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Kauan sitten Sydänmaalla, juuri ennen auringonnousua
äiti sai valmiiksi Piin syntymäpäivälahjan.
”Onnea rakas yksivuotias”, äiti kuiskasi ja antoi suukon
Piin poskelle.
”Tupasvillamekko”, Pii ihasteli unenpöpperöisenä.
”Tällaista olen koko ikäni toivonut!”
”Tänään metsässä on monen muunkin syntymäpäivä”, äiti
sanoi ja laittoi tuohikoriinsa neljä kuusentainta ja kourallisen
siemeniä.”Tänään me pidämme hauskaa ja aivan ensimmäiseksi
menemme katsomaan, kuinka maapallo pyörii akselinsa ympäri.”
”Mitä ihmettä se tarkoittaa?” Pii kysyi ja heilutteli innokkaana
korvatupsujaan.
”Maapallo pyörii koko ajan, niin kuin sinäkin pyörit unissasi
minun ympärilläni”, äiti naurahti. ”Otahan Untuva-nukke
kainaloon niin lähdetään vuorelle.”

Aluksi taivaanrannasta kajasti vain pieni tuike, mutta pian
suuri pallo kohosi puiden ylle. Aivan kuin luonto olisi saanut
kultaisen kruunun itselleen.
”Oi kuinka kaunis se on”, Pii huokaisi. ”Olisipa suloista silittää sitä.”
”Silloin kyllä käpäläsi kärventyisi”, äiti sanoi. ”Aurinko näyttää
pieneltä, mutta se on tulikuuma ja niin suuri, että sen syliin
mahtuisi ainakin miljoona maapalloa.”
”Ihmeellistä! Miljoona on varmaankin hirmuisen paljon”,
Pii mietti. ”Minä osaan laskea vasta kolmeen.”
”Kyllä sinä vielä opit. Kolmen jälkeen tulee neljä”, äiti neuvoi.
”Aurinko yksi, äiti kaksi, minä kolme, Untuva neljä”, Pii laski.
”Ja neljän jälkeen tulee viisi”, äiti sanoi ja kietoi Piin
kainaloonsa. ”Ja sinä olet minun pikku aurinkoni ja tulet
näkemään vielä monia ihania aamuja ja ihmeitä.”

Heti laaksoon loikittuaan äiti, Pii ja Untuva näkivätkin
jo seuraavan ihmeen. Metsän takana sataa tihutti,
ja samassa aurinko taikoi taivaanrantaan kauniin sateenkaaren.
Pikkulinnutkin aloittivat aamukonserttinsa. Käki kukkui,
kyyhky kujersi ja kiuru kajautti kirkkaan trillin, mutta jostain
kantautui myös kummaa kolketta ja kolinaa.
”Mitähän tuonne on ilmestynyt?” äiti ihmetteli. ”Entisaikaan
kukkula oli orvokkeja ja metsämansikoita täynnä.”
”Tämä on hauskaa”, Pii ilahtui. ”Siellä voi olla vaikka
syntymäpäivälahjoja!”
”Epäilen suuresti”, äiti huokaisi. ”Eivät tuollaiset laatikot luontoon
kuulu. Minä luulen, että ihminen on rakentamassa sinne pesää
itselleen. Mennään katsomaan lähempää.”

Äiti, Pii ja Untuva pomppivat kukkulalle,
mutta eivät ehtineet avata yhtäkään laatikkoa kun
punaisen sisältä ponkaisi ulos kummallinen olio.
”Minä olen robotti Ritsräts Bittipatti Fotoni Kvanttikantti Megabitti
Ekoteko Hiphei Hybridi, mutta kutsukaa minua vain Hipheiksi.”
”Hiphei”, Pii naurahti. ”Hauska nimi, mutta mitä Hybridi tarkoittaa?”
”Hybridi osaa tehdä mitä vain. Ihminen rakensi minut ja käski
perustaa tänne hautomon.”
”Hautomon?” äiti kummasteli. ”Et sinä ihan hautovalta kanalta näytä,
vaikka sinulla nokka onkin.”
”Minun tehtäväni on hautoa ihmiselle hyödyllisiä ja kestäviä
keksintöjä”, Hiphei sanoi.

”Mitä muissa laatikoissa on?” Pii kysyi toiveikkaana. ”Lahjojako?”
”Työkaluja, muovipusseja ja pulloja, putken pätkiä, jätepaperia,
ruosteisia ruuveja, nauloja, narua, siimaa, sähköjohtoja,
lasinsirpaleita, vanhoja renkaita ja muita roskia”, Hiphei
luetteli. ”Ihminen ei jaksanut viedä niitä kaatopaikalle asti.”
”Ja toi ne luontoon!” Pii päivitteli. ”Ei kuulosta kovin viisaalta.”
”Mutta minä olen viisas”, Hiphei väitti. ”Minun päässäni on tietokone,
johon on asennettu kaikki maailman tiedot ja taidot. Ja minä
muistan kaikki uudetkin asiat jos minulle sellaisia kerrotaan.”
”Ehkäpä ihminen onkin viisas kun lähetti sinut luoksemme”,
äiti tuumasi. ”Minä luulen, että meillä Piin kanssa on sinulle
vielä paljon kerrottavaa.”

”Ruokaa ei tarvita”, Hiphei sanoi. ”Sähkö riittää robotin
ravinnoksi. Ei muuta kuin töpseli seinään ja töihin!”
”Mutta eihän luonnossa mitään seiniä ole”, äiti huomautti.
”Ei vai?”, Hiphei säikähti. ”Mutta eipä hätää, onneksi
hattuni alla on akku, josta ainakin minä saan virtaa.”
”Asuuhan maapallolla muitakin kuin robotteja”, Pii sanoi.
”Ja miten sinun itsesi käy jos akkusi loppuu?”
”Minä selviän kyllä, minähän olen nero ja keksin keinot
kaikkeen”, Hiphei tokaisi. ”Kysykää minulta vaikka maailman
vaikein kysymys, niin saatte vastauksen salamannopeasti.”

”Tämän superhyper-selänrapsuttimen minä rakensin jo eilen.
Helppo homma”, Hiphei ylpeili. ”Teippasin vain muovipullot
ja vanhan haravan yhteen. Tästä koneesta ihminen tulee ikionnelliseksi.”
”Varmaankin”, äiti naurahti. ”Mutta pelkäänpä, ettei pelkillä
teipeillä kasattu kone kestä kovinkaan pitkään.”
”Hauska keksintö”, tirskui Pii käpälänsä suojassa. ”Mutta minä
luulen, että onnellisuuteen kuuluu myös ruoka ja lämmin pesä.”

