vahvistavan hampaita: tämä johtuu siitä, että raakana porkkanan rakenne on kova ja rouskuva 

 Porkkana on monipuolinen vihannes, joka maistuu sellaisenaan, mutta sopii myös moniin ruokiin - esimerkiksi keittoihin, salaatteihin, raasteeksi ja laatikoihin 

 Leivonnassa porkkanaa voi käyttää monipuolisesti sekä sämpylöissä tai leivässä että makeissa leivonnaisissa, kuten porkkanakakussa 

 Porkkana on väriltään tavallisesti oranssi: väri tulee A-vitamiinin esiasteesta beeta-karoteenista, josta porkkana sisältää runsaasti 

 Myös muun värisiä porkkanoita on olemassa: jotkut porkkanat ovat valkoisia tai keltaisia ja toiset jopa tumman violetteja, miltei mustia! 

Sipuli 

 Eniten käytetty sipuli on mieto, kullanvärinen keltasipuli 

 Muita sipuleita ovat esimerkiksi puna-, hillo-, ruoho-, purjo- ja valkosipuli 

 Sipuleista voidaan syödä sipuliosa tai lehdet (purjo- ja ruohosipuli) 

 Sipulikasveja on kasvatettu kauan lähes koko maailmassa, ja niitä viljellään avomaalla myös lähes koko Suomessa 

 Sipuli tuo ruokiin makua mausteen muodossa niin raakana kuin kypsennettynäkin 

 Sipulia voidaan lisätä esimerkiksi kastikkeisiin, keittoihin, patoihin ja wokkeihin, mutta niitä käytetään myös pääraaka-aineena esimerkiksi sipulipiirakassa tai -

keitossa 

 Sipuleissa on runsaasti rikkiyhdisteitä sisältäviä aromaattisia öljyjä, jotka antavat sipuleille niiden tyypillisen voimakkaan maun ja tuoksun 

 Sipulin leikkaaminen saa useimpien silmät kostumaan, mikä johtuu monivaiheisesta kemiallisesta reaktiosta, jossa vapautuvat rikkiyhdisteet ärsyttävät silmiä 

Tomaatti 

 Tomaattilajikkeita on monia, esimerkiksi terttu-, luumu-, kirsikka- ja pihvitomaatteja 

 Tomaatteja löytyy ainakin vihreinä, keltaisina, oransseina, punaisina ja tummina lilahtavina lajikkeina 

 Tomaatin italiankielinen nimi ”pomodoro” tarkoittaa kultaista omenaa 

 Tomaatti tuli Eurooppaan Amerikasta Kolumbuksen retkien mukana, Suomessa tomaatin viljely aloitettiin 1870-luvulla 
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 Tomaatteja voi kasvattaa kotipuutarhassa siemenestä asti, mutta tomaatti ei pidä kylmästä, joten ennen kuin ulkolämpötilat pysyvät 10 asteen yläpuolella, 

tomaatti kannattaa pitää sisätiloissa 

 Tomaatti viihtyy parhaiten huoneenlämmössä 

 Tomaattia voi syödä sellaisenaan vaikka leivän päällä tai salaatissa ja siitä voi myös tehdä herkullista tomaattisalsaa 

 Tomaatti sopii erinomaisesti myös lämpimiin ruokiin, kuten keittoihin ja kastikkeisiin 

Viinimarja 

 Viinimarjat kasvavat tertuissa marjapensaissa 

 Viinimarjoista tunnetuimmat ovat punaviini- ja mustaviinimarja, joita kutsutaan myös puna- ja mustaherukoiksi 

 Puna- ja mustaviinimarjan lisäksi tunnetaan myös viherherukka, joka on mustaherukan muunnos, ja valkoherukka, joka on puolestaan punaherukan muunnos 

 Viinimarjat ovat maultaan melko happamia, mutta myös hiukan makeita 

 Viinimarjoja voi syödä sellaisenaan tai pakastettuina 

 Viinimarjat sopivat myös erilaisiin jälkiruokiin ja niistä voidaan valmistaa mehua tai hilloa  

 Mustaherukan voimakas tuoksu tulee lehtien alapinnan nystyistä, kun lehtiä koskettelee 

Syksy 

Kurpitsa 

 Syksyllä on talvikurpitsan eli kurpitsan satokausi 

 Talvikurpitsoilla on kova kuori, joten ne säilyvät hyvin 

 Perinteinen oranssi säilöntäkurpitsa sopii esimerkiksi keittoihin, uuniruokiin ja jopa jälkiruokiin, ja sen kuoresta voi kaivertaa Halloween-lyhdyn! 

 Myskikurpitsan koko ja väri vaihtelevat, mutta usein se on pisaranmuotoinen ja väriltään keltainen ja oranssi 

 Myskikurpitsa sopii esimerkiksi pataruokiin, mutta myös keittoihin ja jälkiruokiin 

 Spagettikurpitsa on saanut nimensä sisuksestaan, joka muistuttaa kypsennettynä spagettia! 

 Spagettikurpitsa muistuttaa kesäkurpitsaa, mutta on yleensä paksumpi 

 Kurpitsan siemenet voi paahtaa – ne sopivat hyvin keittojen, salaattien ja jogurttien sekaan 

Mustikka 

 Mustikka on kanervakasvi, joka tuottaa syötäviä marjoja 

 Mustikkaa kasvaa Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan pohjoisosissa kangasmetsissä 
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 Mustikan satokausi alkaa heinäkuussa ja jatkuu jopa lokakuuhun asti riippuen sääolosuhteista ja kasvupaikasta 

 Hyvänä satovuotena Suomessa voi kasvaa jopa yli 300 miljoonaa kiloa mustikkaa, mutta vain noin kymmenesosa mustikkasadosta päätyy ihmisten ruokapöytiin 

 Ihmisten lisäksi metsien mustikoista nauttivat karhut (voivat syödä mustikkaa jopa 20 kg päivässä!), mäyrät, ketut, supikoirat, oravat ja metsäkanalinnut 

 Kuka tahansa saa kerätä mustikoita metsästä jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa 

 Mustikka on herkullista ihan sellaisenaan tai vaikkapa puuron, jogurtin tai rahkan lisukkeena 

 Lisäksi mustikasta voi tehdä esimerkiksi mehua tai kiisseliä, ja se sopii hyvin leivontaan (mustikkapiirakka, mustikkamuffinssi, pullat jne.) 

Pavut (mm. kidneypavut, mustapavut, ruskeat pavut) 

 Papuja on erilaisia: kidneypavut ovat violetteja, mustapavut mustia, ruskeat pavut ruskeita 

 Toiset pavut ovat isompia ja toiset pienempiä, muodoltaan ne vaihtelevat lähes pyöreästä pitkulaiseen tai munuaisen muotoiseen (kidney=munuainen) 

 Papuja voi ostaa kuivattuina, jolloin niitä on liotettava yön yli ja sitten keitettävä kypsiksi – kypsän pavun tunnistaa siitä, että se rikkoutuu helposti haarukan alla 

 Papuja myydään myös käyttövalmiina säilykkeinä 

 Papuja voi käyttää esimerkiksi salaateissa, tai niistä voi tehdä papupataa, -muhennosta tai -keittoa 

 Pavut sopivat myös erilaisten kasvispihvien ja –pyöryköiden raaka-aineeksi 

 Jos papuja haluaa kasvattaa omassa puutarhassa, tarvitaan lämmin ja aurinkoinen kasvupaikka, sillä pavut eivät pidä kylmästä (pl. härkäpapu, joka kestää jopa 

hieman pakkasta) 

Punajuuri 

 Punajuuri on juures 

 Punajuurikkaita on eri lajikkeita, joista tutuimmilla on litteät, pyöreät tai sylinterinmuotoiset mukulat 

 Punajuuresta syödään tyypillisesti sen juurimukula, mutta myös sen lehdet sopivat esimerkiksi salaattiin   

 Punajuurilajikkeiden väri vaihtelee vaaleanpunaisesta tummanviolettiin ja jopa puna-valkoraidalliseen  

 Punajuuri saa voimakkaan värinsä sen sisältämästä vesiliukoisesta betalaiini-nimisestä väriaineesta 

 Punajuuren syöminen voi värjätä pissan punaiseksi, mutta sitä ei kannata säikähtää! 

