Rahoitettu Suomen valtion tuella.

LuontoLoruArvoituksia
Näitä Luontoloru -kortteja voit käyttää Lorupussi
-leikin tapaan. Leikkaa kortit irti. Liimaa kuvakortti ja
vastaava arvoitus vastakkain. Liimaamalla pahvin
väliin, saat korteista vahvemmat. Laminoimalla tai
kontaktimuovilla päällystämällä kortit kestävät vielä
monta pelikertaa pidempään.
Pistä valmiit kortit esim. pieneen kangaspussiin.
Ravistele pussia ja laula lasten kanssa ”Kuka saa,
kuka saa, luontolorupussiin kurkistaa, tillin tallin
tömpsis.” Seuraavaksi valitaan lapsi, joka nostaa
ensimmäisen kortin ja lauletaan ”Ville saa, Ville
saa, luontolorupussiin kurkistaa, tillin tallin tömpsis.”



Kun kortti on nostettu, luetaan lapsille kortissa oleva arvoitus ja kysytään tunnistavatko he kuvassa
olevan marjan kukan tai varvun. Sitten joku toinen
lapsi nostaa seuraavan kortin, kunnes kaikki kortit
ja arvoitukset on käyty läpi.

Jos jokin arvoitus tuntuu liian vaikealta, aikuinen voi
antaa lisää vihjeitä oikean marjan
löytymiseksi.

Minkä marjan kukka tämä on?
Jos halla ei kukkia hävitä pois,
niin heinäkuussa kaikilla hauskaa olla voi.
Tumman sinisen marjan suuhusi silloin heität
ja näin punaisen kielesi uuteen väriin peität.
Maidon kanssa maistuvaa
välipalaa näistä marjoista saat.
Oikea vastus: mustikan kukka

kaa kortit irti
Leik

Minkä marjan kukka tämä on?
Piikikkäässä pensaassa tässä
on toisena kesänä vasta
monta vihreänvalkeaa kukkalasta
päivää paistattamassa.
Kukat muotoansa muokkaa
ja monta punaista marjaa
loppukesästä tuottaa.
Maku marjojen on makea
ja tuoksu aivan ihana.
Mato pieni voi siellä myös asua
ja pitää marjaa kotina.
Oikea vastaus: vadelman kukka

Minkä marjan kukka tämä on?
Kellokukka syksyn tullen värin
muuttaa kokonaan
marjaksi kun silloin muuttuu
punaposket myös se saa.
Ehkä arvaatkin jo minkä herkun
tästä voit sä valmistaa
vispaamalla, vatkaamalla
selville sen saat
miltä tämä punapuuro
sinun suussa maistuukaan.
Oikea vastaus: puolukan kukka

Minkä marjan kukka tämä on?
Kesäkuussa voit tavata
kostealta paikalta
kukan kauniin valkoisen
marjan kullankeltaisen.

Minkä marjan kukka tämä on?
Nämä tuoksuvat kukkaset valkoiset
syksyllä punertaa marjoina puussa
ja monella tilhellä nähdä voit
tämän marjan silloin myös suussa.

Mehukas ja tuoksuva
kaikille herkkusuille maistuva
kakun koristeenakin loistava
on marja tämä makoisa.

Marja pienen pientä omenaa muistuttaa,
mutta puu on aivan toinen.
Kotipihalla kasvaa voi kuten omenapuu,
mutta silti ei samanmoinen.

Oikea vastaus: lakan kukka

Oikea vastaus: pihlajan kukka

Minkä marjan kukka tämä on?
Minkä marjan varpu tämä on?
Varvun tämän lehdet neulasia muistuttaa
ja marja on kiiltävän musta.
Nimessä marjan myös nimi tää esiintyy
tutun linnun kraakkuvan mustan.
Oikea vastaus: variksenmarjan varpu

Siniharmaat marjat väriltään
on tulossa kukista näistä.
Marja mustikkaa kyllä muistuttaa,
mutta miedompi maku on tässä.
Tummaan mustikkaan vielä on erona
väri vaalea vahapeitteisen marjan piilossa.
Oikea vastaus: juolukan kukka

Minkä marjan kukka tämä on?
Viisi valkoista lehteä kukassa on
ja marja on punainen aivan.
Ahot, pellot ja ojien pientareet,
metsäaukeat, kalliokedot
ovat paikkoja mistä sen löytää voit
tämän marjan niin pienen ja sievän.
Puutarhoissa nähdä voit serkun sen
paljon suuremman pullea vatsaisen.
Näitä torilta, kaupoista ostaa voit
joka kesä mielin määrin.
Tämä makea marja on kuitenkin
tuota serkkua harvinaisempi.
Et torilta sitä ostaa voi
vaan itse se poimittava ompi.
Oikea vastaus: ahomansikan kukka