Äiti ja Pii miettivät hetken, katsahtivat sitten hymyillen
toisiaan ja päättivät viedä Hiphein läheisen suon laitaan.
”Pannaanpa sinut koetukselle”, äiti sanoi. ”Jos oikeasti tiedät
kaiken, niin osaatko sanoa, mitä rakkaus on?”
”Rakkaus?” Hiphei ihmetteli. ”Siitä ihminen ei kertonut minulle
mitään. Onko se jokin kone? Vastatkaa nopeasti, minulla on kiire.”
”Ei rakkaus eivätkä kasvitkaan kiireessä kasva”, äiti sanoi. ”Katso
tätä kauneutta ja kuuntele hiljaisuutta. Katso suon kullankeltaista
hillaa, taikka tupasvillaa. Pienestä pitäen ne ja me kaikki muutkin
olemme saaneet auringolta lämmön ja luonnosta puhtaan veden.”

”Höpönpöpöä”, Hiphei hörähti. ”Minähän olen robotti, en minä
osaa rakkaudesta runoilla. Ja ketä minä muka rakastaisin?”
”Kasveja, eläimiä ja vaikka tätä aamu-usvaa”, Pii ehdotti. ”Ja kyllä
sinä vielä opit runonkin tekemään kunhan sinusta tulee oikea
luonnon ystävä.”
”Luonnon ystävä”, Hiphei tuskastui. ”Mitähän sekin tarkoittaa?”
”Jos kaikki kukatkin lasketaan, meitä luonnon ystäviä on jo yksikaksi-kymmenen-satatuhatta-miljoona-biljoona-triljoonaa”, Pii sanoi.
”Aurinko on ensimmäinen, minä toinen, äiti kolmas, Untuva
neljäs ja sinä viides.”

Hiphei ei piitannut äidin ja Piin puheista vaan palasi kipin kapin
pahvilaatikoiden luo. Se kaatoi kaikki työkalut ja rojut pihalle
ja alkoi kiireellä miettiä uutta konetta ihmiselle. Mitään se ei
kuitenkaan keksinyt, mutta sattumalta Pii löysi tavaroiden
kätköistä sydämen muotoisen pellinpalan ja pyysi Hipheitä
tekemään siitä jonkin hauskan syntymäpäivälahjan eräälle tietylle,
pienelle, söpölle, tupsukorvaiselle eläimelle.
Hiphei huomasi pienokaisen hellyttävän katseen, oivalsi vihjeen
ja suostui oitis Piin pyyntöön. Se otti käteensä vasaran ja naulan,
nakutteli mietteliäänä naulalla vasaraa, välillä vasaralla naulaakin,
mutta illan suussa sen voimat alkoivat uhkaavasti vähetä.
”Ei voi olla totta! Minulta jää sinun lahjasi vielä tekemättä!”
Hiphei huusi hädissään. ”Kun minulta akku loppuu, loppu alkaa,
enkä minä jaksa enää edes kävellä ihmisten luo lataamaan itseäni!”
Pii yritti piristää Hipheitä opettamalla sille lastenlauluakin, mutta ei
sekään näyttänyt juuri auttavan. Kuului vain Auts, jänis istui maassa Auts,
torkkuen Auts, kun Hiphei lauloi ja vasaroi väsyneenä peukaloonsa.

Äiti ja Pii katsoivat Hipheitä säälien ja miettivät ratkaisua
ystävänsä väsymyspulmaan, kuiskuttelivat hetken keskenään
ja iskivät sitten iloisina käpälänsä yhteen.
”Käy nukkumaan”, Pii sanoi ja asetti Untuvan unikaveriksi
Hiphein kainaloon. ”Levon jälkeen meillä on tärkeä tehtävä,
johon me tarvitsemme sinun apuasi.”
”Ihminen kai minua enemmän tarvitsee”, Hiphei huokaisi.
”Jos minä en saa jotain keksintöä tehdyksi, se huomaa, ettei
minusta ole mitään hyötyä ja pistää minut palasiksi.”
”Kyllä sinä vielä onnistut”, äiti kannusti. ”Me onnistumme yhdessä.
Huomenna sinä saat jo akkuusi auringolta uutta voimaa.”
”Mutta eihän minulla ole niin pitkää sähköjohtoa, että se
ylettyisi aurinkoon asti”, Hiphei jatkoi vaikerrustaan.
”Et sinä sellaista tarvitsekaan”, äiti sanoi. ”Luota vain
meihin luonnonlapsiin.”
”Minä luotan ja teen mitä vain, vaikka sen rakkausrunonkin,
jos autatte minua”, Hiphei lupasi ja nukahti samantien.

Ihmeellisessä unessaan Hiphei näki tuuheiden tupasvillojen
tanssivan tähtien kanssa. Äiti oli kasvanut vuoren kokoiseksi ja
kaiken kukkuraksi Untuva oli oppinut puhumaan ja loikannut
linnunradalle rallattamaan.
Huhuu Hiphei, tiesitkö sen?
Nyt aika on yöllisten ihmeiden.
Aurinko valaisee valollaan kuun,
tuhannet tähdet ja kaiken muun.
Ja aamulla sinäkin saat auringolta oman osasi.

Yön aikana äiti, Pii ja Untuva rakensivat lasinsirpaleista
ja muovikasseista komean kruunun ja asettivat sen Hiphein päähän.
Kun aurinko tuikautti aamuun säihkyvät säteensä, heräsi Hiphei,
hyppäsi laatikon päälle ja hihkui kuin vastasyntynyt.
”Akkuni on taas täpötäpötäynnä. Kiitos, että pelastitte minut!”
”Kiitä aurinkoa”, äiti sanoi. ”Se sinun kruunuusi voimia antoi.”
”Aivan niin!” Hiphei riemuitsi. ”Nyt muistankin mitä ihminen opetti
minulle, tämä kruunu on siis oikea aurinkokenno.”
”Oikein muistit, ja on meillä ja luonnolla sinulle toinenkin
yllätyslahja”, Pii jatkoi. ”Pian saat tuntea turkissasi tuulen voiman.”
”Minähän olen pelkkää peltiä, ei karvaton kone opi mitään
tuntemaan”, Hiphei harmitteli.
”No ainakin voit nähdä mitä tuuli osaa tehdä”, Pii lohdutti.
”Oikein paljon onnea. Tänään on sinunkin syntymäpäiväsi!”