 Punajuurta käsiteltäessä se värjää myös sormet ja ruokalajin 

 Punajuuri sopii esimerkiksi raasteeksi, keittoihin tai pihveihin ja pyöryköihin, tunnetuimpia punajuuriruokia ovat esimerkiksi jouluinen rosolli sekä borssikeitto 

 Punajuurta voi käyttää myös leivontaan: sitä voi lisätä esimerkiksi leipä- tai suklaakakkutaikinaan 

Salaatti 

 Salaatteja on erimuotoisia ja erivärisiä: suurin osa salaateista on vihreitä, mutta salaateista löytyy myös punertavia versioita 
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 Lehtisalaatti on yksi tunnetuimmista salaatin viljelymuodoista, muita tunnettuja salaatteja ovat muun muassa jäävuorisalaatti ja roomansalaatti 

 Salaatteja viljellään sekä kasvihuoneissa että avomaalla 

 Salaattia voi kasvattaa myös itse vaikkapa pienessä laatikossa parvekkeella tai takapihalla 

 Suomessa salaatti kasvaa parhaiten kesällä, mutta satokausi voi jatkua myös alkusyksyyn 

 Salaatteja käytetään yleensä sellaisinaan yhdessä muiden tuoreiden kasvisten kanssa 

 Lisäksi salaateista voi tehdä esimerkiksi pestoa tai sitä voi lisätä esimerkiksi wokkiruokiin 

Sienet 

 Sienet eivät ole kasveja, vaan ne muodostavat oman sienikuntansa 

 Sienillä ei ole juurta, vartta eikä lehtiä, kuten kasveilla, vaan ne kasvavat rihmamaisesti 

 Sieniä kasvaa luonnonvaraisena suomalaisissa metsissä, mutta niitä myös viljellään syötäviksi 

 Kaupasta saatavia tuttuja sieniä ovat muun muassa herkkusieni, portobello ja siitake 

 Luonnonvaraisina kasvavia hyviä ruokasieniä ovat esimerkiksi suppilovahvero, kantarelli, mustatorvisieni ja herkkutatti 

 Sienestäessä on hyvä olla mukana aikuinen, joka tuntee sienet hyvin, sillä osa metsässä kasvavista sienistä on myrkyllisiä 

 Sienet sopivat monenlaisiin ruokiin: pizzaan, wokkeihin, keittoihin, munakkaisiin, piirakoihin tai pastoihin 

 Sieniä voi säilöä esimerkiksi kuivaamalla – kuivatut sienet voi murustaa, jolloin ne menevät erittäin pieneen tilaan  
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 Liite 2. Aikuisten ohjaamien leikkien ohjeet ja tavoitteet (Leikkipankki) 

 

Leikki Mitä harjoittaa? Ohjeet Muunnokset leikistä 

Arvaa kasvis 

 

 

- lisää lapsen kasvisosaamista 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

Yksi leikkijöistä tulee katsomaan ruudulta arvotun kasviksen, mutta ei kerro sitä 

muille. Muut yrittävät arvata, mikä kasvis on kyseessä esittämällä kysymyksiä, joihin 

voi vastata "kyllä" tai "ei". 

Esimerkiksi porkkanasta voidaan kysyä: "Onko se juures? Kyllä. Onko se punainen? 

Ei. Onko se keltainen? Ei. Onko se oranssi? Kyllä." Se, joka arvaa ensimmäisenä 

oikein, saa tulla katsomaan mobiililaitteelta seuraavan arvotun kasviksen. 

Vaihtoehtoisesti kasviksen nähnyt leikkijä 

voi selittää sanan ja muut leikkijät yrittävät 

arvata kasviksen selityksen perusteella. 

Chili-kokki 

 

 

- kehittää lapsen motorisia taitoja (herne-

pussin heittäminen). 

- soveltuu ulkoleikiksi 

Yksi leikkijöistä valitaan kokiksi. Muut leikkijät istuvat tai seisovat piirissä, kokki jää 

seisomaan kasvot poispäin käännettyinä piirin ulkopuolelle. Polttavan tulinen chili 

(hernepussi tai pallo) kulkee piirissä leikkijältä toiselle, kunnes kokki varoittaa: 

”Polttavan tulinen chili!”. Siitä leikkijästä, jolla on chili kädessään kokin huudon het-

kellä, tulee uusi kokki, joka siirtyy piirin ulkopuolelle. Vanha kokki pääsee piiriin, 

lähettää hernepussin uudestaan matkaan ja leikki jatkuu. 

Tämä leikki vaatii jonkin heitettävän esi-

neen, mutta muuten leikki on helppo ja yk-

sinkertainen. Se soveltuu esimerkiksi odot-

teluleikiksi.   

Hedelmähippa 

 

 

- harjoittaa lapsen toiminnanohjausta 

- vauhdikas leikki 

- soveltuu ulkoleikiksi 

Leikkijöistä valitaan kolme hippaa: yksi banaanihippa, yksi omenahippa ja yksi pää-

rynähippa. Kun banaanihippa saa toisen leikkijän kiinni, kiinnijäänyt muuttuu ba-

naaniksi eli jää seisomaan paikalleen kädet ylhäällä ja jalat yhdessä. Vastaavasti 

omena- ja päärynähippojen kiinnisaamat leikkijät muuttuvat omenaksi (menee 

kippuraan maahan) ja päärynäksi (seisoo kädet ylhäällä ja jalat auki). Toinen leikkijä 

voi pelastaa paikalleen jääneen banaanin "kuorimalla" sen eli siirtämällä kädet ta-

kaisin alas. Omenan voi pelastaa hyppäämällä pukkihypyn sen yli ja päärynän ryö-

mimällä jalkojen ali. 

Tämä leikki soveltuu ylimääräisen energian 

purkamiseen. Leikkiä voi yksinkertaistaa 

valitsemalla vain yhden tai kaksi hippaa.  

Hedelmäsalaatti  

 

 

- harjoittaa lapsen toiminnanohjausta 

- vauhdikas leikki 

- soveltuu ulkoleikiksi 

Lapset jaetaan kolmeen ryhmään: omenoihin, banaaneihin ja appelsiineihin. Aikui-

nen auttaa ryhmiin jakautumisessa. Sitten mennään piiriin seisomaan. Aikuinen 

käyttää mobiililaitetta ja ohjaa leikkiä. Laite arpoo näkyviin hedelmän. Jos ruudulla 

näkyy omena, kaikki omenat vaihtavat keskenään paikkaa piirissä. Banaanit ja ap-

pelsiinit eivät liiku. Kun omenat ovat uusilla paikoilla, aikuinen painaa nuolta, ja 

laite arpoo uuden hedelmän näkyviin. Välillä tulee HEDELMÄSALAATTI, jolloin 

Kun ollaan ulkona tai käytössä on suuri si-

sätila, voi leikkiä leikkiä vauhdikkaammin. 

Voitte sopia paikkojen vaihtamiseen käyte-

tyn liikkumistavan yhdessä lasten kanssa: 

”Miten omena voisi liikkua?”.  
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kaikki vaihtavat paikkaa yhtä aikaa. Leikki loppuu reilun kymmenen kierroksen jäl-

keen. Leikin voi myös lopettaa kesken. 

Heijastus  

 

 

- harjoittaa lapsen toiminnanohjausta ja 

tarkkaavaisuutta. 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Leikkijät jaetaan pareihin, jotka asettuvat seisomaan rauhallisesti kasvot vastakkain. 

