
Ensilumen ihmeitä

Hepsulihei!

Tervehdys taas täältä Ukselmapäästä. 
Muistatko, mikä se Ukselmapää oikein on?
Se on iso tunturi, missä minä asustan.
Ja minä olen Ukselmapään Elska,
menninkäinen.

Täällä odottelen jo kovasti ensilunta.
Kaikki koivut, pihlajat ja mustikat ovat jo pudottaneet lehtensä.
Ne ovat tallentaneet kaiken lehtivihreän visusti piiloon oksiin, juuriin ja varteen.
Niin ne selviävät talven ja pakkasten ajan.

Talveen valmistautumista tekevät myös eläinystäväni kovaa vauhtia.
Niihin aikoihin, 
kun koivut olivat jo pudottaneet lehtensä,
alkoi luonnossa näkyä puolipukeisia riekkoja ja jäniksiä.
Puolipukeisia siinä mielessä,
että osittain heillä oli vielä yllään ruskehtava kesäpuku,
osittain jo valkea talvipuku. 
Ajattelin, että pian saisi ensilumi tulla
ja sitä samaa sanoi myös Jaana-jänis loikkiessaan ohi.
Kun ensilumi tulee,
Jaana-jänis on lumenvalkoinen,
eikä erotu niin hyvin ympäröivästä luonnosta.
Silloin se on tavallaan turvassa.
Jos maassa ei ole lunta
ja Jaana-jänis on jo vaihtanut talvipuvun ylleen,
niin silloin kaikki näkevät sen helposti ja se ei ole aina hyvä asia. 
Miksi se ei ole hyvä asia?
No,
valkea eläin lumetonta maata vasten on helppo saalis vaikkapa ketulle.
Eikä Jaana-jänis tahdo antaa paistiaan ketun syötäväksi!!!!

Samaa valitti Riitu-riekko.
Tiedäthän Riitu-riekon?
Se on lintu,
joka asustelee ojanvarsilla ja suon laitamilla.
Jos Riitu-riekko on muuttunut lumenvalkeaksi talvea varten
ja talvi ei tulekaan heti,
niin silloin se on kovin suojaton.
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Tällaisin aatoksin kipusin tunturin huipulle kurkkimaan,
joko ensilumi olisi tulossa.

Sieltä se viimein alkoi,
ensilumisade,
ensilumi tuli hiljaa kuin hiipimällä,
siitä ei kuulu juurikaan ääntä.
Hyvä, että se tuli. 
Se kuuluu tähän pohjoisen talveen
ja kovasti sitä jo täällä odotettiin!

Elska

Jälkijupinat

1.Lumisateen kuuntelua; kuuntele silmät suljettuina, kuuluuko lumisateesta mi-
tään ääntä?

2.Pyydystä paperille lumihiutale ja tutki sitä luupin avulla. Askartele myöhemmin 
lumihiutale taittelemalla valkea paperi 3-4 kertaan. Leikkaa ulkoreuna kaarevaksi 
ja leikkaa saksilla suorille sivuille erilaisia koloja.

3.Kävele uudella lumella ja katso, millainen jälki sinusta jää?

4.Tutki pihapiiriä! Millaisia jälkiä / minkä eläimen jälkiä löydät sieltä?

5.Tunnistatko eri eläinten jalanjäljet oheisesta kuvasta? Vedä viiva jälkikuviosta 
oikean eläimen kohdalle!
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