Pii ja Hiphei leikkasivat pahvilaatikot palasiksi
ja askartelivat niistä värikkäät leijat itselleen.
”Aurinko lämmittää maata ja lämmin ilma nousee ylös
ja siitä syntyy tuuli”, äiti opasti. ”Ja tuuli on juuri se,
joka laittaa leijat ja kasvien siemenetkin lentämään.”
”Sitten ei tarvita muuta kuin multaa ja vettä ja siemenistä
kasvaa puita”, Pii tiesi. ”Metsää maailma tarvitsee!
Mitä enemmän vihreää, sitä helpompi hengittää!”
”Minähän opin koko ajan jotain uutta, oi tätä luonnon ihanuutta!”
Hiphei hurrasi. ”Aurinko yksi, Pii kaksi, äiti kolme,
Untuva neljä, vesi viisi, tuuli kuusi ja minä seitsemän!”
”Oikein oivalsit”, äiti sanoi. ”Ja kasvimaa on kahdeksas ihme!
Meiltä puuttuu enää vain hyvää tahtoa.”

”Kasvimaa ja hyvä tahto?” Hiphei ihmetteli. ”Mikä ne ovat?”
”Kasvimaata tarvitaan, ettei ruokaa tarvitse kuskata kauempaa”,
äiti sanoi. ”Sinä voit auttaa meitä maan muokkauksessa ja pian
saamme suuren sadon.”
”Kasvikset ovat kaikkien herkkua!” Pii hehkutti. ”Hiphei,
nyt täytä lupauksesi ja näytä tietosi ja taitosi! Hopi hopi
hyväntahdon hommiin!”

Hiphei sirisi ja surisi, pihisi ja puhisi, ja pitkän pohdinnan jälkeen sen
mieleen palautui kaikki se, mitä ihminen ja jänöset olivat sille opettaneet.
Nyt se myös muisti, miten kestäviä koneita tehdään.
Hetkeäkään epäröimättä Hiphei pyysi äitiä, Piitä ja Untuvaa
avukseen ja yhdessä he keräsivät niityltä kaikki romut ja ruuvit, irrottivat
Selänrapsuttajasta osia ja rakensivat niistä kummallisen koneen, jonka
katolla komeili Hiphein itsetekemä aurinkokenno, ja kuomulla ja perässä
vielä tuulella pyörivät tuulettimetkin. Kaiken lisäksi koneen käsiä
koristivat Piin, äidin ja Untuvan laatikoista leikkaamat kukat.

”Tämän koneen nimi olkoon Hyvätahto”, Hiphei huudahti
Piille. ”Eilenhän meidän olisi pitänyt jo juhlia, mutta tässä on
ensimmäinen lahjasi. Oikein oikein paljon onnea!”
Ja samalla kun Hiphei imuroi muovit ja muut roskat maasta,
pääsi Pii karusellin pyörteisiin.
”Jipii”, hihkui Pii. ”Tämä on paras syntymäpäiväni!”

Karusellin ja siivouksen jälkeen Hiphei kuopaisi koneen kauhalla
pienet kuopat kuusille ja kynti pitkän pellon. Äiti, Pii ja Untuva
istuttivat iloisin mielin taimet ja kylvivät kasvien siemenet maahan.
Ja kun nämä työt oli tehty, heitti aurinko lempeät säteensä kaiken
ylle. Hiphei kauhoi joesta vielä kymmeniä kannullisia vettä ja virkisti
koko kasvimaan ja samalla pikkupuutarhuritkin.

Meni vain muutamia viikkoja kun kasvimaa alkoi jo vihertää.
Hiphei nosti kauhalla ystävänsä korkealle ilmaan, ja sieltä he
näkivät kerralla koko komeuden. Oman pellon porkkanat, pinaatit,
herneet, sellerit, salaatit ja kaalit olivat jo taimella, ja vilkuttivatpa
pienet kuusetkin latvojaan niityn laidassa.

Koko kesän äiti, Pii, Untuva ja Hiphei kitkivät, kastelivat,
harvensivat ja hoitivat rakkaudella ryytimaataan.
”Nyt täällä on kaikkea meille ja ehkä ihmisellekin”, Pii kuiskasi
ja silitti Hipheitä. ”Kiitos kun autoit meitä.”
Samassa Hiphei tunsi lämmön läikähdyksen poskillaan.
”Minä en ehkä ole maailman viisain robotti”, Hiphei myönsi. ”Mutta
minusta tuntuu ihan siltä kuin olisimme saaneet jotain hyvää aikaan.”
”Yhdessä me tämän teimme”, äiti sanoi. ”Ja nyt ehkä sinäkin osaisit jo.”
”Osaisin mitä?” Hiphei ihmetteli, mutta samassa se muisti
lupauksensa rakkausrunosta, hymyili hellästi, katsahti äitiä, Piitä ja
Untuvaa, otti kaalin käteensä ja lausui.

Vaikka luulin tietäväni melkein kaikki asiat
tunsin tietokoneet, johdot, tunsin pistorasiat
elämäni oivalluksen sainkin minä teiltä
veden, tuulen, auringon syliin syntyneiltä.
Kiitos että kokea sain jotain ihan uutta,
luonnonrauhaa, kauneutta, metsän hiljaisuutta.
Kun vain kaiken tiedon, taidon toisillemme jaamme
iloa ja onnea myös itsellemme saamme.
Tämän muistan aina kun kuljen maailmalla.
Yhteinen on pallo jalkojemme alla.

”

On voimauttavaa nousta lapsen tasolle ja kuulla, mitä hän ajattelee elämästä.
Mitä on onnellisuus? Millainen on hyvä tämä päivä ja huominen? Yhtä ja oikeaa
vastausta ei ole, mutta yhdessä asioita pohtiessamme ja yhdessä tekemällä olemme
lähellä toisiamme. Kaikki me ihmiset, eläimet ja kasvit elämme samalla pallolla,
yhteisen luonnon keskellä, jota rakkaus pitää kainalossaan.