Toinen leikkijöistä on peilikuva ja toinen peiliin katsoja. Peiliin katsoja tekee hitaasti 

erilaisia liikkeitä säilyttäen katsekontaktin peilikuvaan. Peilikuva toistaa kaikki pei-

liin katsojan tekemät liikkeet mahdollisimman tarkasti. Tehkää liikkeet mahdolli-

simman hitaasti ja rauhallisesti. Vaihtakaa rooleja! 

Tämä leikki soveltuu rauhoittavaksi leikiksi, 

sillä kaverin peilikuvana toimiminen vaatii 

läsnäoloa ja tarkkaavaisuutta.  

Juuresvaras 

 

 

- kehittää lapsen toiminnanohjausta 

- vauhdikas leikki 

- soveltuu ulkoleikiksi 

Yksi leikkijöistä on varas. Muut leikkijät ovat juureksia, joita säilytetään juurikella-

rissa. Kukin leikkijä saa päättää itse, mikä juures hän on (esim. porkkana, peruna, 

lanttu, punajuuri, palsternakka tai mukulaselleri). Juurekset asettuvat riviin juurikel-

lariin eli viivalle. Varas hiipii kellariin ja huutelee eri juuresten nimiä. Jos varas huu-

taa jonkin leikkijän juureksen, tämä yrittää juosta varasta pakoon sovittuun tur-

vaan. Jos varas saa hänet kiinni ennen kuin leikkijä ehtii turvaan, hänestä tulee va-

ras. 

Mikäli lapsille on vaikeaa keksiä oma juu-

res, aikuinen auttaa keksimisessä ja tarvit-

taessa jakaa lapset eri juureksiin, etteivät 

kaikki lapset valitse samaa juuresta, vaan 

tulee myös harvinaisempia.  

Jähmettyneet mais-

teluilmeet 

 

 

- haastaa lapsen mielikuvitusta ja harjoit-

taa tunteiden ilmaisua 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

 

Leikkijät kävelevät rauhallisesti ympäri tilaa. Kun aikuinen sanoo jonkin kasviksen, 

hedelmän, marjan tai ruoan, leikkijät jähmettyvät patsaaksi. Patsaat kuvaavat il-

meellään ja kehollaan, miltä kyseinen kasvis, hedelmä, marja tai ruoka heidän mie-

lestään maistuu. Tarkoituksena on, että jokainen kuvaa makua omalla vartalollaan 

ja ilmeellään - vääriä ilmeitä ei ole, kaikilla on omanlaisensa! 

Patsaat voivat kuvata myös muita asioita, 

kuten tunteita, mielialoja tai tekemistä.  

Kapteeni käskee - kehittää lapsen toiminnanohjausta 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Aikuinen on kapteeni. Hän antaa ohjeita, joita täytyy totella, jos ne alkavat sanoilla 

"Kapteeni käskee!". Jos käsky ei ala näillä sanoilla, leikkijät eivät tee mitään. Esimer-

kiksi: jos aikuinen sanoo: "Kapteeni käskee kädet ylös", kaikki leikkijät nostavat kä-

det ylös. Jos aikuinen sanoo "Kapteeni käskee: menkää kyykkyyn", kaikki leikkijät 

menevät kyykkyyn. Jos aikuinen sanoo "Hyppikää yhdellä jalalla", leikkijöiden tulee 

pysyä paikallaan. 

Leikkiä voi helpottaa ottamalla ”hämyt” 

pois, jolloin toimintaohjeet alkavat aina sa-

noilla ”Kapteeni käskee…” Lapset voivat 

myös itse harjoitella olemaan vuorotellen 

kapteeneita.  
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Kasviskori pään 

päällä 

- kehittää lapsen motorisia taitoja (herne-

pussin tai vastaavan kuljettaminen pään 

päällä) 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Leikkijöillä on kasviskori (esim. hernepussi) päänsä päällä ja he liikkuvat rauhalli-

sesti tilassa. Aikuinen kehottaa leikkijöitä välillä kulkemaan varpaillaan, hyppimään 

yhdellä jalalla, kulkemaan takaperin, kulkemaan hitaammin tai nopeammin jne. Jos 

kasviskori putoaa leikkijän pään päältä, hän jäätyy paikoilleen. Lähimpänä häntä 

olevan leikkijän pitää poimia kasviskori ja asettaa se takaisin jäätyneen toverinsa 

päälaelle. Tätä tehdessään hän ei saa pudottaa omaa kasviskoriaan. Ketään ei saa 

jättää pulaan! 

Pienemmillä leikkijöillä leikkiä voi helpottaa 

sillä, että hernepussin tasapainottelua pään 

päällä on mahdollista avustaa käsillä. Isom-

milla lapsilla leikki on hauskempaa ja haas-

tavampaa ilman käsiä.  

Kim-leikki  - kehittää lapsen toiminnanohjausta ja 

harjaannuttaa muistia, malttamista ja 

odottamista. 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

 

 

Sopiva määrä pikkuesineitä asetetaan pöydälle niin, että kaikki leikkijät näkevät ne. 

Esineet käydään ensin yhdessä läpi. Leikkijät painavat näkemänsä kortit tai esineet 

mieleensä ja sulkevat sitten silmänsä.  

 

Aikuinen ottaa yhden esineen pois pöydältä ja antaa sen jälkeen leikkijöille luvan 

avata silmänsä. Se, joka keksii ensimmäiseksi puuttuvan esineen, saa poistaa esi-

neen seuraavalla kierroksella. Mitä enemmän esineitä on, sitä vaikeammaksi leikki 

muuttuu!   

Tätä leikkiä varten voitte esimerkiksi askar-

rella kasviksia kuvaavat kortit tai huovuttaa 

kasvikset. Leikki on sitä vaikeampi, mitä 

enemmän kortteja/esineitä pöydälle laite-

taan. 

Kivettyneet kasvikset  - kehittää malttamista ja odottamista sekä 

rohkaisee mielikuvituksen käyttöön ja ke-

holliseen ilmaisuun. 

Aikuinen jakaa leikkijät kahteen ryhmään: esiintyjiin ja yleisöön. Yleisö seisoo rivissä 

selkä muihin päin ja pitää silmät kiinni. Aikuinen näyttää esiintyjille mobiililaitteen 

arpoman kasviksen, ja he alkavat esittää kasvista täysin ilman ääntä. Kun aikuinen 

sanoo "kivettykää!", esiintyjät kivettyvät. Yleisö saa nyt avata silmät ja kääntyä ym-

päri. Heidän tehtävänään on arvata, mitä kivettyneet patsaat esittävät. Jos he eivät 

arvaa oikein, otetaan uusi kivetys. Jos he arvaavat oikein, ryhmät vaihtavat osia. 

Leikkiä voi vaikeuttaa pidentämällä odotta-

misaikaa.  

Kolinapurkki - kehittää lapsen toiminnanohjausta 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

 

 

Leikkiin valitaan esineitä, jotka on helppo tunnistaa äänen perusteella, kun niitä 

ravistellaan kannellisessa peltipurkissa. Esineiksi sopiva vaikkapa superpallo, kulku-

nen, arpakuutio, klemmari tai legopalikka. Kaikki leikkijät saavat ensin tutkia esi-

neitä hetken. Aikuinen kehottaa sitten leikkijöitä sulkemaan silmänsä, valitsee yh-

den esineen ja ravistelee sitä purkissa. Leikkijät yrittävät tunnistaa, mikä esine pur-

kissa kolisee. 

Leikkiä voi soveltaa myös ”Tuoksupurkki” -

leikkinä, jossa erituoksuisia esineitä ensin 

vuorotellen nuuhkitaan, ja sitten aikuinen 

valitsee niistä yhden purkkiin/pussiin su-

jautettavaksi. Pussin/purkin suulta haistel-

laan, mitä se sisältää.  



