
Etsi ndyttelystd ja satuluolasta
ja piirrai teihtin ! Jarjiftaja

Myyrdn jaljet

Jdniksen j€iljet



Etsi niiyttelyst#i ja satuluolasta
ja piirrri t€ihiin !
Riekon jdljet

Ketun jdljet
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Tarvikkeet tehtEivdpaperi, lyijykynd, pyyhekumi, luontokeskuksen ndyttely

Nimed linnut. Yhdistai lintu - jalka - elinympdrist6

N



Tarvikkeet: teht€iv€ipaperi, lyijykynd, pyyhekumi, luontokeskuksen ndyttely

Nimed linnut. Yhdistai lintu - jalka - elinympdrist6

Metsdhanhi



Tarvikkeet ristikkopaperi, lyijykynii, pyyhekumi, lintukirjoja, tietokone+nettiyhteys

Ratkaisija:

Rafkaise ri sti kko. Py sty ri v i I I e m u odostu u ve kku I i n
vanhojen metsien ja eremaiden linnun nimi!

1. aika, jolloin linnun vanhoja sulkia ja h6yhenid
vaihtuu uusiin
2. linnun paras ldmm6neriste
3. lintu makaa muniensa pddlld ja ldmmittdi niitd
niin, ettd munan sisdlli oleva poikanen kehittyy
4. l innun lapsi
5. suojaa lintua kylmdltd ja kastumiselta
6. lintu hankkii oman alueen, hankkii puolison ja
hoitaa poikasia
7. sana, joka tarkoittaa, ettd lintu on aivan
omanlaisensa
8. alue, jonka lintu varaa itselleen ja jota se
puolustaa

POIKANEN
REVIIRI
HOYHENPUKU
UNTUVA
LAJI
SULI(ASATO
PESIMINEN
HAUTOMINEN

ss€



Ratkaise ristikko. Pystyriville m uodostu u vekkulin
vanhojen metsien ja erdmaiden linnun nimi!

1. aika, jolloin linnun vanhoja sulkia ja h6yhenis
vaihtuu uusiin
2. linnun paras ldmm6neriste
3. lintu makaa muniensa pddlld ja ldmmittdd niitd
niin, ettd munan sisdlld oleva poikanen kehittyy
4. linnun lapsi
5. suojaa lintua kylmdltd ja kastumiselta
6. lintu hankkii oman alueen, hankkii puolison ja
hoitaa poikasia
7. sana, joka tarkoittaa, ettd lintu on aivan
omanlaisensa
8. alue, jonka lintu varaa itselleen ja jota se
puolustaa

POIKANEN
REVIIRI
HOYHENPUKU
UNTUVA
LAJI
SULKASATO
PESIMINEN
HAUTOMINEN


