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Opetushallituksen laatimat kirjainmallit, numerot ja
matemaattiset merkit:

Kirjainmallien tekijät: Toivo Heiskanen ja Liisa Uusitalo
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opettajallE

A

rjen aakkoset on tarkoitettu lisämateriaaliksi luku- ja kirjoitustaidon ryhmän opetukseen. Materiaali sopii sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole kotimaassaan käyneet lainkaan
koulua tai joiden koulutausta on vähäinen. Kirjassa keskitytään
luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun sekä sanaston kartuttamiseen,
ei varsinaisesti muiden arjen taitojen opiskeluun. Lähtökohtana
on kuitenkin opiskelijoille tuttu maailma ja arkipäivän keskeinen
sanasto.
Kirja etenee teemoittain, ei suoranaisesti vaikeusjärjestyksessä.
Kirjan alun ääntämisharjoitukset sekä sanelut ovat tärkeitä lukuja kirjoitustaidon oppimisessa, jotta äänne-kirjain-vastaavuus
vahvistuu. Väritys- ja leikkaamisharjoitukset taas harjoittavat
hienomotoriikkaa, jota tarvitaan kirjoitustaidon kehittymiseen.
Jos opiskelijan luku- ja kirjoitustaito on heikko, hän tarvitsee paljon
toistoja oppiakseen sanan. Siksi monissa harjoituksissa toistetaan
samoja sanoja.
Opettajan on tärkeä alusta lähtien katsoa, että opiskelija kirjoittaa sanat oikein, selkeällä käsialalla ja pienet sekä suuret kirjaimet
huomioiden. Viimeisissä kappaleissa on jo pidempiä dialogeja,
joita voi käyttää lukuharjoituksina. Myöhemmin opiskelijat voivat
kirjoittaa omia dialogeja.
Viimeisessä
harjoituksia.
teen. Pieni
tukseen on

kappaleessa on eritasoisia luetunymmärtämisMonissa harjoituksissa on pyritty toiminnallisuutähti (e) sivun alareunassa kertoo, että harjoilisää käyttövinkkejä tai ohjeita kirjan lopussa.

Jokainen opettaja voi käyttää kirjaa soveltaen omaan opetustyyliinsä sopivasti. Kiitämme kollegoja suuresta avusta, jota olemme saaneet kirjan tekemiseen!

bc.
				

Petra Autio ja Eva Lönnbäck
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.

aakkoset &
ääntäminen
Isot kirjaimet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Pienet kirjaimet:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Kirjoita isot ja pienet kirjaimet:

Aa

Kuinka monta kirjainta aakkosissa on? ___________________________
Ympyröi kirjaimet aakkosjärjestyksessä.
r
f
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Väritä ne kirjaimet, jotka ovat nimessäsi.
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Vokaalit
a – aa

        i – ii

ä – ää

o – oo

        e – ee

         ö – öö

u – uu

   

y  – yy

      kala      –       saapas

             sika        –          siika

8

10

      käsi       –       pää

omena

televisio    –

tee

ötökkä       –         miljöö

    tuli

huuli

kysymys

–
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–

–

Rooma

  myyjä

Konsonantit
k – kk

        m – mm

p – pp

        r – rr

t – tt

   

syksy

–

kukka    

n – nn
         

s – ss

kala

–

   kello

kynä

–

kännykkä

puuro

–

porras

lehti

–

matto

				

käärme

–

lammas

				

saapas

–

kuppi

					

lapsi
–  
kissa
				

Muut konsonantit ovat:
b    c    d    f   

g    h    j    q    v    w    x    z

e
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Diftongit
ai

     au

    äy

      ie

ei

     ou

    öy

     uo

oi

     eu

ui			

     yö

iu			

yi
äi			
öi

laiva

     auto

seinä

    koulu

koira

    leuka

uida

    viulu

käytävä

           höyry

      sieni

     ruoka

                vyö

hymyillä

äiti

töissä
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Vokaalipeli



lähtö
s––-pas





t––-li



8



R––-ma



s––-ka

k––-si


MAALI

t––-



tel––-visio

h––-li







milj––-

k––-la

s––-ka



m––-jä





kys––-mys



p––-

––-mena

öt––-kkä
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Konsonanttipeli



lähtö

sy––sy





ku––-a

la––-as





ke––-o



ki––-a


maali

ma––-o





puu––o
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kä––-ykkä

leh––i



lap––i



kää––me







saa––as



po––-as

ku––-i

ka––a

Diftongipeli



lähtö
l––-- ka



r––--ka



k––--lu





l ––--va



s––--nä


maali

k––--ra



h––--ry

hym––--llä







s––--ni

v––--lu

k––--tävä



––--ti





––--to



v––--

t––--ssä

––--da
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Ääntämisharjoitus
Vokaalit
a				aa
sana

Saana

Kari				Kaarina
Sari				Saara
Mari

Maarit

e				ee
mene

menee

te				tee
i				ii
kaunis

kauniin

tili

tiili

silli

siili

o				oo
kilo

miljoona

olo

soolo

u				uu
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tule

tuulee

kulta

kuulla

tassu

tassuun
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y				yy
nyt

tyyni

hyvä

hyvyys

ä				ää
äiti				ääni
tänä				tänään
ketä				ketään
ö				öö
söpö

miljardööri

Konsonantit
k				kk
kuka				kukka
mäki

makkara

lanka

ankka   

l				ll
kaali

Kalle

kala

kallio

sali

Salli

m				mm
sama

lammas

hame

hammas

ruma

rummut  
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n				nn
nenä

mennä

Saana			Sanna
kana				kannu
t				tt
mato

matto

satu

sattua

kato				katto
s				ss
kisa

kissa

lasi

Lassi

käsi

kassi

p				pp
rapu

rappu

reipas

reppu

saapas

saappaat

r				rr
Kari				Karri
pora
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Saneluita
Kuuntele ja kirjoita - s vai ss? Kirjoita koko sana riville. 			

ä

								

taita tästä

ki____a

kissa

ki____a

kisa

po___u

possu

ta____u

tassu

ke____ä

kesä

Kuuntele ja kirjoita - k vai kk? Kirjoita koko sana riville.

ä

								

taita tästä

ka____u

kakku

lau____u

laukku

san__o

sanko

mö____i

mökki

mä____i

mäki

Kuuntele ja kirjoita - t vai tt? Kirjoita koko sana riville.

ä

									taita tästä
ka____o

katto

ha____u

hattu

ka__u

katu

sa____u

satu

la____ia

lattia

e
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Kuuntele ja kirjoita - p vai pp? Kirjoita koko sana riville.

ä

taita tästä
soppa

so____a
sai____ua

saippua

saa__ua

saapua

la____io

lapio

kaa____i

kaappi

   saa____as

saapas

tu____a

tupa

Kuuntele ja kirjoita -  r vai rr? Kirjoita koko sana riville.

ä

									taita tästä
   pu____a
purra
ko____i

kori

koi____a

koira

   su____a

surra

   su____ullinen

surullinen

Kuuntele ja kirjoita - l vai ll? Kirjoita koko sana riville.

ä

									taita tästä
kaali
kaa____i

20

   pa____o

  pallo

   pa____o

  palo

Ka____e

Kalle

   ja____ka

  jalka

– Arjen aakkoset

Kuuntele ja kirjoita - t vai d? Kirjoita koko sana riville.

ä

									taita tästä
ka____u
katu
ko____i

koti

ko____in

kodin

   pöy____ä

pöytä

äi____i

äiti

kä____en

käden

Kuuntele ja kirjoita - nk vai - ng? Kirjoita koko sana riville.