27 

 

Koske punajuurta  - lisää lapsen kasvisosaamista 

ja harjoittaa koskettamaan vertaista sopi-

valla tavalla. 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Mobiililaite on aikuisella, joka näkee sen arpoman kasviksen ja välittää sen käskynä 

leikkijöille: jos ruudulla on punajuuri, aikuinen sanoo "koske punajuurta!". Leikkijät 

etsivät punajuuren värisen kohdan omista vaatteistaan ja koskettavat sillä toisen 

leikkijän punajuuren väristä kohtaa. Jos jollakin leikkijöistä ei ole punajuuren väristä 

kohtaa vaatteissaan, hän voi koskettaa toisen leikkijän punajuuren väristä kohtaa 

kädellään. Jos vain yhdellä leikkijällä on punajuuren värinen kohta vaatteissaan, 

kaikki koskettavat kädellään samaa kohtaa. Voitte leikkiä niin monta kierrosta kuin 

haluatte! 

Leikkiä voi leikkiä myös ilman mobiililai-

tetta esimerkiksi kasvisten kuvakorteilla tai 

siten, että aikuinen kertoo kasviksen. 

Kuuma peruna  

 

- harjoittaa oman vuoron odottamista. 

- on täysin digitaalinen. 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

 

Leikkijät istuvat lattialle piiriin. Mobiililaite laitetaan piirin keskelle. Yksi aloittaa lei-

kin. Aikuinen voi auttaa päättämään kuka aloittaa ja mihin suuntaan vuorot etene-

vät. Kukin leikkijä lähtee vuorollaan paikaltaan ja käy tökkäämässä ruudulla näky-

vää perunaa. Peruna kutiaa ja kuumenee joka tökkäyksellä. Se, joka viimeiseksi tök-

kää perunaa, ennen kuin se viimein poksahtaa, on Murea Mukula! 

Leikkiä voi vaikeuttaa suurentamalla piiriä, 

jolloin odotusaika pitenee.  

Kyykkäävät kasvikset  - haastaa lapsen tarkkaavaisuutta ja har-

joittaa toiminnanohjausta 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

 

Leikkijät kävelevät rauhallisesti tilassa. Aikuinen alkaa luetella hitaasti sanoja, esi-

merkiksi: laiva, pallo, kynä, kännykkä, kirja, lehtikaali, tomaatti, keinu, järvi, lintu, 

sipuli jne. Aina, kun aikuinen sanoo jonkin kasviksen, leikkijät jatkavat kävelyä kyy-

kyssä. Seuraavan sanan kohdalla noustaan takaisin ylös, ellei sana ole kasvis, jolloin 

jatketaan kävelyä kyykyssä.  

 

 

Kasviksen sijaan avainsana voi olla he-

delmä, marja tai oikein vaikeassa versiossa 

esimerkiksi juures tai vihreä kasvis. Kyy-

kyssä kävelyn sijaan voi kävellä varpaillaan 

tai pomppia yhdellä jalalla jne. Aikuinen voi 

säädellä leikin vaikeusastetta ryhmän mu-

kaan.  

Laiva on lastattu  - lisää lapsen kasvisosaamista 

ja harjoittaa oman vuoron odottamista. 

Aikuinen antaa aiheen, jolla laiva on lastattu: esimerkiksi hedelmillä, marjoilla, juu-

reksilla, vihreillä kasviksilla, eksoottisilla hedelmillä, Suomessa kasvavilla kasviksilla 

jne. Esimerkissä laiva on lastattu hedelmillä. Ensimmäinen leikkijä aloittaa ja kertoo, 

millä laiva on lastattu: "Laiva on lastattu luumuilla!". Seuraava leikkijä keksii uuden 

hedelmän: "Laiva on lastattu appelsiineilla!". Saman sanan saa sanoa vain kerran 

Aikuinen voi säädellä leikin vaikeusastetta 

ryhmän mukaan. Leikki soveltuu jonotus- ja 

odottelutilanteisiin.  



28 

 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

pelin aikana. Pelaaja putoaa pelistä pois, mikäli hän ei keksi aiheen mukaista sanaa, 

jota ei olisi jo sanottu. 

Lajitteluleikki - lisää lapsen kasvisosaamista ja harjoittaa 

toiminnanohjausta 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

 

Aikuinen antaa kullekin leikkijälle yhden kasviksen ja leikkijät painavat oman kas-

viksensa mieleen. Aikuinen ohjeistaa leikkijöitä ryhmittymään eri tavoin, esimer-

kiksi "kaikki keltaiset kasvikset asettuvat seisomaan riviin", "kaikki puussa kasvavat 

kasvikset muodostavat ympyrän" tai "kaikki makealta maistuvat kasvikset menevät 

kyykkyyn". Kunkin ryhmittymisen jälkeen kasvikset esittäytyvät. 

Leikki vaatii onnistuakseen, että lapsi muis-

taa oman kasviksensa ja tietää jotakin 

oman kasviksensa ominaisuuksista. Tästä 

syystä leikki soveltuu parhaiten hieman 

isompien lasten leikittäväksi.  

Lempikasvis  - lisää lapsen kasvisosaamista ja harjoittaa 

oman vuoron odottamista, muistia ja toi-

minnanohjausta 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Leikkijät asettuvat piiriin istumaan tai seisomaan aikuisen ohjeiden mukaan. Aikui-

nen aloittaa leikin sanomalla yhden kasviksen, josta hän pitää. Piirissä seuraavana 

oleva leikkijä toistaa kasviksen ja lisää perään yhden kasviksen, josta itse pitää. 

Vuorossa seuraava toistaa aina aiemmin sanotut kasvikset ja lisää perään oman 

kasviksensa. Samaa kasvista ei saa sanoa kahdesti, vaan aina täytyy keksiä uusi!  

Leikkiä voi muunnella: voitte myös luetella 

kasviksen sijaan esimerkiksi ruokalajeja, 

joissa käytetään kasviksia. 

Lentävät hedelmät 

 

 

- lisää lapsen kasvisosaamista ja harjoittaa 

toiminnanohjausta 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

 

Leikkijät asettuvat piiriin istumaan tai seisomaan. Aikuinen aloittaa leikin heittä-

mällä mielikuvitushedelmän yhdelle leikkijöistä. Heittäessään hedelmän hän ker-

too, minkä hedelmän heittää, esim. "Tämä on vesimeloni". Hedelmän vastaanottaja 

jatkaa heittämällä uuden hedelmän seuraavalle leikkijälle, esim. ”Tämä on ba-

naani”. 

Mielikuvitushedelmiä heitellään niin kauan, kunnes jokainen on saanut sen ainakin 

kerran. Aikuinen voi muistuttaa leikkijöitä siitä, että kiinniottajan reagointiin vai-

kuttaa se, mikä hedelmä hänelle heitetään: suuri ja painava vesimeloni, pehmeä ja 

pitkulainen banaani, pieni viinirypäle, kova omena jne. Voitte myös päättää heitellä 

kasviksia, punaisia hedelmiä, juureksia, maan alla kasvavia kasviksia tms. 

Leikkiä voi myös soveltaa lasten tutustu-

misleikkinä, jossa opetellaan samalla leikki-

toverien nimiä. Esimerkiksi: ”Heitän Tee-

mulle tämän vesimelonin”.  
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Liikennevalot  - kehittää lapsen toiminnanohjausta ja 

harjoittaa malttamista ja odottamista. 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Leikkijät voivat levittäytyä tilaan tasaisesti. Leikin alussa kaikki ovat rauhallisesti 

paikallaan. Aikuisella on mobiililaite, joka arpoo ruudulle yhden kasviksen kerral-

laan. Leikkijät saavat liikkua vain silloin, kun ruudulla näkyy vihreää. Vihreän näky-

essä voi ottaa niin monta ja niin isoa askelta kuin uskaltaa. Kun ruudulla näkyy 

keltaista tai punaista, ei saa liikkua. Aikuinen voi lopettaa leikin lopetuspainik-

keesta. 

