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PYSSYMÄEN HISTORIAA
Ennen vanhaan Pyssymäellä oli sota. Sodan aikana korkealla
mäellä oli hyvä tähystää sotilaita. Sodan jälkeen sinne
rakennettiin mäkihyppymäki, mutta nyt se on purettu.
Nykyään Pyssymäki on hyvä retkipaikka. Parasta siellä on
tehdä majoja ja leikkiä käpysotaa.

Historian toimittajat Eemeli ja Vertti







Kotimaa

Kivikatto. Ja täältä tulee
savua. Se on semmonen
tuulilingo. Tuulilinna. Se
pyörittää pois päin tuosta ja
tuosta. Tää pieni ja tää on se
iso ja sitten vielä tämmönen
vessanpönttö. Ne on irto-
osia, laitetaan kiinni. Pitää
talo rakentaa. Pitää kivi
nostaa pois, pitää laittaa
katto. Se ei ole hyvä, se on
tuhma katto. 



Musanurkkaus

Viikon toivelista:

1. Lumiukot marssivat

2. Pikku-jänö nukkuu

3. Bussilaulu

4. Revontulitanssi

Toimittajana:

Sää: Inna ja Aino

Kotimaa: Pyry

Viikon luontokuva: Nooa

Sarjakuvat: Eeti ja Jami

Musanurkkaus: Töpöhännät



Ihminen on aurinko mahassa. Aurinko on valkoinen, oikeesti se
on keltainen. Ihminen on iloinen ja mustanen. Ei voi olla
aurinko masussa, IHME!

Toimittaja: Veikko



Autoja, heppa ja ihmisiä. Ne on menossa heppa-aitaukselle. Ne
ratsastaa siellä hevosilla. Autonajaja ratsastaa. Se on tullut
autolla kotoa. 

Toimittaja: Eemi



TAIMIEN ISTUTUS
1. Laitetaan multaa astiaan

2. Tiputetaan siemeniä

3. Levitetään siemenet tasaisesti

4. Peitetään siemenet mullalla

5. Suihkutetaan mullan päälle vettä 

toimittajat: Sara ja Taimi



PUUTARHAHARRASTAJA RIINAN  
HAASTATTELU
 Mitä kukkia istutetaan keväällä?

- Kylvetään esimerkiksi samettikukan siemeniä
maitopurkkeihin huhti-toukokuussa, kun valo lisääntyy.
Istutetaan taimet ulos kun valo lisääntyy.

Mitä tarvitaan kasvien kylvämiseen ja istuttamiseen.

-Multaa, vettä ja valoa.

Millaisia syötäviä kasveja voi kasvattaa?

- Herneenversoja voi kasvattaa ympäri vuoden. Maissi
laitetaan esikasvamaan sisälle huhtikuussa.



KEITTIÖHENKILÖKUNNAN
HAASTATTELU
Mikä nimesi on? - Arja ja Mervi

Mitä ruokaa laitat, kun on nälkä? – Uunimakkara ja muusi

Miten ruokaa laitetaan? – Paistamalla, keittämällä,
höyryttämällä

Käyttekö kaupassa, kun ruoka loppuu vai tilaatteko ruokaa?
– Käydään kaupassa

Missä kaupassa käytte? – Lidl ja Supermarket 

Katsotko lehdestä reseptejä? – Kyllä

Mikä ruoka on helppo tehdä? – Kasvissosekeitto

Entäs vaikea? – Lasagne

Teetkö terveellistä ruokaa, esimerkiksi porkkanaa tai
paprikaa? – Kyllä

Milloin kokit lepäävät? – Yöllä

Meinaatko nukahtaa, kun laitat ruokaa? – Ei sentään

Minkälaisia ruoanlaittokoneita teillä on keittiössä? – Uunit,
liesi, sauvasekoitin, yleiskone

Teetkö koskaan herkkuja, esimerkiksi piirakkaa? – Kyllä

Mikä on lempireseptisi? – Kinkkujuustopiirakka

Toimittajat: Ella ja Amanda



KARKKIMIETINTÄ
Suklaa: Suklaa...jauhetta ja suklaapapuja..mun isosisko voi
syödä suklaata.

Kuvassa on myös tulikarkkeja, ne on tosi tulisia. Pussista
löytyy myös punaisia, vihreitä, mustia ja keltaisia karkkeja.

Minun mielestä kuvassa parhaita on hevikarkit.

( Huom! Sormet kuvassa)

Toimittaja: Eino







ELÄINTARINOITA
Yksi mökki ja puunkantoja missä koirat on. Musta on Höllö,
Söpö on Pelti. Gootti on keskellä. Siellä on autiomaa ja vettä.
Niillä on valjaat. Sitten on Hoota. Kissa on Köllö.

Toimittaja Otso



Tän kissan nimi on Maija.