ä

									taita tästä
   Helsi____i
Helsinki
   sä____yn

   sängyn

ta____o

tanko

ta____o

tango

		
		

		

bc.
a
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Kuuntele ja ympyröi oikea vastaus.
Esimerkiksi:
sata/sataa

rappu / rapu

sydän / syödä

katto / kato

juusto / juosta

kukka / kuka
Karri / Kari

   
    

kuuma / kuoma

kassa / kasa

   

suli / syli

mieluisa / meluisa

    

popo / pöpö

kampaus / kampus
    

perä / päre

syitä / sitä

    

ulos / ylös

– Arjen aakkoset

    

pöllö / pelle

tien / tein

sola / suola
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sota / soita

    

hullu / hylly

bc.

numeeriset taidot

Kirjoita numerot 1-20.

yksi
1 ___________________________________				
1 ___________________________________				
kaksi
2 ___________________________________			
2 ___________________________________			
kolme
3 ___________________________________			
3 ___________________________________			
neljä
4 ___________________________________		
4 ___________________________________		
viisi
5 ___________________________________			
5 ___________________________________			
kuusi
6 ___________________________________		
6 ___________________________________		
seitsemän
7 ___________________________________		
7 ___________________________________		
kahdeksan
8 ___________________________________		
8 ___________________________________		
yhdeksän
9 ___________________________________		
9 ___________________________________		
kymmenen
10 _________________________________		
10 _________________________________		
yksitoista
11 _________________________________

11 _________________________________

kaksitoista
12 __________________________________
12 __________________________________
kolmetoista
13 _________________________________

13 _________________________________

neljätoista
14 _________________________________

14 _________________________________

viisitoista
15 _________________________________

15 _________________________________

kuusitoista
16 _________________________________

16 _________________________________

seitsemäntoista
17__________________________________

17__________________________________

kahdeksantoista
18 _________________________________

18 _________________________________

yhdeksäntoista
19 _________________________________

19 _________________________________

kaksikymmentä
20 _________________________________

20 _________________________________

e
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Satataulu

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100
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Kirjoita numerot 1–100.

1

10
15
29

42
60

100
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Etsi pienin numero.
1. Ympyröi pienin numero.

9

0

1

7

5

10

8

11		

17

20

8

12

70

4

55

33

99

44

22

11

66

98		

65

78

34

32		

90

72

2. Väritä pienin numero.

26

78		

70		

65		

87		

45		

99		

88		

35		

53		

47		

– Arjen aakkoset

Etsi suurin numero.
1. Ympyröi suurin numero.

12

6

0

21

5

16

14

45		

43

19

4

54

17

8

11

33

88

66

22

4		

9

7

2

0		

44

77

3

1

2.Väritä suurin numero.

56

67

11		

33

89

		

99

35

78		

47

15
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Laskutehtäviä
1. Kirjoita ruutuun oikea numero.

28

_____ + _____ = 3

_____ + _____ = 4

_____ + _____ = 3

_____ + _____ = 4

_____ + _____ = 3

_____ + _____ = 4

_____ + _____ = 3

_____ + _____ = 4

_____ + _____ = 5

_____ + _____ = 6

_____ + _____ = 5

_____ + _____ = 6

_____ + _____ = 5

_____ + _____ = 6

_____ + _____ = 5

_____ + _____ = 6

_____ + _____ = 7

_____ + _____ = 8

_____ + _____ = 7

_____ + _____ = 8

_____ + _____ = 7

_____ + _____ = 8

_____ + _____ = 7

_____ + _____ = 8

_____ + _____ = 9

_____ + _____ = 10

_____ + _____ = 9

_____ + _____ = 10

_____ + _____ = 9

_____ + _____ = 10

_____ + _____ = 9

_____ + _____ = 10

– Arjen aakkoset

e

2. Yhdistä oikea lasku ja summa viivalla.
7 + 5					12
9 + 4					14
5 + 5					13
2 + 9					11
7 + 7					10
3. Yhdistä sama summa viivalla.
7 + 2					

4+6

8 + 2					

6+6

3 + 5					

8+1

10 + 1				

4+7

3 + 9					

4+4

4. Kirjoita puuttuva numero.
10 - _____ = 6

10 - _____ = 7

10 - _____ = 9

10 - _____ = 2

10 - _____ = 8

10 - _____ = 5

10 - _____ = 4

10 - _____ = 10

10 - _____ = 1

10 - _____ = 3

– Arjen aakkoset
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Pituus ja leveys
Mittaa, kuinka pitkä on:
käsi

pituus:______________cm
leveys:______________cm

jalka

pituus:______________cm
leveys:______________ cm

kirja

pituus:______________cm
leveys:______________cm

kynä

pituus:______________cm
leveys:______________cm

kumi

pituus:______________cm
leveys:______________cm

Valitse yksi esine luokasta ja mittaa se.
Piirrä ruutuun kuva esineestä.

pituus:______________cm
leveys:______________cm

30
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viikonpäivät, kuukaudet 
& vuodenajat

Viikonpäivät
Viikossa on 7 päivää.
Viikon ensimmäinen päivä on maanantai.
Viikon viimeinen päivä on sunnuntai.

1. Kirjoita päivät.
maanantai

____________________________________________

tiistai

____________________________________________

keskiviikko

____________________________________________

torstai

____________________________________________

perjantai

____________________________________________

lauantai

____________________________________________

sunnuntai

____________________________________________

2. Yhdistä oikea päivä ja numero viivalla.
maanantai

7.

tiistai

1.

keskiviikko

3.

torstai

6.

perjantai

5.

lauantai

2.

sunnuntai

4.

– Arjen aakkoset
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3. Kirjoita viikonpäivät oikeaan järjestykseen.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

maanantai
lauantai
torstai
perjantai

sunnuntai

tiistai
keskiviikko

32
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e
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15.15-16.00

14.20- 15.05

13.20-14.05

12.25-13.10

11.30-12.15

10.00-10.45

9.05-9.50

8.05-8.50

KELLO

MAANANTAI

Lukujärjestys
TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI

Leikkaa sanat ja liimaa oikeaan kohtaan lukujärjestykseen.

   VIIKKO

   VIIKONLOPPU             

		
ARKIPÄIVÄ

    ARKIPÄIVÄ          

ARKIPÄIVÄ             

   ARKIPÄIVÄ         

ARKIPÄIVÄ				
		

				

huomenna
ON
			
eilen
oli

34

TÄNÄÄN  
								
ON
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huomenna
ON

toissapäivänä
oli

Katso lukujärjestystä ja vastaa kysymyksiin.
KELLO

MAANANTAI

8.058.50

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

Suomi

Suomi

ATK

PERJANTAI

9.059.50

Suomi

Liikunta

Suomi

ATK

Suomi

10.0010.45
11.3012.15

Matematiikka
ATK

ATK

Matematiikka
Matematiikka

Suomi

Suomi

Suomi

Matematiikka

12.2513.10

Suomi

Suomi

Suomi

Matematiikka

13.2014.05

Suomi

Suomi

14.2015.05
15.1516.00

Mihin aikaan koulu alkaa maanantaina?_  _______________________________________
Mihin aikaan koulu loppuu tiistaina?__________________________________________________
Mihin aikaan koulu alkaa keskiviikkona?___________________________________________
Kuinka monta tuntia suomea on torstaina?______________________________________
Kuinka monta tuntia on perjantaina?________________________________________________

– Arjen aakkoset
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Kuukaudet ja vuodenajat
1. Kirjoita kuukaudet.