Mobiililaitteen arpomien värien sijaan voi-

daan käyttää vihreän, keltaisen tai punaisen 

värisiä kartonkeja/kylttejä tai muita esi-

neitä.  

Mustikat ja mansikat  - kehittää lapsen toiminnanohjausta ja 

harjoittaa malttamista, odottamista ja 

tarkkaavaisuutta. 

- vauhdikas leikki 

- Leikissä harjoitellaan koskettamaan ver-

taista sopivalla tavalla 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

 

Aikuinen jakaa leikkijät kahteen ryhmään: mustikoihin ja mansikoihin. Mustikat ja 

mansikat asettuvat seisomaan kahteen riviin siten, että mustikoiden selät ovat vas-

ten mansikoiden selkiä. Leikkijät sulkevat silmänsä. Silmät saa avata vasta, kun ai-

kuinen sanoo jommankumman ryhmän nimen. Jos aikuinen sanoo "mustikat!", 

mustikat lähtevät karkuun ja mansikat jahtaavat heitä. Jos aikuinen sanoo "mansi-

kat!", mansikat lähtevät karkuun mustikoiden jahdatessa heitä. Jos aikuinen sanoo 

"vadelmat!", leikkijät jäävät paikoilleen seisomaan. Juoksun sijaan voidaan sopia 

kävelemisestä, jos juoksuun sopivaa tilaa ei ole käytettävissä.  

Helpommassa versiossa lapsia ei jaeta ryh-

miin, vaan sovitaan yksi avainsana, jonka 

kuultuaan kaikki lapset lähtevät juokse-

maan. Vaikeammassa versiossa lapset jae-

taan kasviksiin ja hedelmiin. Jos opettaja 

sanoo jonkin kasviksen nimen, esimerkiksi 

”sipulit”, kasvikset lähtevät karkuun. Jos 

opettaja sanoo jonkin hedelmän, esimer-

kiksi ”omenat”, hedelmät lähtevät karkuun. 

Jos opettaja sanoo marjan, esimerkiksi ”vii-

nimarja”, leikkijät jäävät paikoilleen.  

Papupata  - haastaa lapsen mielikuvitusta ja harjoit-

taa kehollista ilmaisua ja motorisia tai-

toja. 

- vauhdikas leikki 

 

Aikuinen soittaa musiikkia, joko nauhalta tai esimerkiksi marakassilla. Leikkijät ovat 

papuja suuressa papupadassa, joka lämpenee pikkuhiljaa. Pavut pomppivat ja ko-

lisevat pitkin padan reunoja. Aikuinen säätelee musiikkia: mitä kiivaammin musiikki 

soi, sitä suurempia ovat papujen liikkeet. Aikuinen voi pyytää aina silloin tällöin 

yhtä tai kahta leikkijää näyttämään, miten pavut liikkuvat - muut seuraavat perässä. 

Jokainen saa keksiä omat liikkeet. 

Tähän leikkiin tarvitaan apuvälineeksi mu-

siikkia (joko nauhalta tai esimerkiksi mara-

kassilla soitettuna).  

Patsaskävely  - harjoittaa malttamista ja odottamista 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

Aikuinen soittaa rauhallista musiikkia, joko nauhalta tai esimerkiksi marakassilla. 

Leikkijät kävelevät tilassa rauhallisesti. Kun musiikki loppuu, leikkijät jähmettyvät 

paikoilleen patsaaksi siihen asentoon, jossa ovat, ja sulkevat silmänsä. Silmät pitää 

Tähän leikkiin tarvitaan apuvälineeksi rau-

hallista musiikkia (joko nauhalta tai esimer-

kiksi marakassilla soitettuna). Aikuinen voi 
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 pitää kiinni niin kauan, kunnes aikuinen jatkaa musiikin soittamista. Leikkiä voi vai-

keuttaa pidentämällä paikallaanoloaikaa. 

säädellä leikin vaikeusastetta ryhmän mu-

kaan.  

Peili  - kehittää lapsen toiminnanohjausta ja 

harjoittaa malttamista, odottamista ja 

tarkkaavaisuutta 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Leikkijät asettuvat riviin. Aikuinen on peili, joka seisoo noin 20 metrin päässä leik-

kijöistä. Kun peili on selin leikkijöihin, leikkijät saavat ottaa pieniä, hitaita ja rauhal-

lisia askelia kohti peiliä. Kun peili kääntyy leikkijöihin päin, heidän on pysähdyttävä. 

Jos peili näkee yhdenkin leikkijän liikkuvan, leikkijä joutuu palaamaan takaisin al-

kupisteeseen. Se, joka saavuttaa peilin ensimmäisenä tämän huomaamatta, vali-

taan uudeksi peiliksi. 

 

Puussa, maassa vai 

pensaassa? 

 

 

- kehittää lapsen toiminnanohjausta 

- vauhdikas leikki 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

Leikkijät levittäytyvät tilaan tasaisesti. Aikuinen sanoo vuorotellen "juures", "marja" 

tai "hedelmä". Jos aikuinen sanoo "juures", leikkijät menevät kyykkyyn. Jos hän sa-

noo "marja", leikkijät menevät X-asentoon. Jos hän sanoo "hedelmä", leikkijät nou-

sevat varpailleen ja kurkottelevat käsiään mahdollisimman korkealle. Leikkijöiden 

on toimittava mahdollisimman nopeasti heti sanan kuultuaan! 

 

Puuttuvat kasvikset –

satu  

- lisää lapsen kasvisosaamista ja opettaa 

myös muuta ruokaan liittyvää sanastoa. 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

 

Leikkijät asettuvat piiriin istumaan, makaamaan tai seisomaan aikuisen ohjeiden 

mukaan. Aikuinen päättää, kuka aloittaa. Kukin leikkijä sanoo vuorollaan yhden 

kasviksen, hedelmän tai marjan, ja aikuinen merkkaa sen mobiililaitteelle. Kasviksia 

kerätään, kunnes kasassa on 20 eri kasvista. Aikuinen lukee tarinan, jonka aukot on 

täytetty leikkijöiden nimeämillä kasviksilla. Tuleeko tarinasta seuraavalla kerralla 

samanlainen? 

Tästä leikistä voi kehittää myös omia kynä 

ja paperi –versioita. Leikkiä voidaan myös 

soveltaa odottelu- ja jonotustilanteisiin.  

Rikkinäinen puhelin - kehittää lapsen toiminnanohjausta 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Leikkijät asettuvat jonoon ja sulkevat silmänsä. Jonossa viimeisenä oleva aloittaa ja 

kuiskaa edellisen leikkijän korvaan, mitä kasvista tai hedelmää on syönyt tai mais-

tanut edellisenä päivänä (esim. "Söin eilen vesimelonisalaattia" tai "Maistoin eilen 

porkkanakeittoa"). Viestin saanut leikkijä välittää sen kuiskaten eteenpäin siten 

kuin sen kuuli. Kun viesti saapuu jonossa ensimmäisenä seisovalle, hän sanoo sen 

ääneen. Tuliko viesti oikein perille? 
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Setäni tuli torilta - lisää lapsen kasvisosaamista 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Yksi leikkijöistä on arvuuttelija. Hän valitsee itselleen yhden kasviksen, jonka setä 

toi torilta, mutta ei kerro sitä muille. Sen sijaan hän antaa vihjeitä siitä, millaisen 

kasviksen setä toi (esim. "Setäni tuli torilta. Hän toi mukanaan pyöreän kasviksen".).  

Muut leikkijät saavat vuorollaan arvuutella, minkä kasviksen setä toi torilta. Se, joka 

lopulta arvaa oikein, on seuraava arvuuttelija! 

Leikki vaatii onnistuakseen, että lapsi tietää 

jotakin oman kasviksensa ominaisuuksista. 

Tästä syystä leikki soveltuu parhaiten hie-

man isompien lasten leikittäväksi.  

Tahmeat kurpitsan-

siemenet  

- haastaa lapsen mielikuvitusta ja harjoit-

taa kehollista ilmaisua ja motorisia tai-

toja. 