M I E T I TÄ Ä N Y H D E S S Ä E L Ä M Ä Ä
MITÄ RAKKAUS ON?
Ketä tai mitä sinä rakastat?
Mistä tunnistaa rakkauden?
Voiko ihminen rakastaa tuulta, sadetta,
suota, kukkia, matoja, karhuja, ötököitä?
MITÄ LUONTO ON?
Mitä luonnossa voi tehdä?
Mitä luonto antaa meille?
Mitä me voimme antaa luonnolle?
MITÄ TUNNE ON?
Millaisia tunteita sinä olet kokenut?
Millaisia tunteita voit kokea luonnossa?
Onko eläimillä tunteita?
Onko kasveilla tunteita?
MITÄ ONNELLISUUS ON?
Mikä tekee sinut onnelliseksi?
Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?
Miksi ne ovat sinulle tärkeitä?
Mikä tuottaa sinulle iloa?
MITÄ YSTÄVYYS TARKOITTAA?
Mitä iloa ystävyydestä on?
Millainen on hyvä ystävä?
Voiko nukke tai lelu olla ystävä?
Mitä luonnon ystävä tarkoittaa?
MITÄ ERILAISUUS TARKOITTAA?
Ovatko kaikki ihmiset, eläimet ja kasvit samanarvoisia?
Onko joku parempi tai huonompi vaikka onkin erilainen?
Ajattelevatko ihmiset eri tavoin eri maissa?
Onko ihminen tärkeämpi kuin eläin?
MITÄ YHTEINEN TARKOITTAA?
Mitä eroa on yhteisellä ja omalla?
Mitkä asiat voivat olla yhteisiä?
Mitä hyötyä tietojen ja taitojen jakamisesta on?
Onko luonto kaikkien yhteinen?
Mitä tarkoittaa yhteistyö?

MITÄ OPPIMINEN TARKOITTAA?
Millä eri tavoilla ihminen voi oppia?
Voiko ryhmä tietää enemmän kuin yksi ihminen?
Osaavatko kasvit ja eläimet ajatella?
Tietääkö eläin joistakin asioista enemmän kuin ihminen?
Miksi oppiminen on hauskaa?
MITÄ VIISAUS ON?
Miten voi viisastua?
Mitä viisaita tekoja tiedät?
Millaista viisautta on olemassa?
MITÄ KAUNEUS ON?
Voiko makuasioista olla eri mieltä?
Minkä kauniin maiseman olet nähnyt?
Mitä tarkoittaa sisäinen kauneus?
MITÄ TAIDE ON?
Missä taidetta on?
Mitä taiteen avulla voi tehdä?
Mitä tarkoittaa luovuus?
MITÄ TIEDE ON?
Mitä tieteen avulla voi tehdä?
Voiko olla asioita, joita kukaan ei vielä tiedä?
Mitä sinä haluaisit tutkia?
Mitä sinusta olisi tärkeää tutkia?
MITÄ HYVÄ ELÄMÄ ON?
Mitä ihminen tarvitsee ollakseen onnellinen?
Mitä hyvä tahto tarkoittaa?
Onko olemassa pahaa tahtoa?
Mitä hyviä asioita voi tehdä?
Mitä kannustaminen tarkoittaa?

M I E T I TÄ Ä N Y H D E S S Ä M A A PA L L OA
MITÄ NÄET TAIVAALLA?
Mistä sateenkaari syntyy?
Mitä värejä näet sateenkaaressa?
Miksi yöllä on kylmempää kuin päivällä?
Miksi kuu ei lämmitä maata?
Miten eläimet, kasvit ja ihmiset toimivat
kun on kuuma tai kylmä?
Mistä vuodenaikojen vaihtuminen johtuu?
MISTÄ HUOMAAT, ETTÄ ULKONA TUULEE?
Mistä tuuli syntyy?
Mitä tuuli tekee?
Mitä hyötyä tuulesta on?
Miten tuulen voimaa voidaan kerätä?
Miltä näyttää tuulivoimala?
Jos sormeen tulee pipi, miksi puhaltaminen auttaa?

MIKÄ ON ROBOTTI?
Mitä on tekoäly?
Miten koneet voivat auttaa ihmisiä, eläimiä ja kasveja?
Mitä hyödyllisiä koneita tiedät?
Mitä etua on kestävistä koneista?
Mitä eroa on robotilla ja ihmisellä?
Mistä robotti saa virtaa?
Voiko ihminen opettaa robotille asioita?
Voiko robotti opettaa ihmiselle asioita?
Voiko robotti tuntea rakkautta?

MISSÄ ON VETTÄ?
Mihin vettä tarvitaan?
Miksi puhdas vesi on tärkeää?
Mitä eläimiä on vedessä?
Miltä näyttää vesivoimala?
Mikä on suo?
Mitä suolta löytyy?

MISTÄ RUOKA TULEE?
Mikä on kasvimaa?
Miksi lähellä oleva kasvimaa on hyvä asia?
Mitä kasvit tarvitsevat kasvaakseen?
Mitä puutarhuri tekee?
Mitä työvälineitä puutarhurilla on?
Mitä kitkeminen ja harventaminen tarkoittavat?
Minkä nimisiä marjoja, juureksia
ja hedelmiä muistat nähneesi tai maistaneesi?
Miten kasvimaan satoa voi säilöä?
Mikä on sinun herkkuruokasi?
Mitä maatilalla kasvatetaan?
Missä on lähin maatila?

MIKÄ METSÄ ON?
Miten puut syntyvät ja kasvavat?
Miksi tarvitsemme metsiä?
Mitä eläimiä metsässä asuu?
Mitä puulajeja löydät läheltäsi?
Mitä rakennusmateriaaleja löydät lähellä olevista
huonekaluista?

MIKSI IHMINEN TARVITSEE UNTA?
Tarvitsevatko lapset tai aikuiset päiväunia?
Nukkuvatko eläimet ja kasvit?
Miten uni vaikuttaa asioiden oppimiseen?
Mitkä asiat tai tilanteet väsyttävät sinua?
Miten voit piristää itseäsi?
Mitä hyötyä hiljaisuudesta on?

MITÄ SÄHKÖ ON?
Mistä sähkö tulee?
Mihin sähköä tarvitaan?
Miten sähköä saadaan luonnosta?
Missä kaikessa kotona tai päiväkodissa on sähköä?
Miten sähköä voidaan säästää?
Mikä aurinkokenno on?

MITÄ KIERRÄTYS TARKOITTAA?
Mitä ilman et tulisi toimeen?
Mitä meillä on riittävästi, mitä liian vähän?
Ovatko kaikki tavaramme tarpeellisia?
Mitä kompostointi tarkoittaa?
Miksi roskien ja esineiden jättäminen
luontoon ei ole viisasta?