36

tammikuu

________________________________________________________

helmikuu

________________________________________________________

maaliskuu

________________________________________________________

huhtikuu

________________________________________________________

toukokuu		

________________________________________________________

kesäkuu

________________________________________________________

heinäkuu

________________________________________________________

elokuu

________________________________________________________

syyskuu

________________________________________________________

lokakuu

________________________________________________________

marraskuu

________________________________________________________

joulukuu

________________________________________________________

– Arjen aakkoset
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bc.
a

2. Vuodessa on 12 kuukautta. Kirjoita kuukauden eteen oikea
järjestysnumero.
8.
__________elokuu
__________syyskuu
__________kesäkuu
__________tammikuu
__________maaliskuu
__________joulukuu
__________huhtikuu
__________toukokuu
__________heinäkuu
__________helmikuu
__________lokakuu
__________marraskuu

Mikä kuukausi nyt on?__________________________________________________________________
Missä kuussa sinulla on syntymäpäivä?_________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Mikä kuukausi on paras?______________________________________________________________

– Arjen aakkoset
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3. Kirjoita oikeat kuukaudet vuodenaikojen viereen.
kevät
________________________________________
________________________________________
________________________________________

kesä
________________________________________
________________________________________
________________________________________

syksy
________________________________________
________________________________________
________________________________________

talvi
________________________________________
________________________________________
________________________________________
38

– Arjen aakkoset

4. Vuodessa on 12 kuukautta. Väritä kuukaudet oikein.
Vuoden ensimmäinen kuukausi on valkoinen.
Toinen kuukausi on sininen.
Kolmas kuukausi on liila.
Neljäs kuukausi on vihreä.
Viides kuukausi on keltainen.
Kuudes kuukausi on vaaleansininen.
Seitsemäs kuukausi on vaaleanpunainen.
Kahdeksas kuukausi on oranssi.
Yhdeksäs kuukausi on ruskea.
Kymmenes kuukausi on harmaa.
Yhdestoista kuukausi on musta.
Kahdestoista kuukausi on punainen.

tammik

uu

11.

12.

1.

2.

10.

3.

9.

4.
8.

7.

6.

5.

– Arjen aakkoset
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5. Ympyröi kuukaudet ja alleviivaa arkipäivät.

maaliskuu     

tiistai     

kesäkuu      tammikuu   

  keskiviikko

joulukuu     huhtikuu        toukokuu         sunnuntai           lauantai
helmikuu          heinäkuu       torstai          perjantai           elokuu
maanantai            syyskuu                marraskuu                lokakuu

40

– Arjen aakkoset

bc.
a

e

– Arjen aakkoset
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aurinkoinen

puolipilvinen

vesisade

11.10.

pilvinen

12.10.

Kuukausi:_____________________________ Kirjoita ruutuun päivämäärä.

Sääpäiväkirja
räntäsade

lumisade

.

omistusrakenne

nimi

Minä olen

MINÄ PIDÄN

Olen hyvä
MINUN SUOSIKIT
lempimakeinen:
		
___________________

lempiväri :
________________________
lempiruoka:

____________________________
lempieläin:
__________________

42

– Arjen aakkoset

e

MINUN SYNTYMÄPÄIVÄNI

Minä olen – Minulla on

Minä olen vauva.
         Minulla on vauva.
									

Minä olen auto.

Minulla on auto.

Minä olen opiskelija.

Minulla on opiskelija.
– Arjen aakkoset
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Minä olen – Minulla on

Minä olen kissa.
         Minulla on kissa.
							

Minä olen äiti.
44

– Arjen aakkoset

Minulla on äiti.

Minulla on -harjoituksia
1. Lue ja kirjoita sana.
2. Ympyröi se, mikä sinulla on.

kirja                                   
_________________________

penaali         

_________________________

nälkä

_________________________

polkupyörä

_________________________		

pankkikortti            

_________________________		

ystävä

_________________________		

silmälasit
_______________________

         bussikortti                     

_______________________

hame

_______________________

– Arjen aakkoset
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3. Yhdistä kuva ja sana viivalla.
pankkikortti            

bussikortti  

kirja

nälkä

ystävä

silmälasit

penaali  

hame

polkupyörä

46

– Arjen aakkoset

4. Kysy kavereiltasi, mitä heillä on.  

- Onko sinulla kynä?
- Kyllä, minulla on kynä.
- Ei, minulla ei ole kynää.

Kirjoita kaverin nimi viivalle, jos hänellä on…
kirja       

       ___________________________________________________________                        

polkupyörä          ___________________________________________________________
silmälasit

       ___________________________________________________________

penaali

    ___________________________________________________________

hame   

    ___________________________________________________________

bussikortti   

    ___________________________________________________________

pankkikortti

    ___________________________________________________________

nälkä

    ___________________________________________________________

ystävä

    ___________________________________________________________

bc.
a

– Arjen aakkoset
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5. Lue esimerkki ja täydennä sen jälkeen lauseet.
Kerro luokassa kavereillesi, kuka olet ja mitä sinulla on.

Minä olen Liisa.
Minä olen 40 vuotta vanha.

Minulla on silmälasit.
Minulla on siniset silmät.

Minä olen suomalainen.

Minulla on auto.

Minä olen äiti.

Minulla on kissa.

Minä olen opettaja.
Minä olen hyvä ihminen.

Minulla on mekko.
Minulla on lyhyt tukka.

Kirjoita.
Minä olen           _________________________________________________________________                        
Minä olen          ______ ___________________________________________________________                        
Minä olen          _________________________________________________________________                        
Minä olen          _________________________________________________________________                        
Minä olen          _________________________________________________________________                         
Minä olen           _________________________________________________________________

Minulla on          _________________________________________________________________                        
Minulla on         ______ ___________________________________________________________                        
Minulla on          _________________________________________________________________                        
Minulla on          _________________________________________________________________                        
Minulla on          _________________________________________________________________                         
Minulla on          _________________________________________________________________
48

– Arjen aakkoset

e

ruoka ja keittiö

Värit
1. Väritä.
punainen    

sininen            vihreä            keltainen            musta

valkoinen

ruskea            harmaa            liila                   oranssi

2. Väritä oikealla värillä.

e

– Arjen aakkoset
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3. Väritä.  

Punainen
va l k o i n e n
m u s ta
liila
k e lt a i n e n
vihreä
ruskea
harmaa
50

– Arjen aakkoset

bc.
a

Vihannekset
1. Kirjoita vihanneksen nimi.

   tomaatti
___________________

maissi

     paprika
___________________

               porkkana

___________________

___________________

         kurkku     
___________________

                sipuli   

___________________

  kukkakaali
_____________________

         salaatti

_____________________

– Arjen aakkoset
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2. Yhdistä nimi ja vihannes.
maissi

salaatti

       

sipuli

  

porkkana

tomaatti

kukkakaali

paprika

kurkku
52

– Arjen aakkoset

3. Kirjoita oikea numero.

1. tomaatti

2. paprika

3. sipuli

4. porkkana

5. kukkakaali

6. kurkku

7. salaatti

8. maissi

3. Kirjoita oikea numero.

1. tomaatti

2. paprika

3. sipuli

4. porkkana

5. kukkakaali

6. kurkku

7. salaatti

8. maissi

4. Väritä vihannekset.
1. tomaatti

2. paprika

3. sipuli

4. porkkana

5. kukkakaali

6. kurkku

7. salaatti

8. maissi

– Arjen aakkoset
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4. Kysy kavereiltasi, mistä vihanneksesta hän pitää, ja kirjoita
kaverin nimi viivalle.
- Mistä sinä pidät?
- Minä pidän omenasta.
vihannes

nimi

kurkku		

_____________________________________________________

tomaatti

_____________________________________________________

kukkakaali

_____________________________________________________

salaatti

_____________________________________________________

paprika

_____________________________________________________

tomaatti

_____________________________________________________

porkkana

_____________________________________________________

maissi

_____________________________________________________

sipuli

_____________________________________________________

_____________			_____________________________________________________
_____________			_____________________________________________________

5. Ympyröi oikea vastaus.
a)

Tomaatti on

keltainen
punainen
liila

b)

Porkkana on

oranssi
keltainen
valkoinen

54

– Arjen aakkoset

c)

Kukkakaali on

valkoinen
ruskea
punainen

d)

Salaatti

sininen
valkoinen
vihreä

e)

Maissi on

oranssi
harmaa
keltainen

f)

Kurkku on

ruskea
keltainen
vihreä

6. Mitä muita vihanneksia on? Katso lehtiä ja leikkaa kuvia.

– Arjen aakkoset
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Hedelmät
1. Kirjoita hedelmän nimi.

   ananas

___________________

päärynä    

___________________

56

– Arjen aakkoset

   appelsiini

___________________

     omena

___________________

banaani          vesimeloni

___________________

     sitruuna        

___________________

_____________________

viinirypäle

_____________________

2. Yhdistä nimi ja hedelmä.
sitruuna

appelsiini        

viinirypäle   

vesimeloni

banaani

omena

ananas

päärynä

– Arjen aakkoset
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3. Kirjoita oikea numero.