- vauhdikas leikki 

- harjoitellaan koskettamaan vertaista so-

pivalla tavalla 

 

Aikuinen soittaa musiikkia, joko nauhalta tai esimerkiksi marakassilla. Leikkijät esit-

tävät kurpitsansiemeniä, joita paahdetaan paistinpannulla. Siemenet pomppivat, 

loikkivat ja hyppelehtivät ympäriinsä. Aikuinen säätelee musiikkia: mitä kiivaammin 

musiikki soi, sitä isommin siemenet hyppelehtivät. Kurpitsansiemenet ovat tah-

meita, ja kun kaksi siementä osuu toisiinsa, ne takertuvat yhteen. Yhteen tartuttu-

aan kurpitsansiemenet jatkavat pomppimista yhdessä takertuen aina uusiin sieme-

niin. Lopulta kaikki siemenet ovat takertuneet toisiinsa yhdeksi suureksi kurpitsan-

siemen-kimpaleeksi. 

Tähän leikkiin tarvitaan apuvälineeksi mu-

siikkia (joko nauhalta tai esimerkiksi mara-

kassilla soitettuna). 

 

Taputuspiiri  - kehittää lapsen toiminnanohjausta ja 

harjoittaa odottamista ja tarkkaavai-

suutta. 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Leikkijät istuvat piirissä. Kaikki laittavat kämmenet kiinni lattiaan siten, että vieressä 

olevan käsi tulee omien käsien väliin. Näin jokaisen omien käsien välissä on kaksi 

"vierasta" kättä.  

 

Aikuinen lähettää viestin joko vasemmalle tai oikealle taputtamalla lattiaan kerran 

vasemmalla tai oikealla kädellään. Viesti kulkee piirissä eteenpäin niin, että kukin 

käsi taputtaa vuorollaan lattiaa kerran. Viestin suuntaa voi vaihtaa taputtamalla lat-

tiaa kahdesti. Kuka tahansa voi vaihtaa viestin suunnan missä vaiheessa leikkiä ta-

hansa. Olkaa tarkkaavaisia, ettei viesti katkea! 

Tämä leikki on sitä haastavampi, mitä no-

peammin taputus etenee piirissä.  

Vaarin reseptikirja - lisää lapsen kasvisosaamista 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

Leikkijät asettuvat piiriin istumaan tai seisomaan. Yksi leikkijöistä aloittaa kerto-

malla, mitä ruokaa kokataan ja kuinka monta kasvista siihen tulee (esim. "Nyt ko-

kataan papupataa, ja siihen tulee viittä kasvista!"). Seuraava leikkijä sanoo ensim-

mäisen kasviksen ja sen määrän (esim. "kaksi sipulia"), ja seuraava jatkaa toisella 

Leikkiä voi vaikeuttaa määrittelemällä ruo-

kaan lisättävät kasvikset tarkemmin (ruo-

kaan tulee esim. ruskeita kasviksia tai juu-

reksia). 
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- soveltuu ulkoleikiksi 

 

 

kasviksella (esim. "puolikas porkkana"). Kun kaikki ainesosat on lisätty, maistellaan 

ruokaa yhdessä.  

Vaihtokauppa  

 

- kehittää lapsen toiminnanohjausta ja 

harjoittaa muistia ja tarkkaavaisuutta 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Aikuinen antaa kullekin leikkijälle oman kasviksen ja soittaa rauhallista musiikkia 

joko nauhalta tai esimerkiksi marakassilla. Leikkijät liikkuvat rauhallisesti tilassa pi-

täen oman kasviksensa mielessä. Kun musiikki loppuu, kukin leikkijä etsii parin 

mahdollisimman läheltä itseään. He vaihtavat keskenään kasviksia. Esimerkiksi kun 

ruusukaali ja tomaatti kohtaavat, ruusukaalista tulee tomaatti ja tomaatista ruusu-

kaali. Musiikin jatkuessa leikkijät jatkavat rauhallista liikkumista uusi kasvis mieles-

sään. Kun musiikki seuraavan kerran loppuu, he etsivät uuden parin ja vaihtavat 

jälleen kasviksia. Leikkiä voidaan jatkaa niin kauan, kunnes kaikki kasvikset ovat 

olleet kaikilla leikkijöillä. 

Tähän leikkiin tarvitaan apuvälineeksi mu-

siikkia (joko nauhalta tai esimerkiksi mara-

kassilla soitettuna). Jos ryhmässä on askar-

reltu omat kasviskortit, myös niitä voi käyt-

tää muistin tukena.  

Vettä kengässä 

 

- harjoittaa lapsen muistia ja kehittää mo-

torisia taitoja (yhdellä jalalla hyppiminen) 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Leikkijät jaetaan kahteen ryhmään, joista toinen menee huoneen ulkopuolelle. Ai-

kuinen antaa kullekin leikkijälle yhden kasviksen siten, että kummassakin ryhmässä 

on yksi kutakin kasvista (eli jokaiselle kasvikselle on pari). Huoneen ulkopuolella 

olevat leikkijät tulevat yksi kerrallaan sisälle huoneeseen ja kumartavat yhdelle 

huoneessa olijoista kertoen oman kasviksensa (esim. "Olen porkkana") ja kysyen 

samalla "Pääsenkö kanssasi kasvimaalle?". Jos hän kumartaa leikkijälle, jolle oli va-

littu sama kasvis, hänelle vastataan "Pääset kasvimaalle", ja hän saa jäädä sisälle. 

Jos hän kumartaa leikkijälle, jolle ei oltu valittu samaa kasvista, hänelle vastataan 

"Vettä kengässä", ja hänen on hypittävä yhdellä jalalla ulos. Leikki jatkuu, kunnes 

jokainen kasvis on päässyt kasvimaalle eli löytänyt oman parinsa. 

Leikki vaatii onnistuakseen, että lapsi muis-

taa oman kasviksensa ja sen, keneltä on jo 

käynyt kysymässä tämän kasviksesta. Tästä 

syystä leikki soveltuu parhaiten hieman 

isompien lasten leikittäväksi. Leikkiä no-

peuttaa se, että samaa kasvista on useampi 

pari, jolloin todennäköisyys löytää oma 

kasvis kasvaa.  

Väriaskellus  

 

- kehittää lapsen toiminnanohjausta ja 

harjoittaa odottamista, malttamista ja 

tarkkaavaisuutta 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Leikkijät voivat levittäytyä tilaan tasaisesti. Leikin alussa kaikki ovat rauhallisesti 

paikallaan. Aikuisella on mobiililaite, joka arpoo ruudulle yhden kasviksen kerral-

laan. Leikin tarkoitus on liikkua tilassa rauhallisesti sen mukaan, mitä värejä omista 

vaatteista löytyy. Vain silloin saa liikkua, kun omissa vaatteissa on näytöllä näkyvää 

väriä. Värin vaihtuessa kuuluu äänimerkki. Aikuinen voi lopettaa leikin lopetuspai-

nikkeesta. 

