
Tulosta mustavalkoisia Kevään merkit -lottoalustoja  
jokaiselle osallistujalle tai parille. Tässä tiedostossa on  
8 erilaista lottoalustaa ja 3 palkintorunokorttia. 

Värilliset Kevään merkit -lottokortit ovat omana  
tiedostonaan. Tulosta kortteja yksi tiedosto noin 
kolmea lottoalustaa kohti ja leikkaa kortit irti. 
Korttien liimaaminen paksulle pahville tekee niiden 
käsittelemisestä helpompaa. 

Tulosteiden laminointi lisää loton käyttöikää ja tekee 
puhdistamisen mahdolliseksi. 

Jaa osallistujille tai pareille lottoalustat. Laita lottokortit 
esimerkiksi pärekoriin. Kerro, että kaikki alustat ovat  
erilaisia ja käy läpi kuvaloton säännöt. 

2X2
Jokainen osallistuja tai pari nostaa vuorollaan 
lottokortin. Jos omalta lottoalustalta löytyy sama 
kuva, se peitetään kortilla. Muuten kortti palautetaan 
nostettavien korttien sekaan. Jätä tilaa kuvien 
herättämälle keskustelulle.

Kun joku saa lottoalustan täyteen hän voi huutaa 
”lotto” tai näyttää sovitun voitonmerkin. Loton voittajia 
voi palkita vaikka pajunkissoilla, keväisillä runoilla tai 
kevätkukkakimpulla.
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Aineiston voi tulostaa Vanhustyön keskusliiton Vahvike-
aineistopankista, internetsivustolta www.vahvike.fi.

-kuvalotto



















Luonnonkirjaa 
lukemassa

Kevät on sinne saapunut juuri,

luonnonkirja on kaunis ja suuri.

Metsässä siellä on ihanata.

monta he tapaavat tuttavata.

Tuolla on vuokko ja metsätähti,

peipponen oksalta lentoon lähti.

Kantaa korttansa muurahainen,

surraa somasti kimalainen.

Orava honganlatvasta kurkkii.

Riisu jo, veikkonen, talviturkki.

Immi Hellén 1927

Puutarhatyössä
Minä tarhassa sarkani oman sain,

jota muokkasin kelpolailla,

ja hiki mun tippui otsastain

noilla hauskoilla puutarhamailla.

Kas, keväällä murskasin mukulat,

tein pehmeeksi peltoni mullan.

Oli käytössä kuokat ja haravat. –

Niin sirotin siemenkullan.

Punajuuret, mä mietin, ja porkkanat

panen sarkani toiseen päähän

ja toiseen kukkaset ihanat.

Näin niillekin tilaa jäähän.

Nyt oottelin tulosta ihmeissäin

minä työstäni tarmokkaasta.

Sitä riemun-aamua, jolloin mä näin

ens’ taimeni nousevan maasta!

Immi Hellén

Kevätlaulu

Kas jo metsä viheriöi,

Kohisee jo kosket,

Ilmassa ja maassa soi

Kummallinen kuiske.

Puussa lehti värisee

Tuulen suloisuutta,

Joet ja norot lirisee

Eloansa uutta.

Lämmintä ja valoa

Maa poveensa juopi,

Kukkasia kauniita

Meille taas se tuopi.

Puutarhatyössä ja Luonnonkirjaa lukemassa (korteissa on osa runosta): Hellén, Immi 1930: Lasten runokirja: Suomen pojille ja tytöille omistettu. Valistus, Helsinki. 
Kevätlaulu: Grotenfelt, Kustavi (toim.) 1899: Väinölä: Helmivyö suomalaista runoutta. Werner Söderström, Porvoo.