KO E TA A N Y H T E I N E N E L Ä M Y S
KIERRÄTETÄÄN JA TUTKITAAN
• Tehdään maatumistesti: Haudataan erilaisia materiaaleja,
roskia ja esineitä maahan. Ennustetaan, mitä niille tapahtuu.
Kaivetaan kaikki roskat ja esineet esiin puolen vuoden
päästä ja katsotaan, mitkä niistä ovat maatuneet.
• Opetellaan lajittelemaan jätteet aikakausilehdistä leikattujen kuvien avulla. Mietitään, mitkä jätteet kuuluvat
mihinkin läjään ja minkä takia.
• Vertaillaan kahta esinettä tai kuvaa: Toinen on huonolaatuinen ja ehkä halvempi, toinen kalliimpi, mutta laadukkaampi ja rikkoutuessaan korjattavissa. Mietitään valintojamme.
• Mietitään kestävyyttä. Onko meillä jokin rikki mennyt tavara? Miksi se särkyi? Voiko sen korjata? Voisiko sitä tai sen
osia käyttää johonkin muuhun käyttötarkoitukseen?
• Mietitään, mitä meidän kodissa tai päiväkodissa jo kierrätetään. Voisimmeko keksiä vielä jotain muuta kierrätettävää?
• Taitellaan sanomalehdestä biojätepussi kasvisten, perunoiden ja hedelmien kuorille. Otetaan taittelu arkirutiiniksi.
• Perustetaan matokompostori. Sekoitetaan revittyjä kananmunakennoja kostutettuun multaan. Laitetaan seos
kymmenen litran läpinäkyvään astiaan. Lisätään seokseen vain biojätettä, jolloin haju ei haittaa. Seurataan matojen kasvua ja jätteen hajoamista. Käytetään saatu multa
kukkaruukkuviljelyyn.
TAITEILLAAN, MUOTOILLAAN JA ASKARRELLAAN
• Ollaan keksijöitä ja mietitään, mihin luontoon liittyvään
asiaan tarvittaisiin ratkaisu. Askarrellaan pahvilaatikosta ja
jätemateriaalista mielikuvituksellinen pienoismalli koneesta, joka osaa tehdä mitä vain, ihmeitäkin.
• Askarrellaan erilaisista materiaaleista omaperäisiä hyönteishotelleja, joiden huoneet on täytetty kävyillä, heinillä,
kivillä, kepeillä. Sijoitetaan hotellit lähiseudulle. Tehdään
säännöllisiä retkiä pienten asukkaiden luo.
• Etsitään aikakauslehdistä kuvia, joissa valon merkitys on
suuri. Mietitään miten valo muuttaa maisemaa. Maalataan
oma maisema, jossa valo huomioidaan. Voiko ihminen olla
aurinkona toiselle?
• Tehdään väriretki luontoon. Etsitään kasveista perusvärit: punainen, sininen, keltainen ja / tai niitä lähellä olevat
murretut värit. Painetaan paperille luonnosta löydetyillä
materiaaleilla, kepeillä, lehdillä, kivillä hassuja olioiden
kuvia ja keksitään niille hauskoja nimiä.
• Askarrellaan luonnonmateriaalista kaarnalaivoja, tuulihyrriä, pikkumökkejä, ja rakennetaan pihalle niistä pieni
ekologinen kylä käpypeikko-leikkiä varten. Osaisiko joku
rakentaa vesimyllynkin?
• Etsitään pihalta erikokoisia kiviä ja tehdään niistä maahan pieniä tai suuria tilataideteoksia: sisilisko, kyyhky,
käärme, norsu, jänis.

• Tutkitaan havupuun käpyä. Mistä siemen löytyy? Katsotaan suurennuslasilla tai mikroskoopilla siementä.
Laitetaan siemen purkkiin kasvamaan ja seurataan sen
kehitystä. Tehdään oma tieteellinen sarjakuva ”siemenestä
siemeneksi”. Piirretään ruutuihin puun eri vaiheet: siemen,
taimi, iso puu, kävyt, siemen.
LUETAAN, KERROTAAN JA KIRJOITETAAN
• Pidetään oma ”Earth hour” hämärätunti. Sammutetaan
valot, säästetään sähköä, pötkötellään toistemme kainaloissa
ja kerrotaan omista hyvistä elämänkokemuksista.
•Sadutetaan. Pyydetään lasta kertomaan luontoon liittyvä oma satu, jossa on alku, keskikohta ja loppu. Autetaan
lasta välikysymyksillä viemään satua eteenpäin ja kirjataan
hänen tarinansa paperille. Luetaan satu ja keskustellaan
siitä yhdessä.
• Rakennetaan patjoista, vilteistä ja tyynyistä oma metsänpeikkojen satupesä. Kerrotaan oikeista tai keksityistä
eläimistä ja kasveista hauskoja, ihmeellisiä, mielikuvituksellisia satuja.
• Keksitään yhdessä luontoon liittyviä sanoja, tehdään
niistä lista. Mietitään sanoille riimejä ja kirjoitetaan niistä
yhteinen runo tai räppi. Piirretään jokaisesta säkeistöstä
kuvat, ja käytetään niitä ulkoaopetteluun.
•Leikataan aikakauslehdistä luontoon liittyviä kuvia, kiinnitetään ne seinälle peräkkäin satunnaiseen järjestykseen.
Istutaan ”sarjakuvan” eteen ja kerrotaan kuva kuvalta huikea tarina: ”Pikku Piin paras syntymäpäivä”.
• Kerätään metsästä erikoisen näköisiä keppejä, kiviä, käkkyräoksia, käpyjä ja kuvitellaan ne satuolennoiksi. Keksitään niille mielikuvituksellisia nimiä. Mietitään, millaisia
satuhenkilöt voisivat olla luonteeltaan. Keksitään niistä
sadut.
• Kerrotaan yhdessä oma Hyvän Tahdon Satu, jossa vuorotellen jatketaan kertomusta. Ehtona on, että tässä tarinassa
saa käyttää vain lempeitä, myönteisiä ja kannustavia sanoja
ja tekoja.
• Samaistutaan yhden tunnin ajaksi mielikuvitusolennoiksi,
roboteiksi, eläimiksi, kasveiksi. Kommunikoidaan toistemme kanssa keksityllä, hahmolle ominaisella kielellä. Äidinkieltä saa käyttää vain hätätapauksessa.
• Luetaan Hyvän Tahdon Tarina luontoretkellä sammalilla makoillen. Istutetaan puuntaimi ja pidetään nimiäiset
uudelle vauvapuulle. Piirretään muotokuva taimesta ja laitetaan se kauniisiin kehyksiin pöydän päälle.
NÄYTELLÄÄN JA ELOKUVATAAN
• Piirretään pieniin kortteihin eläinten kuvia. Laitetaan kortit pussiin, josta ne nostetaan vuorotellen. Leikkijä on kuvan
eläin. Hän liikkuu ja ääntelee eläimen tavoin, ja muut leikkijät yrittävät saada selville, mikä eläin on kysymyksessä.

