
Seikkailu lintujen parissa

Tehtäviä Liminganlahden luontokeskuksen näyttelyyn.

kanssa, joko kaikki tehtävät tai vain osan, opettajan

 

1. Etsi mielestäsi kaunein tai hassuin lintulaji. Nimeä 

Etsi myös tieteellinen nimi!

2. Mitkä lintulajit olivat sinulle jo ennestään tuttuja? Mitä lajeja olit nähnyt 

luonnossa jo ennen näyttelyä?

3. Montako linnunmunaa löydät v

4. Mitä eliöitä voit löytää koste

5. Jos olisit intiaani, minkä linnun höyheniä valitsisit 

päähineeseesi (katsele ja kokeile höyhenseinän höyheniä)? Keksi itsellesi sopiva 

lintuun liittyvä intiaaninimi!

6. Mikä pöllölaji on mielestäsi hienoin, miksi?

7. Kiipeä keskellä olevaan lintutorniin,

tulevista lentotauluista yksi lähtevä ja yksi tuleva lintulaji (mustia ”lentokentän” 

näyttöjä).  

8. Lintutornista löydät myös linnunpesän, jossa voit kuunnella tarinoita. Mistä 

linnusta ylhäältä päin toisen näppäim

9. Mene näyttelystä löytyvän suuren koivun alle, sulje silmäsi ja kuuntele hiljaa. 

Montako eri linnun ääntä kuulet?

10. Mikä peli oli mielestäsi hauskin? Onnistuitko nappaamaan jossain kultaisen 

mitalin? 

11. Keksi pieni tarina merikämpän asukkaasta.

miksi hän olisi mökissä? Mitä ajatuksia mökissä asuminen voisi herättää?

12. Etsi seuraavat linnut näyttelystä ja nimeä ne:
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Seikkailu lintujen parissa 

Tehtäviä Liminganlahden luontokeskuksen näyttelyyn. Tehtävät voi tehdä yksin tai parin 

joko kaikki tehtävät tai vain osan, opettajan ohjeiden mukaan. 

Etsi mielestäsi kaunein tai hassuin lintulaji. Nimeä lintu, sekä piirrä ja väritä se. 

Etsi myös tieteellinen nimi! 

Mitkä lintulajit olivat sinulle jo ennestään tuttuja? Mitä lajeja olit nähnyt 

luonnossa jo ennen näyttelyä? 

Montako linnunmunaa löydät vitriinin pesistä (lasikaapista)?  

Mitä eliöitä voit löytää kosteikolta? 

Jos olisit intiaani, minkä linnun höyheniä valitsisit 

päähineeseesi (katsele ja kokeile höyhenseinän höyheniä)? Keksi itsellesi sopiva 

lintuun liittyvä intiaaninimi! 

Mikä pöllölaji on mielestäsi hienoin, miksi? 

Kiipeä keskellä olevaan lintutorniin, ota kiikarit ja etsi lintujen lähtevistä ja 

tulevista lentotauluista yksi lähtevä ja yksi tuleva lintulaji (mustia ”lentokentän” 

Lintutornista löydät myös linnunpesän, jossa voit kuunnella tarinoita. Mistä 

linnusta ylhäältä päin toisen näppäimen tarina kertoo? 

Mene näyttelystä löytyvän suuren koivun alle, sulje silmäsi ja kuuntele hiljaa. 

Montako eri linnun ääntä kuulet? 

Mikä peli oli mielestäsi hauskin? Onnistuitko nappaamaan jossain kultaisen 

ni tarina merikämpän asukkaasta. Kuka hän voisi olla, minkä ikäinen ja 

miksi hän olisi mökissä? Mitä ajatuksia mökissä asuminen voisi herättää?

Etsi seuraavat linnut näyttelystä ja nimeä ne: 
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Tehtävät voi tehdä yksin tai parin 

sekä piirrä ja väritä se. 

Mitkä lintulajit olivat sinulle jo ennestään tuttuja? Mitä lajeja olit nähnyt 

päähineeseesi (katsele ja kokeile höyhenseinän höyheniä)? Keksi itsellesi sopiva 

ota kiikarit ja etsi lintujen lähtevistä ja 

tulevista lentotauluista yksi lähtevä ja yksi tuleva lintulaji (mustia ”lentokentän” 

Lintutornista löydät myös linnunpesän, jossa voit kuunnella tarinoita. Mistä 

Mene näyttelystä löytyvän suuren koivun alle, sulje silmäsi ja kuuntele hiljaa. 

Mikä peli oli mielestäsi hauskin? Onnistuitko nappaamaan jossain kultaisen 

uka hän voisi olla, minkä ikäinen ja 

miksi hän olisi mökissä? Mitä ajatuksia mökissä asuminen voisi herättää? 


