Taikametsän päiväkoti
Taikametsän päiväkoti – taikaa täynnä
Taikametsän päiväkoti on kiva paikka. Aivan päiväkodin aidan vierestä kiemurtelee
luontopolku – siellä me käymme usein. Lähiluontopolulla tutkitaan kaikenlaista: pieniä kasveja,
pupun polkuja ja eläinten elämää puuhun kiinnitetyllä riistakameralla. Joskus on laitettu silmät
kiinni ja vain kuunneltu, mitä puut sanovat. Polkua pitkin pääsee kulkemaan läpi uljaan
männikön, kauniin koivikon, pellon laitaa, kukkulan päälle ja takaisin. Kukkulan päältä näkee
melkein koko maailman: talvisen luistelukentän ja hiihtoladun, naapuripäiväkodin, oman
päiväkodin ja sen hauskan pihan. Ja hauska se piha todella onkin!
Kirjavan aidan ympäröimällä pihalla kohoaa kaareva pergola, jonka seiniksi meidän istuttamat
köynnöskasvit hitaasti kiipeävät. Myös pergolan edessä olevien kasvatuslaatikoiden kasveja ja
viinimarjapensaita kastellaan ahkerasti. Kasvatuslaatikoihin saimme valita itse kukat. Ne käytiin
ostamassa Hirvosen puutarhalta tästä aika läheltä. Pihalle saa naapuruston perheet, mummot
ja vaaritkin tulla ja kasvattaa kasveja omissa kasvatuslaatikoissaan.
Laatikoiden keskellä törröttää hassu mökki. Sen seinien läpi näkee ja sen sisällä on hurjan
lämmintä. Sitä sanotaan kasvihuoneeksi. Kasvihuoneessa kasvaa kesäkurpitsa, myskikurpitsa,
salaattia ja orvokkeja. Kaikki nämä ovat kasvaneet siemenestä asti. Tiesitkö, että orvokin
siemenet ovat tosi pieniä? Ja kun ne laittaa kasvamaan maitopurkkiin, kannattaa mullan päälle
levittää ensin lunta. Aika hassua, vai mitä! Sitten kastellaan ahkerasti.
Pihalla on muutakin hassua: siellä on puita, jotka kasvavat väärin päin. Keväällä opittiin, että
kasveilla on juuret. Näiden puiden juuret eivät ole maassa, vaan kohti taivasta! Ja puiden
juurella on iso hiekkalaatikko ja vesiallas ja nuotiopaikka. Siellä voidaan joskus käydä retkellä.
Ja on meillä myös ratsastusrata keppihevosille – ja voi siellä mennä traktoreillakin. Niin kuin
viime syksynä meni maanviljelijä perunapellolla. Sielläkin me käytiin retkellä ja sitten tehtiin
itse ranskanperunoita.
Kesällä me käymme hoitamassa naapuripäiväkodin kanoja. Ne ovat tosi söpöjä ja ne tykkäävät
salaatista. Meidän päiväkodissamme ei ole kanoja mutta meille oli tulossa oma sirkkafarmi. Me
etsimme sirkoista paljon tietoa tabletilla: missä ne asuvat, mitä ne syövät ja sellaista. Oikea
sirkkakasvattaja kuitenkin kertoi, että jos sirkka karkaa, se voi sirittää monta vuotta seinien
sisällä. Sekin olisi ollut aika hassua.
Olisivatkohan sirkat syöneet samassa huoneessa, jossa me syömme? Meillä on sielläkin paljon
kasveja. Osa niistä on vain vihreitä mutta osassa on kukkia. Osan olemme kasvattaneet

lehtitupsusta. Sen nimi on pistokas. Meillä on siellä myös iso tabletti! Se on niin iso, että sen
ympärille mahtuu monta lasta. Sillä voi tehdä samoja juttuja kuin pienellä: värittää, soittaa ja
piirtää. Ja kaikkea muutakin. Minun suosikkipeli on se, jossa rakennetaan ritarille siltaa eri
muotoisista palikoista. Se on aika vaikea peli.
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