Aikuinen voi antaa liikkumiseen erityisoh-

jeita, esimerkiksi pyytää lapsia liikkumaan 

mahdollisimman hitaasti, nopeasti, sivut-

tain, takaperin tms.  
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Väärinpäin-leikki  

 

- kehittää lapsen toiminnanohjausta sekä 

harjoittaa odottamista ja tarkkaavai-

suutta 

- soveltuu myös pienelle leikkijäporukalle 

- soveltuu ulkoleikiksi 

 

Aikuinen luettelee sanoja tai asentoja, mutta leikkijät tekevät juuri päinvastoin! Kun 

aikuinen sanoo "ylös", leikkijät menevät alas. Kun aikuinen sanoo "vasen jalka ylös", 

leikkijät nostavat oikean jalan ylös jne. Esimerkiksi: ylös, alas, seisomaan, istumaan, 

askel eteenpäin, askel taaksepäin, seiso yhdellä jalalla, seiso kahdella jalalla, vasen 

käsi ylös, oikea käsi ylös, vasen jalka ylös, oikea jalka ylös, vasen käsi maahan, oikea 

käsi maahan. Voitte keksiä itse uusia väärinpäin-komentoja! 
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 Liite 3. Maistelupankki 

 

Kuukausi Viikko Sesonkikasvis Tuttu kasvis Puuhakasvis Kolmannen kasviksen haaste Lisävinkkejä haasteiden toteuttamiseen 

Tammikuu vko 1 Granaattiomena Appelsiini Kurkku Nimetkää ruokia, joihin kurkku sopii! Kurkkusiivujen tai -tikkujen pilkkominen on hyvä motorinen har-

joitus yli 5-vuotiaalle lapselle. Pieni juuresveitsi on lapsen käteen 

sopiva.  Aikuisen tulee olla koko ajan lapsen vierellä, kun lapsi kä-

sittelee terävää veistä.  

vko 2 Härkäpapu Maissi Parsakaali Piirtäkää Myyrä maistelemassa parsakaalia! Jos mahdollista, harjoitelkaa piirtämään parsakaali käyttämällä 

mallina oikeaa kasvista. Se kehittää lapsen silmän ja käden yhteis-

työtä ja hahmottamista. 

vko 3 Herne Omena Persikka Bongatkaa persikan värisiä asioita! Yksityiskohtien havainnointi voi auttaa huomaamaan kauniita asi-

oita omassa ympäristössämme sekä lisätä ympäristön arvostusta 

ja ymmärrystä. 

vko 4 Kaali Tomaatti Banaani Keksikää oma resepti, jossa on banaania! Askarrelkaa reseptivihko, johon voitte piirtää ja kirjoittaa resep-

tinne. 

Helmikuu vko 5 Palsternakka Veriappelsiini Härkäpapu Bongatkaa kaupasta härkäpaputuotteita! Yhteisillä kauppareissuilla lapsi voi olla etsivä tai salapoliisi, joka 

bongaa tuotteiden lisäksi logoja sekä alkuperä-, luomu- tai ympä-

ristömerkkejä. 

vko 6 Ruusukaali Porkkana Veriappelsiini Tehkää puolikkaasta veriappelsiinista sormiväri-

leimasin! 

Sitrushedelmiin tutustuminen leikin avulla voi myöhemmin moti-

voida lasta myös maistamaan niitä. 

vko 7 Vihreä papu Mansikka Palsternakka Keksikää tarina, jossa seikkailee palsternakka! Tarinoiden keksiminen kehittää lapsen kielitaitoa ja mielikuvitusta. 

Kirjoittakaa tai äänittäkää tarina myöhemmin käytettäväksi. Tari-

noista voi tehdä myös näytelmiä!  
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vko 8 Kaali Banaani Omena Nimetkää suosikkinne omenaherkuista! Harjoitelkaa kirjoittamaan omenaherkkujen nimet paperille tai tie-

tokoneelle. Voitte myös piirtää herkut tekstien viereen. 

Maaliskuu vko 9 Paprika Avokado Viinirypäle Maalatkaa viinirypäleterttu! Viinirypäletertun maalaaminen on hauskaa sormiväreillä. Jos mah-

dollista, käyttäkää oikeaa viinirypäleterttua mallina. 

vko 10 Munakoiso Kukkakaali Avokado Tehkää avokadosta herkullista tahnaa eli guaca-

molea! 

Yhdessä kokkaaminen on mainio keino harjoitella yhteistyötaitoja 

sekä tutustua uusiin makuihin ja raaka-aineisiin. Lapsi voi esimer-

kiksi soseuttaa haarukalla pehmeän, kuutioiksi pilkotun avokadon.  

vko 11 Parsakaali Kiivi Munakoiso Maalatkaa juliste tai lahjapaperi, jossa on monta 

munakoisoa vierekkäin! 

Pohtikaa yhdessä, miten munakoisot sommitellaan, jotta juliste tai 

lahjapaperi näyttää mielestänne hyvältä.  

vko 12 Parsa Sitruuna Tomaatti Kasvattakaa tomaatin siemenistä taimia! Tomaatin siemenet voi kylvää esimerkiksi pestyyn ja puoliksi lei-

kattuun kartonkitölkkiin.  

Huhtikuu vko 13 Raparperi Viinimarjat Kiivi Askarrelkaa hedelmäkori, jossa on kiivi ja muita 

mielihedelmiänne! 

Voitte etsiä ja leikata mainoksista tai lehdistä hedelmien kuvia. 

Voitte myös ommella tai huovuttaa hedelmät.  

vko 14 Pinaatti Nauris Lime Bongatkaa limen värisiä asioita! Yksityiskohtien havainnointi voi auttaa huomaamaan kauniita asi-

oita omasta ympäristöstämme sekä lisätä ympäristön arvostusta 

ja ymmärrystä.  

vko 15 Parsa Mustikka Retiisi  Kirjoittakaa Retiisi-runo! Runojen keksiminen kehittää lapsen kielitaitoa ja mielikuvitusta. 

Runot voi tallentaa kirjoittamalla, äänittämällä tai maalaamalla.. 

vko 16 Parsakaali Paprika Parsa Keksikää oma Parsa-laulu! Pohtikaa yhdessä, mitkä soittimet sopisivat lauluunne. Esimerkiksi, 

rytmimunan voi valmistaa itse vessapaperirullasta, maalarintei-

pistä ja makaroneista.  

Toukokuu vko 17 Paprika Retiisi Herne Liottakaa kuivattuja herneitä yön yli ja istuttakaa 

ne sitten multaan kasvamaan! 

Itämistä ja juurien kasvua on jännittävää seurata, kun herneet on 

istutettu läpinäkyvään purkkiin. Liotetut herneet itävät yleensä vii-

kossa.  
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vko 18 Munakoiso Kurkku Kirsikka Bongatkaa kukkivia hedelmäpuita! Ympäristöä havainnoimalla opitaan vähitellen huomaamaan ja 

ymmärtämään luonnossa tapahtuvia muutoksia eri vuoden-

aikoina. 

vko 19 Raparperi Vesimeloni Kukkakaali Leikkikää kauppaa, jossa on myytävänä kukkakaali 

ja paljon muita kasviksia! 

Kauppaleikki on roolileikki, jossa lapsi harjoittelee muun muassa 

vuorovaikutustaitoja, laskemista ja uusia käsitteitä. Kauppaleikkiä 

varten voitte säästää vanhoja tuotepakkauksia tai valmistaa huo-

vuttamalla, ompelemalla tai askartelemalla esimerkiksi kasviksia 

myytäväksi.  

vko 20 Pinaatti Hunajameloni Salaatti Nimetkää kasviksia, jotka ovat herkullisia salaatin 

kanssa! 

Keksikää oma salaattiresepti ja valmistakaa se yhdessä! 

Kesäkuu vko 21 Porkkana Persikka Mansikka Bongatkaa mansikan taimia! Mansikan taimia voi bongata mansikkamaalta tai torilta. Metsä-

mansikan kukkia voi nähdä myös tien pientareella tai metsässä. 

vko 22 Sipuli Mansikka Sitruuna Kirjoittakaa runo sitruunasta! Runojen keksiminen kehittää lapsen kielitaitoa ja mielikuvitusta. 

Runot voi tallentaa kirjoittamalla, äänittämällä tai maalaamalla. 

vko 23 Tomaatti Lime Hunajameloni Bongatkaa kaupasta hunajameloni! Yhteisillä kauppareissuilla lapsi voi olla Hedelmä-Etsivä tai He-

delmä-Salapoliisi. Bongaustehtävien avulla hedelmät tulevat lap-

selle vähitellen tutummaksi.  

vko 24 Luumu Viinirypäle Raparperi Keksikää Raparperi-räppi! Yhdessä keksitty räppi tukee lapsen kielen kehitystä esimerkiksi ri-

kastuttamalla sanavarastoa. Voitte harjoitella lasten kanssa riimit-

telyä, esimerkiksi: Raparperi kasvaa, kun sitä kastella jaksaa! 