1. sitruuna

2. appelsiini

     3. viinirypäle        4. vesimeloni

5. banaani

6. omena

   7. ananas

      8. päärynä

3. Kirjoita oikea numero.

4. Väritä hedelmät.

58

1. omena

2. appelsiini

3. päärynä

4. ananas

5. vesimeloni

6. viinirypäle

7. sitruuna

8. banaani

– Arjen aakkoset

5. Kysy kavereiltasi, mistä hedelmästä hän pitää, ja kirjoita
kaverin nimi viivalle.
- Mistä hedelmästä sinä pidät?
- Minä pidän omenasta.
nimi
ananas
omena			

_____________________________________________________
_____________________________________________________

päärynä			_____________________________________________________
appelsiini			_____________________________________________________
banaani			_____________________________________________________
viinirypäle			_____________________________________________________
_____________			_____________________________________________________
_____________			_____________________________________________________

6. Ympyröi oikea vaihtoehto.
a)

Banaani on

sininen
keltainen
oranssi

b)

Viinirypäle on

makea
hapan
suolainen

c)

Appelsiini on

pitkä
pyöreä
kulmikas
– Arjen aakkoset
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d)

Omena kasvaa

maassa
pensaassa
puussa

e)

Päärynä on

ruskea
vihreä
harmaa

f)

Ananas on sisältä

oranssi
punainen
keltainen

g)

Vesimeloni on

vihreä
punainen
sininen

h)

Sitruuna on

hapan
makea
suolainen

60

– Arjen aakkoset

bc.

Ruoka ja juoma
1. Kirjoita sanat.

ranskalaiset

___________________

        sieni

___________________

     spagetti

___________________

   hampurilainen

___________________

broileri

___________________

        limsa

___________________

           pihvi

_____________________

       maito

_____________________

– Arjen aakkoset
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2. Yhdistä kuva ja sana viivalla.
ranskalaiset

     

spagetti

broileri

           

pihvi

sieni

   

hampurilainen         

limsa

maito

62

– Arjen aakkoset

       

3. Kirjoita sanat.

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

_____________________

_____________________

4. Mitkä näistä ovat terveellistä ruokaa ja juomaa? Keskustele.

– Arjen aakkoset

63

5.

Mikä ei kuulu joukkoon? Miksi?

a.

omena
maito
limsa

b.

päärynä
appelsiini
kurkku

c.

broileri
pihvi
ranskalaiset

d.

kukkakaali
vesimeloni
tomaatti

64

– Arjen aakkoset

bc.
a

Muistipeli
banaani

kukkakaali

päärynä

munakoiso

omena

vesimeloni

ananas

salaatti

ranskalaiset

hampurilainen

limsa

sieni

spagetti

broileri

maito

pihvi

e

– Arjen aakkoset
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Ruokaan liittyviä harjoituksia
1. Kirjoita sanat oikeaan laatikkoon.

66

viinirypäle

appelsiini

pihvi

spagetti

maissi

hampurilainen

limsa

salaatti

tomaatti

maito

kukkakaali

ananas

vesimeloni

päärynä

broileri

Vihannekset

Hedelmät

Juomat

Muu ruoka

– Arjen aakkoset

2.Katsokaa ruokamainoksia lehdistä.
a. Leikkaa ruokatarjouksia lehdestä.
Tutustu niihin ja keskustele kaverin kanssa siitä, mitä on tarjouksessa.
b. Mitä tarkoittavat seuraavat lyhenteet?

ps=

_____________________________________________________

rs=

_____________________________________________________

kpl= _____________________________________________________

pkt= _____________________________________________________

plo= _____________________________________________________

c. Löydätkö muita lyhenteitä?

– Arjen aakkoset
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Ostoslista
Jääkaappi on tyhjä, ja sinun täytyy mennä kauppaan. Kirjoita
ostoslista. Mitä haluat ostaa?

68

– Arjen aakkoset

Tavallisia suomalaisia aterioita
1. Lue sanat.
2. Mitä sanat tarkoittavat?
Aamupala:
puuroa
muroja
mysliä
voileipää
hedelmiä

Lounas:
keittoa
salaattia
puuroa
kanaa, kalaa tai lihaa
riisiä, pastaa tai perunaa

Välipala:
hedelmiä
leipää
jogurttia

– Arjen aakkoset
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Päivällinen:
kanaa, kalaa tai lihaa
riisiä, pastaa tai perunaa
keittoa

Iltapala:
leipää
puuroa
jogurttia
muroja
3. Lue.
Aamulla syömme aamupalaa. Kello on 7.00.
Aamupäivällä syömme lounasta kello 11.00.
Iltapäivällä syömme päivällistä kello 17.00.
Illalla syömme iltapalaa. Sitten nukumme.
4. Yhdistä oikein viivalla.

70

aamu

iltapala

aamupäivä

päivällinen

päivä

lounas

ilta

aamupala

– Arjen aakkoset

5. Mitä sinä syöt
aamupalaksi?  ______________________________________________________________
_____________________________________________________________ ____________________
lounaaksi?____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ ____________________
päivälliseksi?_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ ____________________
iltapalaksi?___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ ____________________

bc.
a

e

– Arjen aakkoset
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Keittiössä
1. Lue ja kirjoita sana.

liesi
_________________________

kattila

_________________________

lusikka

_________________________

72

– Arjen aakkoset

jääkaappi
_________________________		

       lasi

_________________________		

  haarukka

_________________________		

   mikro
_______________________

lautanen

_______________________

   veitsi

_______________________

2. Yhdistä kuva ja sana.

kattila

jääkaappi

mikro

lasi

liesi

lusikka

haarukka

veitsi

lautanen

– Arjen aakkoset
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3. Kirjoita sana viivalle.

74

_________________________

_________________________		

_______________________

_________________________

_________________________		

_______________________

_________________________

_________________________		

_______________________

– Arjen aakkoset

4.Mitä näet kuvassa? Rastita oikea vaihtoehto.      
			
kyllä

ei

Opiskelijat ovat keittiössä.                      
Opiskelija keittää perunaa.      
Pöydällä on sakset.
Pitsa on uunissa.
Opiskelija puhuu puhelimessa.
Opiskelija pesee tomaattia.
Salaatti on pöydällä.
Opiskelija kattaa pöydän.
Pöydällä on mikro.
Paistinpannussa on veitsi.

– Arjen aakkoset
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5. Ympyröi se, mikä ei kuulu joukkoon. Kerro, miksi.
a) jääkaappi

veitsi

lusikka

b) liesi

mikro

kattila

c) lusikka

lasi

haarukka

d) jääkaappi

liesi

haarukka

6. Ympyröi oikea vaihtoehto.

76

a) Jääkaappi on

kuuma

kylmä

b) Lasista minä

syön

juon

c) Minä syön

veitsellä

haarukalla

d) Kattilassa minä

paistan munia grillaan lihaa

– Arjen aakkoset

       lämmin

lusikalla
keitän riisiä

bc.
a

vaatteet &
kaupassa käyminen

Vaatteet
1. Lue ja kirjoita sana.

kengät
___________________

hame
___________________

kaulaliina
___________________

       mekko
___________________

         farkut
___________________

  pipo
___________________

  huivi
___________________

     vyö
_____________________

  paita

   takki

___________________

_____________________

   sukat

    housut

___________________

_____________________

e

– Arjen aakkoset
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2. Yhdistä kuva ja sana viivalla.

kengät

mekko

huivi

vyö

hame

farkut

paita

takki

kaulaliina

pipo

sukat

housut
78

– Arjen aakkoset

3. Kirjoita sana viivalle.

___________________

___________________

___________________

_____________________

___________________

___________________

___________________

_____________________

___________________

___________________

___________________

_____________________

– Arjen aakkoset
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4. Lue ja piirrä kuva ruutuun. Väritä kuva oikein.

