
Suojellaan munia ja poikasia

Pelitarvikkeet

Pelin kulku
•  Jokainen heittää omalla vuorollaan noppaa ja etenee omalla 

pelinappulallaan niin monta askelta kuin noppa näytti.
• Höyhenellä merkityillä rasteilla pysähdytään ja seurataan             

pelilaudan ohjeita.
• Jos omalle kohdalle osuu lintulaji, etsitään kyseinen lintu lajikorteista ja 

luetaan ääneen kortin molemmat puolet.
• Pelaaja saa niin monta pistettä kuin kortissa kerrotaan.                    

Munien määrä = pistemäärä.
• Kirjoittakaa jokaisen pisteet muistiin.
• Peli päättyy sitten kun viimeinenkin pelaaja on maalissa.
• Pelin päätyttyä laskekaa kertyneet pisteet.
• Se, jolle on pelin lopussa kertynyt eniten pisteitä, voittaa pelin.

Sieppo on luontolehti lapsille ja perheille. 
sieppo.fi

luontoliitto.fi

• Lintukortit (tulostakaa ja leikatkaa kortit)
• Pelilauta (tulostakaa)
• Jokaiselle pelaajalle erilainen pikkuesine pelinappulaksi                         

(esim. pikkukivi tai nappi)
• Arpanoppa

Tämä on leikkimielinen lintupeli. Ettehän koskaan häiritse 

luonnossa oikeaa linnunpesää, munia tai poikasia! 

Siepon
lintupeli

Haarapääsky

Kirjosieppo



Lähtö

Siepon

Lue linnun 
lajikortti!

Pelin suunnittelu: Malva Green, Riina Pippuri ja Marjo Soulanto
Laji- ja pesäkuvitukset: Maija Karala

Lue linnun 
lajikortti!

Lue linnun 
lajikortti!

Lue linnun 
lajikortti!

Linnunpoikasia 
liikkeellä! Astu yksi askel 

taaksepäin, jotta poikasia 
ei pelota.

Istahdat rantakivelle 
syömään eväitä. Sinulla on 

kestoastiat, etkä jätä rannalle 
yhtään roskaa. Pääset 3 

askelta eteenpäin!

Unohdit eväät keittiön 
pöydälle ja juokset hakemaan 

ne. Odota paikallasi yhden 
heittovuoron ajan.

lintupeli



Lue linnun 
lajikortti!

Lue linnun 
lajikortti!

Lue linnun 
lajikortti!

Lue linnun 
lajikortti!Maali

Huomaat maassa kauniisti 
välkehtivän linnunsulan ja 
pysähdyt ihailemaan sitä 

yhden heittovuoron ajaksi.

Kuulet lintuemon 
ääntelevän varoittavasti. 

Se suojelee muniaan 
tai poikasiaan! Astu 2 

askelta taaksepäin, jotta et 
häiritse pesärauhaa.



Mustarastas

HaarapääskyNaurulokkiSinitiainen

Nuolihaukka Naakka Kirjosieppo

Varis
Oletko nähnyt variksen kantavan oksaa 
nokassaan? Se on pesinnän merkki!
Pesässä on 4 munaa. 

Oletko kuullut mustarastaan
livertelevän kauniisti?
Pesässä on 5 munaa.

Eikö sinitiaisella olekin hauskan
värinen höyhenpuku?
Pesässä on 10 munaa. 

Naurulokin kesätyyli on
tumma ”hupparipää”.
Pesässä on 2 munaa. 

Tämä hohtavasiipinen lentotaituri on 
Viron kansallislintu.
Pesässä on 6 munaa. 

Tälle jalohaukalle kelpaa mainiosti pesäksi 
vanha variksen pesä.
Pesässä on 3 munaa. 

Näyttääkö naakka sinusta pieneltä 
varikselta? Varislintu se onkin!
Pesässä on 5 munaa. 

Vikkeläliikkeinen kirjosieppo on Siepon 
ikioma nimikkolintu!
Pesässä on 6 munaa.

Saat 4 
pistettä.

Saat 2 
pistettä.

Saat 3 
pistettä.

Saat 6 
pistettä.

Saat 6 
pistettä.

Saat 5 
pistettä.

Saat 5 
pistettä.

Saat 10 
pistettä.

Tulostakaa pelimateriaali, 
askarrelkaa kortit ja pelatkaa 
hauskaa lintupeliä!

Lintupeli



Varis
Ravinto: Kaikkiruokainen
Pesäpaikka: Korkealla puussa
Pesän rakennusaineet: Risut, savi, 
villa, sulat, kankaankappaleet

Mustarastas
Ravinto: Selkärangattomat pikkueläimet, 
marjat, siemenet
Pesäpaikka: Puun alaoksilla tai maassa
Pesän rakennusaineet: Kuiva ruoho, savi, 
sammal yms.

Naurulokki
Ravinto: Kaikkiruokainen
Pesäpaikka: Vedessä tai rantakalliolla
Pesän rakennusaineet: Vesikasvit 
(kelluva pesä tai mätäs)

Haarapääsky
Ravinto: Lentävät hyönteiset
Pesäpaikka: Rakennuksissa, siltojen 
tai laitureiden alla
Pesän rakennusaineet: Savi, oljet

Naakka
Ravinto: Kaikkiruokainen
Pesäpaikka: Koloissa, pöntöissä, 
vanhojen rakennusten piiloissa
Pesän rakennusaineet: Oksat, korret, 
höyhenet, villa jne.

Kirjosieppo
Ravinto: Selkärangattomat pikkueläimet
Pesäpaikka: Puunkolossa tai pöntössä 
(voi myös vallata tiaisen pöntön)
Pesän rakennusaineet: Heinät, lehdet, 
juuret, männynkuori

Nuolihaukka
Ravinto: Sudenkorennot ja muut 
hyönteiset, pikkulinnut
Pesäpaikka: Variksen vanhassa 
pesässä (ks. variksen lajikortti)

Sinitiainen
Ravinto: Selkärangattomat pikkueläimet, 
siemenet
Pesäpaikka: Puunkolossa tai pöntössä
Pesän rakennusaineet: Sammal, villa, 
höyhenet yms.

Tulostakaa pelimateriaali, 
askarrelkaa kortit ja pelatkaa 
hauskaa lintupeliä!

Lintupeli