• Tehdään pöytäteatteria. Kootaan erilaisia esineitä, joista
valitaan näytelmän kaksi päähenkilöä. Keksitään näytelmälle nimi. ”Muovipussin ja roskakorin tarina”, ”Siemenen
ja kastelukannun tarina”, ” Veitsen ja omenan tarina”, ”Kauhan ja kattilan tarina”.
• Tehdään pantomiimina erilaisia luontoon liittyviä toimintoja: lehtien haravointi, uiminen, leijan lennättäminen, hiihtäminen, puiden istutus. Voidaan näytellä myös
luonnonilmiöitä: tuuli, myrsky, vesisade, helle, pakkanen.
Arvataan yhdessä, mistä on kyse.
• Tehdään sisällä hauska tunnistamisleikki varjokuvateatterina. Pimennetään huone. Viritetään lakana. Asetetaan
valo lakanan taakse. Nostetaan lakanalle varjokuvina erilaisia esineitä ja arvataan, mikä esine on kyseessä. Varjokuvateatteria voi tehdä syksyisessä metsässäkin. Maasta
löytyvistä oksista, kasveista, kepeistä saa poron sarvet,
hiirenhännät, elefantin kärsän. Samalla voidaan tarkkailla
myös yöperhosia ja muita ötököitä, jotka kerääntyvät valaistun lakanan äärelle.
• Otetaan luontoretkelle mukaan vanha taulunkehys. Asetetaan kehys ilmaan, maahan, milloin mihinkin. Katsotaan
kehystettyä luonnon taideteosta ja annetaan sille nimi.
• Äänitetään oma kuunnelma. Mietitään jokin luontoaiheinen tilanne, joka pitäisi ratkaista. Jaetaan osallistujille
omat eläin-, kasvi-, ja ihmisroolit. Kuunnellaan kuunnelma
yhdessä.
• Tehdään lyhytelokuva ”Muovipussin salainen seikkailu”.
Kuvataan kohtauksittain tuulessa lentävää muovipussia ja
maahan heitettyjä roskapapereita, jotka päätyvät yhteen ja
lopulta ”kierrätettävät jätteet” roskikseen. Katsotaan elokuva
ja keskustellaan kierrätyksestä.
SOITETAAN, LAULETAAN JA TANSSITAAN
• ”Vapaiden tuulien ja lehtien tanssi”. Ollaan lehtiä, joita
tuulet tanssittavat. Liidetään leppeässä tuulessa, kiidetään
navakassa tuulessa, pyöritään ja poukkoillaan hirmumyrskyssä. Kun musiikkiin tulee tauko, lehdet kasaantuvat
läjään ja jatkavat taas tanssiaan musiikin alkaessa.
• Mietitään yhdessä erilaisia luontoon liittyviä sanoja ja
sanoitetaan oma laulu. Käytetään apuna tuttuja lastenlauluja, joihin sanat sovitetaan.
• Etsitään kaveria ”viidakosta” äänen perusteella. Muodostetaan pareja, jotka tuottavat samanlaista eläinten ääntä:
sihinää, örinää, piipitystä, murinaa. Jakaannutaan eri puolille huonetta, suljetaan silmät tai pannaan pipo silmille ja
löydetään pari äänen perusteella.
• Kuunnellaan Vivaldin Neljä Vuodenaikaa -konserton osia.
Piirretään tai maalataan musiikin inspiroimana abstrakteja
kuvia: viivaa, pisteitä, kiemuroita, täpliä. Yhdistetään kuvat ”vuodenaikojen” mukaan omiksi kokonaisuuksiksi ja
kuunnellaan musiikki uudelleen yhteisen näyttelyn äärellä.
• ”Tanssii tavaran kanssa”. Kerätään erilaisia kulutustavaroita ja kierrätysmateriaaleja, jutellaan kierrätyksen merkityksestä. Laitetaan musiikki soimaan ja tehdään lyhyitä,
mielikuvituksellisia, tanssillisia tarinoita esineen kanssa.
Käytetään omaa ääntä äänitehosteena.
• Tehdään jääpatsastanssi. Liikutaan ja tanssitaan vapaasti
musiikin tahdissa. Pysäytetään musiikki ja jähmetytään jää-

patsaiksi. Pysytään asennossa hetki ja lähdetään sulamaan
kohti lattiaa ja makuuasentoa. Voidaan jakaantua myös
ryhmiin, jolloin toiset katsovat ja toiset esittävät.
• Tehdään ryhmässä yhteinen luontoa siivoava ”Hyvän
tahdon kone”. Valitaan leikkijöistä koneen ensimmäisen
”osa”, johon muut leikkijät kiinnittyvät jollain kehonosallaan. Kun kone on valmis, lähdetään yhdessä liikkumaan tilassa eri suuntiin säilyttäen mahdollisimman hyvin
koneen muoto. Liikkuessaan osat voivat tuottaa merkillisiä ääniä.
• Keskustellaan ryhmässä luonnonilmiöistä: vedestä, tuulesta, myrskystä, auringosta, sateesta, eläimistä, vuodenajoista. Valitaan ryhmästä ”Robotti Hiphei”, joka pyytää
muita tekemään ehdotustensa mukaan. ”Hiphei pyytää
teitä liikkumaan kuin myrskytuuli”, ”virtaamaan kuin
kevätpuro”, ”loikkimaan kuin puput”.
• Robotti Hiphein ja pikku Piin tanssileikki. Käytetään
kehoa laajasti. Valitaan robottimainen musiikki, liikutaan
robotin tapaan kulmikkaasti, hitaasti, nopeasti, terävästi.
Vaihdetaan sulavampi musiikki ja liikutaan pehmeästi,
pyöreästi, vikkelästi Piin tapaan. Vaihdetaan välillä rooleja.
• Opetellaan kirjaimia tanssin lomassa: Annetaan musiikin
soida ja tanssitaan vapaasti. Musiikin katketessa, tanssijoiden tehtävänä on muodostaa nopeasti kehollaan kirjain
seisoen tai lattialle asettuen: I, L, O, K, V, U, T jne. Taitojen
kehittyessä voidaan yhteistyönä muodostaa luontoon liittyviä sanoja: Luonto, Puro, Joki, Tuuli, Ilo, Onni.
JUHLITAAN JA RETKEILLÄÄN
• Vietetään kavereiden syntymäpäiviä, mutta annetaan
tällä kertaa (ehkä muiden lahjojen lisäksi) aineeton lahja.
Keksitään yhdessä kymmenen erilaista tapaa onnitella päivänsankaria. Järjestetään omalle pehmolelulle yllätykseksi
hauskat syntymäpäivät.
• Kutsutaan vanhemmat ja isovanhemmat mukaan linnunpönttötalkoisiin. Kuullaan samalla, millaista elämä oli
heidän nuoruudessaan, mitä hauskaa he tekivät luonnossa
lapsina ollessaan. Lauletaan yhdessä ja leikitään entisaikojen perinneleikkejä.
• Annetaan toisillemme kiireettömyys. Mennään metsään,
asetutaan selälleen, kuunnellaan, haistellaan, katsellaan
sammakkoperpekstiivistä maisemaa. Kerrotaan omista tuntemuksista. Maalataan kotiin tultua aistimuistojen pohjalta
omat satukuvat.
• Kerätään luonnonmateriaalia askartelua varten. Tehdään
niistä koruja, helminauhoja, rannerenkaita, päähineitä,
naamioita, hattuja. Pidetään hauskat naamiaiset.
• Opitaan pelkäämään turvallisesti. Tehdään vanhempien
kanssa retki pimeään metsään. Kuunnellaan metsän ääniä ja hiljaisuutta. Havaitaan, että pimeässäkin voi nähdä.
Askarrellaan ennen retkeä hohdelangasta hauskat heijastimet tai otetaan mukaan valmiit heijastimet ja valaistaan
ne taskulampulla. Sytytetään nuotio ja mietitään, millaista
elämä oli ennen sähkön keksimistä.
• Opitaan näkemään lähelle ja kauas. Tehdään kiikari-, suurennuslasi- tai mikroskooppiretki; havainnoidaan lintuja,
puiden latvoja, lehtien suonia, kastepisaroita, sammalien
pintoja.