1. Piirrä kengät.
    Ne ovat ruskeat.

2. Piirrä takki.
    Se on vihreä.

3. Piirrä pusero.
    Se on harmaa.

4. Piirrä farkut.
    Ne ovat siniset.

5. Piirrä vyö.
    Se on harmaa.

80

– Arjen aakkoset

Vaatemuistipeli

kengät

mekko

huivi

vyö

hame

farkut

paita

takki

kaulaliina

pipo

sukat

housut

e

– Arjen aakkoset
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Mitä maksaa? = Kuinka paljon maksaa?
Mitä tämä maksaa?

     Mitä pusero maksaa?

– Se maksaa 3 euroa, 40 senttiä.    – Pusero maksaa 22 euroa,
       50 senttiä.
Kuinka paljon kahvi maksaa?

     Paljonko kahvi maksaa?

– Se maksaa 90 senttiä.

     – Se maksaa 1,20.

Mikä kahvin hinta on?
– Kahvin hinta on 1 euro.

1. Kysy kaveriltasi, mitä vaatteet maksavat. Kaveri vastaa.

82

34,90 e

11,80 e

109,00 e

99,00 e

– Arjen aakkoset

2. Mitä muita vaatesanoja keksit?

Erilaisia takkeja
    sadetakki

Erilaisia kenkiä
lenkkarit

Erilaisia housuja
farkut

Erilaisia paitoja
    t-paita

– Arjen aakkoset
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Ostoksilla
Liisa ja Mikko ovat vaatekaupassa. Heillä on molemmilla sata
euroa. Mitä he ostavat? Mitä vaatteet maksavat yhteensä?
Kuinka paljon heille jää vielä rahaa?

19,90 €

39,90 €

25,90 €

43,00 €

13,00 €

15,90 €

84

– Arjen aakkoset

Liisan
ostokset

ostokset
yhteensä
rahaa jää
Mikon
ostokset

ostokset
yhteensä
rahaa jää

– Arjen aakkoset
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Kolikot

86

– Arjen aakkoset

e

Setelit

– Arjen aakkoset
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Vaatekaupassa
A.
Asiakas:

- Anteeksi, tässä puserossa ei ole hintaa.
  Mitä se maksaa?

Myyjä:

- Se maksaa 14,50.

Asiakas:

- Kiitos. Missä teillä on sovituskoppi?

Myyjä:

- Se on tuolla vasemmalla. Ylhäällä lukee ”sovitus”.

Asiakas:

- Kiitos.

Asiakas kokeilee puseroa sovituskopissa.
Asiakas:

- Pusero on liian pieni. Olisiko teillä kokoa M?

Myyjä:

- Katsotaan. Kyllä, tässä ole hyvä.

Asiakas:

- Kiitos.

Asiakas:

- Tämä pusero on hyvä, otan sen.

Myyjä:

- Kiitos. Se oli sitten 14 euroa ja 50 senttiä.

Asiakas:

- Maksan kortilla.

Myyjä:

- Selvä. Laitanko kuitin pussiin?

Asiakas:

- Kyllä, kiitos. Kiitos ja hei.

Myyjä:

- Kiitos hei.

maksaa kortilla			
maksaa käteisellä
pankkikortti
luottokortti

88

– Arjen aakkoset

e

B.
Asiakas:

- Hei, onko teillä huiveja?

Myyjä:

- Kyllä, täällä.

Myyjä näyttää, missä huivit ovat.
Asiakas:

- Kiitos. Otan tämän sinisen huivin.

Myyjä:

- Kiitos. Se on 9,00 euroa.

Asiakas:

- Tässä, ole hyvä.

Myyjä:

- Kiitos, ja 11 euroa takaisin.

Asiakas:

- Kiitos, hei.

Myyjä:

- Kiitos hei.

– Arjen aakkoset
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Vaatekaupassa
1. Lue ja kirjoita sana.

alennus

asiakas

_________________________

henkilötodistus

_________________________

vaihtaa

– Arjen aakkoset

hintalappu

_________________________		

käteinen

_________________________
90

_________________________		

e

_________________________		

myyjä

_______________________

palauttaa

_______________________

kuitti

_______________________

2. Yhdistä kuva ja sana viivalla.

alennus

asiakas

myyjä

henkilötodistus

hintalappu

palauttaa

vaihtaa

käteinen		

kuitti

– Arjen aakkoset

91

3. Kirjoita sana viivalle.
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_________________________

_________________________		

_______________________

_________________________

_________________________		

_______________________

_________________________

_________________________		

_______________________

– Arjen aakkoset

4. Yhdistä kuva ja tilanne.  
Nämä housut ovat liian isot.

Tässä on kuitti, ole hyvä.

Tämä paita on liian pieni.

Minä otan tämän.

Mitä tämä maksaa?

Haluan palauttaa nämä kengät.

5. Harjoittele parin kanssa eri tilanteita kaupassa.
Mitä sinä sanot ja mitä myyjä sanoo?
- haluat ostaa vaatteen
- haluat vaihtaa vaatteen
- haluat palauttaa vaatteen

e

– Arjen aakkoset

93

Vaatekaupassa

94

– Arjen aakkoset

bc.
a

Vaakasuoraan
1.   Siitä näet, mitä vaate maksaa.
3.   Jos vaate on rikki, voit … sen. Silloin saat rahat takaisin.
4.   Raha, kun maksat heti setelillä tai kolikolla.
7.   Hän on töissä kaupassa.
8.   Raha Suomessa
9.   Jos vaate on iso tai pieni, sinä voit … sen.
11. Jos ostokset maksavat paljon, sinun täytyy kassalla näyttää....
Pystysuoraan
2.   Siitä voit nostaa rahaa.
3.   Sillä voit maksaa ja nostaa rahaa.
5.   Kun ostat vaatteen, saat kassalta aina …
6.   Pieni raha Suomessa.
7.   Tämän näet lehdessä tai televisiossa.  
10. Jos hinta on halpa, siinä voi olla esimerkiksi 30 %
      …, kun maksat
12. Sinä olet kaupassa…
13. Tieto lehdessä, esimerkiksi mainos.

– Arjen aakkoset
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96

– Arjen aakkoset

hammaslääkäri        hammashoitaja      puudutus

1. Lue sanat.
2. Mitä sanat tarkoittavat?

Hammaslääkärissä

röntgenkuva

   porata     lamppu       juliste

.
TERVEYDENHOITO

e

Katso kuvaa (s.96) ja vastaa kysymyksiin.
Missä hammaslääkäri on?_________________________________________________
_____________________________________________________________ ____________________
Kenellä on silmälasit?_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mitä hammashoitajalla on kädessä? _ __________________________________
__________________________________________________________________________________
Missä röntgenkuva on? ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Missä kirjat ovat?____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mitä työpöydällä on?_______________________________________________________
Mitä hammaslääkäri tekee?______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Kenellä on suu auki?________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mitä julisteessa lukee?______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Suu
1. Lue sanat.
2. Kirjoita oikea sana oikeaan paikkaan.
1.   etuhampaat
2.   kulmahampaat
3.   poskihampaat
4.   ylähuuli
5.   alahuuli
6. ikenet
7.   kieli
8.   nielurisat
9.   kitalaki
10. hammaskivi
11. reikä
12. hammasmätä
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Hammaslääkärissä
A. Tarkastuskäynti
Lotta odottaa odotushuoneessa hammaslääkäriä.
Hammashoitaja:  - Virtanen.
Lotta nousee tuolilta ja menee huoneeseen. Hammaslääkäri
tervehtii Lottaa.
Hammaslääkäri:
Lotta:
Hammaslääkäri:
Lotta:
Hammaslääkäri:

- Aino Aaltonen.
- Lotta Virtanen.
- Istu tuolille, ole hyvä.
- Kiitos.
- Katsotaan sitten sinun suuhusi.
  Avaatko suusi?