Se syö kissanmuroja ja metsästää hiirtä.

Istuu pimeässä paikassa.

Se saalistaa ja menee nukkumaan.

Toimittaja: Joona





RUSINA JA PIPPURI
Kissat makaa olkkarin pöydän pehmeillä penkeillä.

Ne syö naksuja. Ne ei saa käydä ulkona, kun ne on pentuja.
Kissat paleltuis, kun ne on vasta pieniä.

Me ostettiin kaksi kissanvessaa. Mä oon kuullu, kun

ne käy pökäleillä. Joskus ne on raapassu meitä ja purru äitiä
jalkaan. Mutta on ne söpöjä riiviöitä.

Toimittaja Daniel



ELINA KISSA
Elina pelkää vieraita, joita tulee niiden äidin synttäreille. Se
on aina sängyssä, kun se on väsynyt.

Elina kissalla on höyhenlelu, se tassulla läpsii lelua. 

Elina kissa on 6-vuotias ja se on pinkin värinen.

Hoito-ohje: ulkoile, nuku, silitä paljon. Anna ruskeata
kissanruokaa. Rapsuta kaulan alta että se kehrää.

Anna aina nukkua sisällä, sängyllä tai sohvalla.

Se tulee aina sykkyyn.

Toimittaja: Maisa



RUSKA KISSA
Ruska nukkuu saunalla. Välillä se tulee sisälle. Ruska syö hiiriä.
Se leikkii meijän toisen kissan, Maurin kanssa. 

Se tykkää nukkua yksin. Ruska on nopea juoksemaan. Sitä ei
saa ottaa kiinni ja syliin, se ei tykkää siitä ja voi raapasta. 

Se tykkää Einosta.

Toimittaja Alma        





SUSI
Susi on koiraeläin. Se syö eläimiä ja raatoja. Susi elää
laumassa. Sudella on neljä varvasta ja iso kämmen. Etu- ja
takakäpälät on vähän erikokoiset. Suden kakassa on karvoja
kun se syö karvaisia eläimiä.  
Toimittaja: Unto ja Viljami







NÖPÖNENIEN TALVILINTU
BONGAUS.
Osaamme tunnistaa jo aika paljon lintuja ja olemme
bonganneet myös uusia talvilintu lajeja mm. Kuusilintuja,
Tilitinttejä, Tulipunatulkkuja ja Sinipyrstöjä.



TALVIRUOKINTAA
Olemme ruokkineet talvilintuja päiväkodin pihalla kauralla,
auringonkukansiemenillä ja talipalloilla.



NÖPÖNENIEN MIETTEITÄ
YSTÄVYYDESTÄ

”Hyvää Ystävyyspäivää!” huikkasi Jooa aamulla tullessaan
Pennalan päiväkodin Nöpönenien ryhmän ovesta sisään. On
Ystävänpäivä ja ryhmän väellä hymy herkässä. 

Kaveritaidot ovat olleet esillä Nöpönenissä paljon viime
viikkojen aikana. Ystävänpäivän innoittamana Nöpönenien
lapset miettivät kaveriasioita piirihetkessä. Haastattelimme
lapsia ja kysyimme, millainen on hyvä ystävä. Lasten
vastauksissa nousi selvästi esiin leikin tärkeys ja se, että
hyvän kaverin kanssa leikit sujuvat.

-Ystävän kanssa voi leikkiä ja tehdä hommia ulkona, jotain
työhommia, tuumaa Eero. Myös Lilja pitää tärkeänä, että
kaverit leikkii hänen kanssaan. Mildan mielestä majaleikit
ystävän kanssa ovat kivoja. 

Emilian, Mildan ja Jooan mielestä kavereille on kiva tehdä ja
antaa ystävänpäiväkortteja. Tavaroiden jakaminen
ystävien kesken on myös hyvän kaveruuden merkki.

- Hyvä kaveri on semmonen, mikä antaa toiselle jäätelöä,
pohtii Aaro.

- Ystävä halaa ja ottaa kädestä kiinni. Kaverin kanssa voi
tanssiakin! Aleksi innostuu kertomaan.



Venlan mukaan ystävän luottamus on tärkeä asia.

- Ystävään voi luottaa eikä se kerro kaikkia salaisuuksia, ei
yhtäkään, Venla miettii.

Nöpönenäläisten keskuudessa ajatuksia herätti myös se, mitä
hyvä kaveri ei toiselle tee.

- Ystävät ei töni eikä lyö toisia, Milda, Rami ja Jooa tietää. 

Tästä asiasta kaikki ovat yhtä mieltä, kaveria ei saa
satuttaa.

Lopuksi Taavi kiteyttää hienosti omat ajatuksensa
ystävyydestä: -Hyvä ystävä hymyilee ja moikkailee!



Tämä lehtinen on tehty Lasten lehtikoneella. 
lastenlehtikone.fi