Heinäkuu vko 25 Tomaatti Kirsikka Peruna Piirtäkää kasvimaa, jossa kasvaa perunoita ja 

muita mielikasviksianne! 

Pohtikaa ja etsikää tietoa, mitkä kasvikset kasvavat maan alla ja 

mitkä maan päällä.  

vko 26 Kesäkurpitsa Salaatti Herne Rakentakaa mahdollisimman korkea rakennelma 

yhdistelemällä herneitä ja hammastikkuja! 

Rakennelmien kokoaminen kehittää lapsen avaruudellista hah-

mottamista ja hienomotoriikkaa. Rakennelmissa kannattaa käyttää 

yön yli liotettuja herneitä. 
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vko 27 Viinimarja Maissi Paprika Käykää piknikillä ja ottakaa evääksi mielikasviksi-

anne! 

Piknikeväiden valmistaminen on ennen kaikkea mukavaa puuhaa, 

mutta samalla harjoitellaan myös yhteistyötaitoja ja kasvisten kä-

sittelyä.  

vko 28 Sipuli Kirsikka Kesäkurpitsa Askarrelkaa muistipeli, joissa esiintyy kesäkurpitsa 

ja muita kasvimaan antimia! 

Muistipeli kehittää lapsen tarkkaavaisuutta ja muistia. Pelin avulla 

lapsi voi oppia uusia sanoja. Askarrelkaa muistipeli esimerkiksi 

purkkien kansista.    

Elokuu vko 29 Porkkana Salaatti Vesimeloni Maalatkaa vesimeloneja! Jos mahdollista, käyttäkää mallina oikeaa vesimelonia. Tutkikaa, 

mitä värejä sekoittamalla saatte vihreää. 

vko 30 Kesäkurpitsa Mansikka Sipuli Tutkikaa, montako kerrosta sipulissa on! Sipuliin tutustuminen on hauskaa tutkimusleikin avulla. Pohtikaa 

samalla, mihin ruokiin sipulia käytetään.  

vko 31 Viinimarja Kurkku Tomaatti Keksikää resepti, jossa on tomaattia! Askarrelkaa reseptivihko, johon voitte piirtää ja kirjoittaa resep-

tinne.  

vko 32 Luumu Mustikka Viinimarjat Maalatkaa sormiväreillä iso korillinen viinimarjoja! Sormimaalauksen aikana lapsi saa tuntoaistikokemuksia erilaisista 

materiaaleista.  

Syyskuu vko 33 Mustikka Persikka Omena Bongatkaa omenapuu, jossa on kypsiä omenoita! Ympäristöä havainnoimalla opitaan vähitellen huomaamaan ja 

ymmärtämään luonnossa tapahtuvia muutoksia eri vuoden-

aikoina. 

vko 34 Kurpitsa Avokado Porkkana Leipokaa sämpylöitä, joissa on porkkanaa seassa! Yhteisten leivontahetkien aikana lapsi saa useita erilaisia aistiko-

kemuksia ja harjoittelee toimimaan yhdessä. Porkkanaraaste kan-

nattaa lisätä taikinan joukkoon ennen jauhoja.  

vko 35 Salaatti Viinirypäle Kurpitsa Askarrelkaa kurpitsalyhty! Jos käytätte syötäväksi viljeltyä kurpitsalajiketta, voitte keittää kur-

pitsan kaiverretun sisuksen soseeksi ja hyödyntää sen esimerkiksi 

keitossa tai sämpylöissä. 

vko 36 Kidneypapu Hunajameloni Sienet Askarrelkaa kuvakollaasi metsän antimista!  Kuvakollaasin avulla voitte harjoitella esimerkiksi käsitteitä kau-

kana-lähellä. Esimerkiksi, jos askartelette ison sienen ja asettelette 
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sen paperin alareunaan, se näyttää olevan lähellä. Hyödyntäkää 

kuvakollaasissa kierrätysmateriaaleja ja ylimääräisiä paperin pa-

loja.  

Lokakuu vko 37 Sienet Päärynä Mustikka Tehkää metsäretki ja bongailkaa marjoja! Ympäristöä havainnoimalla opitaan vähitellen huomaamaan ja 

ymmärtämään luonnossa tapahtuvia muutoksia eri vuoden-

aikoina. Halutessanne voitte ottaa astian mukaan marjojen poimi-

mista varten.  

vko 38 Mustikka Granaattiomena Kidneypapu Muotoilkaa muovailuvahasta erilaisia papuja! Muovailu tukee lapsen hienomotoristen taitojen kehittymistä ja 

kehittää myös hahmottamista ja mielikuvitusta.  

vko 39 Punajuuri Vesimeloni Maissi Tehkää maissitähkästä leimasin ja painakaa kuvi-

oita kankaalle! 

Maissiin tutustuminen leikin avulla voi myöhemmin motivoida 

lasta myös maistamaan sitä.  

vko 40 Kurpitsa Banaani Nauris Rakentakaa kenkälaatikosta kellari, jossa nauris ja 

muut juurekset oleskelevat! 

Rakentelu kehittää lapsen hienomotorisia taitoja ja hahmotta-

mista. Rakentelun aikana lapsi harjoittelee käsitteitä ja sanoja, esi-

merkiksi muotoja, kasviksia ja mittayksiköitä. 

Marraskuu vko 41 Salaatti Mustikka Kaali Bongatkaa kaupasta mahdollisimman iso kaali! Yhteisillä kauppareissuilla lapsi voi olla Kasvis-Etsivä tai Kasvis-Sa-

lapoliisi. Bongaustehtävien avulla kasvikset tulevat lapselle vähi-

tellen tutummaksi.  

vko 42 Ruskeapapu Porkkana Päärynä Keksikää oma päärynä-välipala! Askarrelkaa reseptivihko, johon voitte piirtää ja kirjoittaa resep-

tinne.  

vko 43 Sienet Mansikka Vihreä papu Piirtäkää mahdollisimman monta erilaista papua! Piirtäkää papu-juliste, johon myös etsitte ja kirjoitatte tietoa piir-

tämistänne pavuista. 

vko 44 Punajuuri Appelsiini Luumu Maalatkaa luumuhillopurnukka! Tutkikaa, mitä värejä sekoittamalla saatte violettia. 

Joulukuu vko 45 Palsternakka Omena Ruusukaali Tehkää kuperkeikkoja kuin ruusukaalit kierisivät 

lattialla! 

Halutessanne voitte keksiä ruusukaalille oman tapanne liikkua. 

Keksikää samalla liikkumistapoja myös muille kasviksille. 
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vko 46 Ruusukaali Kiivi Granaattiomena Bongatkaa kaupasta granaattiomena! Yhteisillä kauppareissuilla lapsi voi olla Hedelmä-Etsivä tai He-

delmä-Salapoliisi. Bongaustehtävien avulla hedelmät tulevat lap-

selle vähitellen tutummaksi.  

vko 47 Granaattiomena Päärynä Punajuuri Keksikää tarina, jossa punajuuri seikkailee! Tarinoiden keksiminen kehittää lapsen kielitaitoa ja mielikuvitusta. 

Kirjoittakaa tai äänittäkää tarina myöhemmin käytettäväksi. Tari-

noista voi tehdä myös näytelmiä! 

vko 48 Herne Granaattiomena Appelsiini Kuivattakaa appelsiinin siivuja ja askarrelkaa niistä 

koristeita!  

Appelsiinin siivujen kuivattamiseen kannattaa varata aikaa. Siivut 

voivat kestää hyvinä useita viikkoja, joten ne voi tehdä valmiiksi jo 

hyvissä ajoin ennen askartelua. Kuivattuja appelsiinin siivuja voi 

syödä. 
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