Lotta avaa suunsa.
Hammaslääkäri:

- Täällä on hieman hammaskiveä.
  Poskihampaassa on myös yksi reikä.
- Otan heti pois hammaskiveä. Tämä ei
  satu.
- Noin. Nyt olen valmis. Täytyy varata uusi
  aika, niin voin paikata reiän.
Lotta:
- Selvä.
Hammaslääkäri:  
- Sopiiko ensi viikon keskiviikko 15.5. kello
           12.30?
Lotta:
- Kyllä sopii.
Hammaslääkäri:
- Hyvä juttu. Nähdään silloin.
Lotta:
- Kiitos hei.

– Arjen aakkoset
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B. Reikä paikataan
On keskiviikko. Lotta menee hammaslääkäriin. Lotalla on reikä
hampaassa.
Hammaslääkäri:  
Lotta:
Hammaslääkäri:
Hammashoitaja:

Hammaslääkäri:  

- Hei Lotta. Istu tuolille, niin paikataan reikä.
- Haluaisin puudutuksen.
- Selvä. Laitatko sen valmiiksi?
- Nyt laitan puudutuksen suuhusi, Lotta.
  Se voi hieman sattua. Sitten odotamme
  vähän aikaa.
- Poraan nyt. Sano, jos sattuu. Tässä, saat
  myös lasit silmille.

Hammaslääkäri poraa ja paikkaa reiän.
Hammaslääkäri:
- Noin, nyt olen valmis. Syö varovasti, koska
                     suu on vielä tunnoton. Muuten voit purra
  huuleesi.
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Lue: Hammaslääkärissä
Hammas on kipeä.
Minun pitää mennä hammaslääkäriin.
Minä soitan hammaslääkärille.
Onko vapaata aikaa?
Voinko tulla tänään?

Hampaassa on reikä.   
Hammaslääkärin täytyy porata.
Reikä täytyy paikata.
Haluan puudutuksen.
Sinulla on hammaskiveä.
Poistan hammaskiveä.

bc.
a
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Hammaslääkärin kutsukirje
Metsälän pääterveysasema
Kesätie 3
20090 Metsälä

Virtanen Lotta
Metsätie 5
20090 Metsälä
HEI!
Olemme varanneet sinulle tarkastusajan 14.6.2012 kello 12.10
HAMMASLÄÄKÄRILLE.
Mikäli aika ei sovi, ota yhteyttä puh. 040-765 4483.
Vastaanoton ollessa suljettuna numerossa on puhelinvastaaja,
johon voi jättää VARATTUJEN aikojen peruutukset viimeistään
saman päivän aamuna ennen klo 8.00. Peruuttamattomasta
ajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 34,90 euroa. 18 vuotta
täyttäneille tarkastus ja hoito ovat maksullisia.
Ystävällisin terveisin
Aino Aaltonen
Hammashoitola
Metsälän pääterveysasema
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leikkaussali
keppi

päivystys
  
vastaanotto
  
odotustila
vuode
         vesiautomaatti    
viherkasvi

1. Lue sanat.
2. Mitä sanat tarkoittavat?

Sairaalassa

osasto

1. Vastaa kysymyksiin oikein tai väärin.

Nainen seisoo infon edessä.

                                        

Naisella on reppu selässä.                   

Vanhalla miehellä on keppi.

Pöydällä on lehtiä.

Sohvalla istuu kaksi ihmistä.

Katossa roikkuu lamppu.

Mies katsoo naisen suuhun poliklinikalla.

Sohvan vieressä on iso kukka.

Vanha mies seisoo leikkaussalin edessä.

Hoitaja työntää pyörätuolia.
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kyllä

ei

2. Lue.
Sairaalan päivystyksessä on kiire.
Siellä on paljon sairaita ihmisiä.
Rouva Heinonen kysyy infosta, millä osastolla hänen miehensä on.
Herra Heinonen oli eilen leikkauksessa. Hänellä on huono sydän,
ja siksi hänen sydämensä leikattiin.
Pekka Heinonen makaa sängyssä osastolla 312. Hän on iloinen,
kun vaimo tulee katsomaan häntä.
Toinen potilas viedään nyt leikkaussaliin. Siellä hänet nukutetaan
ensin.

päivystys
osasto
poliklinikka
info
leikkaus
nukutus

bc.
a
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Puhelu terveysasemalle
Hoitaja:     - Metsäpellon terveysasema, Riitta Koski.
Toni:

- Toni Salonen täällä hei. Haluaisin varata ajan
            lääkärille. Minulla on ollut kova yskä jo monta viikkoa.

Hoitaja:

- Mikä teidän henkilötunnuksenne on?

Toni: 		

- 150578-873J

Hoitaja:

- Täällä olisi vapaa aika tänään kello 13.20 lääkäri
  Kalliolle.

Toni:

- Ikävä kyllä en pääse silloin.

Hoitaja:

- Sitten seuraava vapaa aika tänään on 15.05.
  Pääsetkö silloin?
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Toni:

- Juu, kiitos.

Hoitaja:

- Hyvä. Eli tänään kello 15.05 ja lääkäri Karvonen.

Toni:

- Selvä. Kiitos, hei.

Hoitaja:

- Hei.

– Arjen aakkoset

tekstinymmärtäminen

Mikä ei kuulu joukkoon? Ympyröi se.

1.

KATTILA

LUSIKKA

VEITSI

HAARUKKA

2.

HUIVI

PIPO

HATTU

KÄSINEET

3.

AUTO

BUSSI

4.

LEIPÄ

PULLA

KAKKU

KARKKI

5.

KYNSI

SORMI

SORMUS

KENKÄ

6.

KELLO

KÄNNYKKÄ

RADIO

TELEVISIO

MOOTTORIPYÖRÄ            POLKUPYÖRÄ

7.	KUITTI			KOLIKKO			SETELI			PANKKIKORTTI

8.

BANAANI

OMENA

9.

KIRJA

SANOMALEHTI

10.

MUSTEKALA

KATKARAPU

KURKKU

APPELSIINI

        Tietokone		KIRJE

LINTU

KALA

e
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Mikä ei kuulu joukkoon? Ympyröi se.
1.  KATTILA

LUSIKKA

VEITSI

HAARUKKA

2.  HUIVI

PIPO

HATTU

KÄSINEET

3.  AUTO

BUSSI

4.  LEIPÄ

PULLA

KAKKU

KARKKI

5.  KYNSI

SORMI

SORMUS

KENKÄ

6.  KELLO

KÄNNYKKÄ

RADIO

TELEVISIO

MOOTTORIPYÖRÄ    POLKUPYÖRÄ

7. KUITTI		KOLIKKO		SETELI		PANKKIKORTTI

8.  BANAANI

OMENA

9.  KIRJA

SANOMALEHTI TELEVISIO

10.MUSTEKALA KATKARAPU
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KURKKU

LINTU

APPELSIINI

KIRJE

KALA

Mikä sana ei kuulu joukkoon? Ympyröi se.
1. musta

keltainen

sininen

porkkana

2. makkara

juusto

kynä

leipä

3. jalka

tuoli

käsi

vatsa

4. auto

äiti

isä

veli

5. hattu

lippis

kengät

pipo

6. vesi

maito

leipä

mehu

7. kahvi

tee

kaakao

vesi

8. porkkana

appelsiini

omena

vesimeloni

– Arjen aakkoset
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Ympyröi oikea vastaus.
1. Appelsiini on

vihannes
marja
hedelmä

2. Aamulla sanomme

Hyvää iltaa
Hyvää huomenta
Hyvää yötä

3. Aamulla syömme

lounasta
päivällistä
aamupalaa

4. Farkut ovat

housut

					takki
pusero

5. Kengät ovat

päässä
jalassa
kädessä

6. Limsa on

ruoka
juoma
vihannes
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Piirrä sanat ruutuun.
banaani

mato

auto

bussi

     kynä
tyttö

            reppu                     puhelin
kukka

    kello
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Lue ja vastaa kyllä=K tai ei=E

112

1.