• Tehdään retki lähikauppaan. Pohditaan yhdessä, mistä
lähiruokaa löytyy. Mikä on lähimpänä kasvanut kasvis?
Maistetaan jotain tuntematonta kasvista tai hedelmää ja
kerrotaan kokemuksesta.
• Laitetaan pussiin erilaisia hedelmiä ja kasviksia, yritetään
tunnustelemalla tunnistaa ne. Lopulta hedelmät ja kasvikset pestään, kuoritaan ja syödään.
• Otetaan yhteyttä Maa- ja kotitalousnaisiin, Marttoihin
ja muihin lähiseudun aktiivisesti toimiviin yhdistyksiin
ja osallistutaan heidän järjestämäänsä kestävän kehityksen toimintaan: Tehdään yhdessä opastettuja sieniretkiä,
pidetään marja-, villivihannes- ja juuresviikkoja. Tehdään
kukka- tai hyötypuutarhoja ja isketään kädet multaan.
Haistellaan ja maistellaan yrttejä. Pidetään syksyllä sadonkorjuujuhlat lähitienoon väelle. Pannaan ruokahukka
ruotuun ja opitaan yhdessä monia muitakin hauskoja ja
hyödyllistä taitoja.
• Annetaan lähiruukun ruokkia meitä. Kasvatetaan ikkunalaudan ruukuissa herneenversoja ja napsitaan valmiit
suoraan leivän päälle.
LIIKUTAAN JA LEIKITÄÄN LUONNOSSA
• Keskustellaan levosta ja eläinten talvihorroksesta. Valitaan äitikäärme, joka etsii itselleen sopivan horrostamispaikan niin, etteivät pikkukäärmeet näe sitä. Pikkukäärmeet lähtevät etsimään äitikäärmettä. Kun pikkukäärme
huomaa äitikäärmeen, hän yrittää mennä sen luo niin, ettei
kukaan muu huomaisi. Leikki sopii hyvin leikittäväksi syksyllä, kun mietitään, miten luonto ja eläimet valmistautuvat
talven viettoon.
• Pidetään metsämatematiikkatunti: Etsitään ryhmissä
kanto tai kivi, jolle tuodaan seuraavat: 2 erilaista heinänkortta, 3 kaarnanpalaa, 4 puolukan lehteä, 5 mustikan lehteä, 6 kuusenkäpyä, 7 kuusen neulasta, 8 männynkäpyä,
9 männyn neulasta, 10 koivun lehteä. Nopein ryhmä voittaa.
• Kaveria ei jätetä -leikki. Muodostetaan neljän hengen
ryhmiä. Annetaan kullekin ryhmälle 2-3 laudankappaletta. Ryhmän pitää pysyä lautojen päällä ja selvitä toisiaan
tukien jokin reitti, esimerkiksi ”tämän puun juurelta tuon
kiven ja tuon kannon kautta toisen puun juurelle”. Maahan
ei saa astua.
• Hiipimisharjoitus. Metsänhaltija istuu silmät peitettyinä
kivellä. Muut lähestyvät häntä eripuolilta mahdollisimman
hiljaa hiipien. Metsänhaltija ilmoittaa heti kun kuulee jonkun lähestyvän ja osoittaa kädellään kuulemaansa suuntaan. Joka pääsee lähimmäksi, on voittaja. Mietitään, miksi
metsässä ei pitäisi meluta.
• Ollaan takiaisia. Liikutaan pomppimalla toisten takiaisten
luo. Tartutaan toiseen kiinni ja jatketaan parina pomppimista.
Tartutaan parina toisiin pareihin ja saadaan lopulta kasaan
suuri takiaispallo, joka yhä vain jatkaa pomppimista.
• Tunnistetaan lähitienoon puulajit. Lasketaan niiden määrä
juoksemalla ja koskettamalla.
• Leikitään lähestymisleikkiä aisteilla: Hiphei seisoo puun
juurella ja huutaa kauempana oleville: Joka haistaa metsän
tuoksun saa yhden askeleen. Joka näkee koivun, saa kaksi
askelta. Joka tuntee tuulen kasvoillaan saa harppauksen.
Joka kuulee linnun laulun saa liitää metrin lähemmäksi.

