
Lue kirjaa
hassulla
äänellä!

Lue kirjaaääneeniltasaduksipääsiäis-pupulle!Lue hetki
oikein

hitaasti!

Tee maja
sisällä
ja lue
siellä!

Etsi kirjastakevään merkkejä jakäy etsimässä samatasiat luonnosta!

Keksi oma 

virpomisloru!

Lue
kirjaa lempi-
paikassasi!

Mene
lähimetsään ja

kirjoita lyhyt runo
siellä näkemästäsi!Valitse tekstistä

kevääseen liitty
vä

sana ja keksi sille

riimejä!



Valitse yksi kevätaiheinen kirja tai runo (esimerkkilistalta tai sen ulkopuolelta) ja tee ainakin kolme siihen
liittyvää tehtävää (voit tehdä halutessasi myös enemmän). Merkitse tehdyt tehtävät paperille. 
Kaikkia tehtäviä ei tarvitse tehdä. Palauta lukuhaaste opettajalle pääsiäisloman jälkeen!

Tehtäväohje:
Saako lumi jo riittää? Odotatko jo kevään tuloa?
Valitse yksi kirja, joka kertoo kevään merkeistä ja siitä,
miten luonto herää talviunesta. Valitse siihen liittyviä tehtäviä, 
ja merkitse suorittamasi tehtävät tehtäväpaperiin!

KIRJOJA JA RUNOJA, JOTKA KERTOVAT KEVÄÄSTÄ TAI KEVÄISESTÄ LUONNOSTA:
• Mervi Koski (toim.): Västäräkki Vääräsääri ja yli 600 muuta suomalaista lastenlorua, kansanrunoa ja hokemaa
• Liisa Sääskilahti: Mummon ja lasten luontokirja
• Suvi Vanhanen: Lapsen oma luontokirja
• Reetta Niemelä: Miljan kevät
• Irja Nikkinen: Vuodenaikamatka
• Anneli Kanto: Vilma Virtanen virpomassa
• Hannu Hirvonen: Krokotiili hiihtää kevääseen
• Oiva Kulo: Mörrin ja Pörrin kevät
• Isabel Abedi: Alli lähtee etsimään rakkautta
• Tomi Kontio: Keväällä isä sai siivet
• Riitta Korhonen: Ystävysten kevätretki
• Paola Suhonen: Kevätretki kaupungilla
• Kirsti Ellillä: Majavakevät
• Sinikka Nopola: Anna Talven outo viivytys – satu niille jotka ikävöivät vuodenaikoja
• Merja Jalo: Jesse pääsiäiskoira
• Kristiina Lähde: Arhippa kevään korvalla
• Sara Pennypacker: Klementiina ja luokkaretki
• Reetta Niemelä: Uljas ja vauhdikas varsakevät
• Liisa Seppänen: Nyt on kevät, Vanamo
• Catarina Kruusval: Ellenin omenapuu
• Sari Kanala: Mutavelliä ja Lummesoppaa
• Kirsi Kunnas: Tiitiäisen metsä
• Elina Kynsijärvi: Loruja keväästä ja kesästä
• Tuula Korolainen: Leijona se venytteli
• Tove Jansson, Hannele Huovi: Taikavuosi – runo joka kuukaudelle
• Maritta Henriksson: Haun ja Waun matka

Lisätehtävä:
Suunnittele oma pääsiäismuna! Tehtäväsivun keskellä on tyhjä 
pääsiäismuna, jonka voit koristella/värittää/maalata 
haluamallasi tavalla!