Asun Suomessa.

2.

Osaan lukea.  

3.

Olen iloinen.

4.

Minulla on pitkä tukka.  

5.

Olen vihainen.  

6.

Minulla on kissa.  

7.

Olen kaksikymmentä vuotta vanha.

8.

Osaan laskea.

9.

Olen surullinen.  

10.

Minulla on lyhyt tukka.

11.

Minulla on siniset silmät.  

12.

Osaan kirjoittaa.

13.

Minulla on polkupyörä.

14.

Minä olen lyhyt.

14.

Olen nainen.

15.

Asun Turussa.

16.

Olen mies.

– Arjen aakkoset

Lue ja vastaa kyllä=K tai ei=E.
Osaan…
tanssia.                      
lukea.  
soittaa kitaraa.
ajaa autoa.
viheltää.
leipoa kakun.
hypätä talon yli.
kirjoittaa.
puhua suomea.
lentää.
juosta lujaa.
piirtää.

– Arjen aakkoset
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Sannan vapaapäivä

1. Lue ja vastaa oikein tai väärin.
									oikein
1.   Pöytä on pyöreä.                                       
2.   Pöydällä on kirja.  
3.   Matto on sohvan alla.
4.   Seinällä on taulu.
5.   Hattu on jakkaran päällä.
6.   Kissa istuu sohvalla.
7.   Tyttö lukee kirjaa.
8.   Kenkä on laukussa.
9.   Huoneessa on kitara.
10. Ikkunan ja oven välissä on peili.
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väärin

2. Lue.
Sannan vapaapäivä
Sanna ei ole tänään töissä.
Hän lukee lehteä sohvalla.
Sannan kissa nukkuu sohvalla.
Sanna soittaa usein kitaraa.
Seinällä on kaunis taulu.
Kynttilät ovat pöydällä.
Laukku on lattialla maton päällä.
Sannan vapaapäivä
Sannalla on joka maanantai vapaapäivä. Silloin hän yleensä
lukee tai soittaa kitaraa. Kun Sanna lukee kirjaa, hän laittaa
villasukat jalkaan ja hatun päähänsä. Hänellä on aina kylmät
jalat. Hatun hän on saanut isoisältään, ja se on Sannalle todella
tärkeä.
Sannalla on kissa, jonka nimi on Viiru. Viiru on yhdeksän vuotta
vanha. Viiru on valkoinen kissa, joka pitää kalasta.
Sanna maalaa tauluja. Hänellä on seinällä taulu, jonka hän
maalasi viime vuonna. Hän maalaa joka vuosi uuden taulun.

– Arjen aakkoset
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3. Väritä kuva (s. 114) ohjeiden mukaan.
Hattu on musta.
Kissa on valkoinen.
Sohva on punainen.
Ovi on ruskea.
Iso matto on sininen.
Pieni matto on vaaleansininen.
Verho on vihreä.
Pöytä on harmaa.
Pusero on vaaleanpunainen.
Housut ovat liilat.
Kitara on ruskea.
Laukku on keltainen.
Lenkkarit ovat siniset.
Väritä loput, miten haluat.
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Mainoksia
1. Milloin kirpputori on auki?
_____________________________________
2. Mikä on kirpputorin nimi?
_____________________________________
3. Onko kirpputori Turussa?
_____________________________________

1. Myykö Kivisaaren puutarha omenia?
_____________________________________
2. Miten puutarha on auki lauantaina?
_____________________________________
3. Missä puutarha sijaitsee?
_____________________________________

1. Mikä on apteekin tarjous?
_____________________________________

Naantalin apteekki

2. Missä apteekki on?

_____________________________________

Vaivaako heinänuha?
Tarjous!
Allergialääkkeet
nyt -50%
kanta-asiakkaille.

4. Kuinka kauan tarjous on voimassa?

Tarjouksessa kesäkuun loppuun.

_____________________________________
3. Kenelle tarjous on?

_____________________________________
5. Mitä tarkoittaa kanta-asiakas?
_____________________________________
– Arjen aakkoset
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1. Mitä tarkoittaa hinauspalvelu?
_____________________________________
2. Milloin hinauspalvelu on auki?
_____________________________________
3. Onko se auki myös jouluna?
_____________________________________

1. Mitä kahvipaketti maksaa?
_____________________________________
2. Mitä tarkoittaa pkt?
_____________________________________
3. Kuinka monta pakettia saa ostaa?
_____________________________________
4. Mitä tarkoittaa talous?
_____________________________________
5. Milloin kauppa on auki arkipäivinä?
_____________________________________
6. Mitä tarkoittaa kauppias?
_____________________________________
7. Miten kauppa on auki sunnuntaina?
_____________________________________
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.

OHJEITA JA VINKKEJÄ
OPETTAJALLE
Aakkoset s. 8
Aakkosia voi harjoitella myös kirjoittamalla ilmaan, vapaasti taululle, eri väreillä paperille tai omalla keholla. (Opettaja sanoo kirjaimen, jonka opiskelija muodostaa omalla kehollaan.)
Oman nimen voi kirjoittaa mahdollisimman hyvin nimilapuksi
pöydälle.
Vokaalit, konsonantit ja diftongit s. 10-12
Sanojen ääntämistä voi harjoitella niin, että opiskelija sanoo sanat
ja opettaja kirjoittaa sanat taululle täsmälleen niin kuin ne kuulee.
Opiskelija näkee heti virheelliset muodot.
Konsonantti-, vokaali- ja diftongipelin ohjeet s. 13-15
Pelaajat siirtyvät vuorotellen peliruudusta toiseen siten, että jokainen ruutu tulee käytyä.
Laita oma pelinappulasi lähtöruutuun. Kirjoita sana oikein ja
sano se ääneen. Kun olet vastannut, seuraava opiskelija siirtää
pelinappulaa ja kirjoittaa sanan. Sanat ovat samat kuin edellä
olevissa sivuissa, joten oikeat vastaukset voi tarkistaa sieltä.
Ääntämisharjoitus s. 16
Kaikkia äänteitä voi harjoitella tekemällä korttiparit (esim. a-aa,
k-kk). Opettaja sanoo sanan ja opiskelijan täytyy nostaa kortti,
jossa on oikea äänteen kesto. Helpommassa harjoituksessa voi
kuunnella alku- tai loppukirjainta (esim. e-i, o-u, u-y) ja nostaa sitä
vastaavan kortin.
Saneluita s. 19
Opiskelija peittää oikean vastauksen tai, jos opettaja on monistanut paperit, taittaa vastauksen alle. Opiskelija kirjoittaa aluksi vain
kuulemansa kirjaimen tai kirjaimet ja sitten koko sanan. Edistyneemmät opiskelijat voivat kirjoittaa suoraan koko sanan. Sanelun jälkeen opiskelija voi itse tarkistaa, onko kirjoittanut sanan oikein. Olisi
hyvä, että opiskelijat lukisivat lopuksi sanat vuorotellen ääneen niin,
että opettaja voi korjata mahdolliset virheelliset muodot.
Numeeriset taidot s. 23
Numeroita voi myös tehdä ilmaan piirtämällä ja omalla keholla tai
eri väreillä piirtäen, esim. luokan seinälle isot numerotaulut.
Numeroita voi kerrata harjoitella niin, että opettaja kysyy luokkaan ja lähipiiriin liittyviä kysymyksiä: Kuinka monta opiskelijaa on
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luokassa? Kuinka monta sormea on luokassa? Kuinka monta kiveä
on purkissa? (Purkki ja kivet ovat valmiina.) Kuinka monta ihmistä
asuu kotikaupungissa, Suomessa, omassa maassa jne.?
Satataulu s. 24
Satataulusta voi opetella numerot 0-100. Taulun voi kopioida jokaisen pöydälle, ja sitä voi käyttää apuna yhteen- ja vähennyslaskuissa laskutoimitusten konkretisoimiseen. Sitä voi myös käyttää
apuna seuraavassa tehtävässä, jossa pitää itse kirjoittaa satataulu. Harjoitusta voi muunnella ja asiaa kerrata monistamalla tyhjät
satataulut, jotka opiskelijat täydentävät pareittain (toinen tekee
osan, toinen loput).
Laskutehtäviä s. 28
Laskutehtäviä on tärkeä konkretisoida esim. helmillä. Ensimmäisissä laskutehtävissä summa on aina sama, ja opiskelijan on tarkoitus keksiä kaikki summaan johtavat luvut, esim. 0+3=3; 1+2=3;
2+1=3; 3+0=3.
Pituus ja leveys s. 30
Mittaaminen on monille vaikeaa, joten sitä voi harjoitella tässä tehtävässä, jossa opiskelijat mittaavat oman jalkansa, kätensä jne.
Opiskelijat voivat kirjoittaa lisää mittatuloksia omaan vihkoonsa.
Lukujärjestys s. 33
Kalenterin voi suurentaa, laminoida ja laittaa seinälle. Myös päivälaput leikataan ja laminoidaan. Opiskelijat vaihtavat sinitarralla
kiinnitettyjä päivälappuja vuoroaamuin.
Kuukaudet ja vuodenajat s. 36
Kuukaudet voi myös laittaa seinälle niin, että jokainen kirjoittaa
oman nimensä syntymäkuukautensa kohdalle.
Vuodenajoista voi tehdä opiskelijoiden kanssa ison ympyrätaulun, jossa kuukaudet ja vuodenajat ovat omina lokeroinaan, vrt.
t. 4.
Sääpäiväkirja s. 41
Sääpäiväkirjaan kirjoitetaan kuukausi ylös, jokaiseen ruutuun kirjoitetaan päivämäärä sen mukaan, millainen sää on. Seinälle monistettu kopio toimii koko luokan ”aamunavauksena”.