• Roskakuntoillaan. Tehdään retki lähimetsään ja kerätään
kaikki lähitienoon roskat jätesäkkeihin. Pidetään urakan
kunniaksi hyvän tahdon kakkujuhlat!
• Pelataan metsässä käpykoripalloa. Heitellään käpyjä
koriin tai sankkoon. Lasketaan montako menee ohi ja kierretään lähipuu yhtä monta kertaa.
• Tehdään kuperkeikkakeikka hoivakotiin. Harjoitellaan
hauska Jänöjen voimistelunäytös ja ilahdutetaan ikäihmisiä.
• Tehdään huoneen nurkkiin patjoista maanosat. Kävellään, hiivitään, juostaan varpailla, ryömitään, kuljetaan
”kottikärryillä” ympäri maapalloa. Elävöitetään ja rytmitetään liikuntaa eri puolilta maailmaa koostetulla kansanmusiikilla.
• Liikutaan koko päivä pomppimalla Piin ja äidin lailla.
Ruokailun aikaan saa kävellä.
• Harjoitellaan tasapainoa. Seisotaan mättään päällä. Mennään kyykkyyn kahdella jalalla monta kertaa peräkkäin.
Yritetään kyykistyä ja nousta yhdellä jalalla. Yritetään seisoa yhdellä jalalla silmät suljettuina.
• Kerätään pihalta risuja ja ohuita oksia. Tehdään niistä
tasaiselle alustalle pitkä polku, jota pitkin yritetään kävellä
silmät suljettuina pelkkään tuntoaistiin tukeutuen.
• Laitetaan keppi maahan lyhyen matkan päähän. Arvioidaan välimatka ja yritetään kävellä silmät kiinni aivan
kepin viereen. Avataan silmät ja katsotaan kuinka lähelle
pääsimme. Tehdään leikki aukealla paikalla ja kaverin valvonnassa, ettei satu vahinkoja.
• Mennään metsään ja tehdään mitä vain mukavaa. Etsitään ja löydetään entisaika, jolloin kukaan ulkopuolinen ei
ohjelmoinut vapaata leikkiä vaan antoi omalle mielikuvitukselle mahdollisuuden.

MUISTELLAAN HYVÄN TAHDON
TARINAA LUKUHETKEN JÄLKEEN
Voit tarkistaa vastaukset katsomalla aukeamat uudestaan.

1. Keitä päähenkilöitä sadussa on?
Kenen syntymäpäivää sadussa vietetään?
Mistä luonnonmateriaalista äidin kori on tehty?

2. Kuinka monta maapalloa mahtuu auringon sisään äidin mielestä?
Mitä Pii olisi halunnut tehdä auringolle?

3. Minkä värikkään luonnonihmeen äiti ja Pii näkevät loikittuaan laaksoon?
Mitkä kolme lintua sadussa mainitaan?
Mitä Pii toivoo kukkulan laella olevissa laatikoissa olevan?
Minkä värisiä kukkulan laatikot ovat?

4. Mitä yllättävää punaisen laatikon sisältä löytyy?
Minkä niminen robotti on?
Mitä ihminen on pyytänyt robottia tekemään?
Mitä esineitä Hiphein laatikoissa on?

5. Minkä koneen Hiphei rakentaa ensimmäiseksi?
Mistä aineksista selänrapsutin on tehty?

6. Minne äiti ja Pii vievät Hiphein miettimään rakkautta?
Mitä Hiphei arvelee rakkauden tarkoittavan?

7.

Minkä Pii pyytää Hipheitä tekemään sydämen muotoisesta pellinpalasesta?

Millä työkaluilla Hiphei yrittää rakentaa syntymäpäivälahjaa Piille?
Mitä uhkaavaa Hipheille alkaa tapahtua illalla?

TEHDÄÄN TIETEELLINEN HAVAINTO

Millä Pii yrittää piristää Hipheitä?

• Tehdään oma sateenkaari. Ruiskutetaan vettä suihkepullolla pihalla tai rannalla ja katsotaan, miten aurinko antaa
säteillään sateenkaaren värit.
• Tehdään jäätymis- ja sulamiskoe: Viedään kuumaa vettä
pakkaseen ja katsotaan, miten nopeasti se jäätyy. Ja sitten
toisinpäin.
• Jäädytetään saippuakuplia. Sekoitetaan vettä, saippuaa
ja apteekista saatavaa glyserolia. Katsotaan, miten kuplat
jäätyvät pakkasessa.
• Täytetään lasipurkki tiiviisti lumella. Arvioidaan, kuinka
paljon lumesta tulee vettä. Piirretään arvio viivalla purkin
kylkeen. Hämmästytään, kun vettä ei tulekaan yhtä paljon
kuin lunta on ollut.
• Tehdään vesinäyttely. Kerätään vettä lasipurkkeihin erilaisista paikoista: ojasta, järvestä, kuralammikosta, lumesta,
hanasta. Mietitään, miksi vesinäytteet näyttävät erilaisilta.
Missä purkissa vesi on puhdasta, missä ei? Mistä vesi on
tullut sinne, mistä sitä kerättiin?
• Selvitään, mistä maa koostuu. Täytetään läpinäkyvä
astia puoleen väliin maa-aineksilla. Lisätään vettä kunnes astia on melkein täynnä ja sekoitetaan soossia voimakkaasti. Annetaan maa-aineksen laskeutua seuraavaan
päivään asti. Tutkitaan, onko astiaan muodostunut kerroksia. Missä kohtaa astiaa on hiekka, savi, kareke.

Mitä Hiphei lupaa äidille, Piille ja Untuvalle saadakseen akkunsa ladatuksi?

8. Millaista unta Hiphei näkee?
9.

Mistä aineksista äiti, Pii ja Untuva rakentavat Hipheille kruunun?

Mitä hyötyä kruunusta on Hipheille?

10. Mitä Hiphei ja Pii askartelevat itselleen kun alkaa tuulla?
Mistä aineksista Hiphei ja Pii rakentavat leijat itselleen?

11. Millainen kone sadussa rakennetaan?
Mitä erikoista koneessa on verrattuna tavalliseen traktoriin?
Millaisia koristeita koneeseen tulee?
Minkä sähköä tuottavan välineen Hiphei rakentaa koneen katolle?

12.

Minkä nimen Hiphei antaa yhdessä rakennetulle koneelle?

Mitä hyödyllistä kone tekee samalla kun se keinuttaa Piitä karusellissa?

13.

Mitä kaikkea muuta Hyvätahto-kone osaa tehdä?

Mitä aurinko tekee auttaakseen kasvien kasvamista?
Mitä kone tekee, jotta siemenet alkaisivat kasvaa?
Minkä ja kenet vesi virkistää?

14. Minkä yllätyslahjan äiti, Pii ja Untuva saavat vielä työn päätteeksi?
Mitä kasveja siemenistä ja taimista kasvaa?

15. Mitä Pii, äiti, Untuva ja Hiphei tekevät kasvimaalla koko kesän ajan?
Mitä Hiphei lupaa muistavansa aina kulkiessaan maailmalla?

Jos jokin kohta sadussa jää askarruttamaan sinua, pohditaan sitä yhdessä.