– Arjen aakkoset
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Minä olen s. 42
Taulut voi monistaa ja laittaa seinälle.
Minä olen – Minulla on s. 48
Eroa voi harjoitella lisää siten, että opiskelija leikkaa ihmisen kuvan
lehdestä ja kirjoittaa lauseita (Hän on…/ Hänellä on….).
Värit s. 49
Värejä voi harjoitella liikunnallisesti siten, että opettaja laittaa eri
puolille luokkaa tai liikuntasalia erivärisiä lappuja. Opiskelijoiden
täytyy toimia opettajan ohjeiden mukaan, esim. opettaja sanoo
punainen – opiskelijat koskettavat punaista lappua, punainen
pää – pää koskettaa punaista lappua jne.
Ruoka ja keittiö s. 49-76
Sanastoa voi harjoitella myös kaupassa. Opettaja pyytää etsimään kuvissa olevien vihannesten, hedelmien tai ruokien hinnan.
Vaihtoehtoisesti opettaja voi tehdä uuden tehtävän, jossa pitää
etsiä vastaukset opettajan kysymyksiin (Mitä salmiakki maksaa?
Minkä väristä lakritsi on? Minkä värinen on parsakaali?) Osa sanoista voi olla uusia. Ryhmissä tai pareittain tämä harjoitus on helpompi. Samalla opiskelijat harjoittelevat puhumista ja avun pyytämistä kaupassa.
Opiskelijat voivat kirjoittaa oman maansa ruoan reseptin tai  
oman lempiruokansa reseptin.
Kun on tutustuttu johonkin reseptiin (opiskeltu verbit, ruoat, mitat
ja astiat), voidaan käydä yhdessä kaupassa ja laittaa ruokaa reseptin mukaan. Voidaan käyttää itse kirjoitettua ostoslistaa.
Lauluvinkki: Popsi popsi porkkanaa
Kaikista sanastoharjoituksista (hedelmät, vihannekset, vaatteet…) voi tehdä tavuharjoituksia: Isoin kirjaimin kirjoitetut sanat
monistetaan ja leikataan tavujakojen kohdalta. Laput sekoitetaan ja opiskelijat kokoavat sanat yksin, pareittain tai pienryhmissä. Sanojen rytmiä voi harjoitella myös taputtamalla tai ”oravataputuksella” (etusormet taputtavat).
Sanastoharjoituksista voi myös tehdä lautapelejä. Kuvat leikataan irti ja liimataan pelireitiksi tai piirretään itse kuvia. Osuessaan
kuvan kohdalle pelaajan on sanottava kuvan esittämä sana tai
keksittävä kuvan sanasta lause. Monesti opiskelijat tekevät mielellään itse pelejä.
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Muistipelit s. 65, s. 81
Muistipeleissä kannattaa pyytää opiskelijoita toistamaan aina se
sana tai kuvassa olevan asian nimi, jonka he ovat kääntäneet
esiin. Näin sanatoistoja tulee mahdollisimman paljon.4
3. Mitä sinä syöt… s. 71
Tehtävän voi toteuttaa siten, että opiskelijat leikkaavat lehdistä
kuvia, jotka kuvaavat heidän aamupalaansa, lounastansa jne.
Vaatteet s. 77
Opettaja voi tuoda vaatteita kouluun (lastenvaatteet ovat helpompia tuoda). Opettaja näyttää vaatteen, opiskelija sanoo nimen. Voidaan leikkiä kirpputoria tai vaatekauppaa (koko ryhmä
tai pareittain).
Vaatteista voi tehdä kuvasanakirjan: Opiskelijat leikkaavat kuvia lehdistä ja kirjoittavat nimet alle.
Kolikot ja setelit s. 86-87
Kolikot ja setelit voi laminoida ja leikata niin, että jokaisella opiskelijalla on omat rahat, joilla voi harjoitella ostamista tai laskemista.
Vaatekaupassa-dialogi s. 88
Kun dialogit on opiskeltu, niitä kannattaa kerrata pienryhmissä,
pareittain tai yksin: Opettaja monistaa dialogin ja leikkaa vuorosanat irti toisistaan. Opiskelijoiden pitää järjestää dialogi oikeaan järjestykseen. Opettaja voi myös monistaa dialogit ja poistaa
niistä yksittäisiä sanoja, jotka opiskelijoiden täytyy kirjoittaa tai etsiä valmiiksi leikatuista sanoista.
Vaatekaupassa s. 90
Opiskelijat voivat pareittain kirjoittaa dialogeja ja esittää niitä.
Tehtävä 4. s. 93
Kuvat voi leikata irti. Opiskelijat nostavat kortin vuorotellen ja keksivät tarinan: Mitä tapahtui ennen kuvaa? Mitä tapahtuu kuvassa? Mitä tapahtuu kuvan jälkeen?
Terveydenhoito s. 96
Opiskelijat voivat pareittain kirjoittaa dialogeja ja esittää niitä.
Lauluvinkki: Pää-olkapää-peppu-polvet-varpaat

– Arjen aakkoset
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Hammaslääkärin kutsukirje s. 102
Opiskelijan on hyvä tutustua alusta alkaen autenttisiin teksteihin.
Tämä teksti saattaa olla liian vaikea itsenäiseksi tekstinymmärtämisharjoitukseksi, mutta sitä voi tutkia yhdessä: Kenelle kutsu on
tullut? Miksi kutsu on tullut? Mitä täytyy tehdä, jos aika ei sovi?
Mitä tarkoittaa peruutus? Mitä maksaa, jos ei mene, kun on varattu aika?
Mikä ei kuulu joukkoon? s. 107-109
Ensin tehdään kuvallinen versio ja keskustellaan perusteluista. Sen
jälkeen sanoja kerrataan tekemällä harjoitus ilman kuvia.
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