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 Joppe pyörii levottomasti sängyssään. 

 Hän näkee todella merkillistä unta.

 Unessa Joppe yrittää syödä jäätelöä, mutta jäätelö syökin häntä.

 Jäätelön hävittyä uneen liihottelee haltijatar.

 Vihdoin Joppe havahtuu hereille.

 Hän miettii hetken, mitä oikein tapahtui.

 Pian hän ymmärtää, että äskeinen oli vain unta.

 Joppe kääntää kylkeä ja jatkaa unia.

Lue teksti. Alleviivaa tekstistä kohdat, jotka näkyvät kuvassa.
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Lue teksti. 

 Joppe pyörii levottomasti sängyssään. 

 Hän näkee todella merkillistä unta.

 Unessa Joppe yrittää syödä jäätelöä, mutta jäätelö syökin häntä.

 Jäätelön hävittyä uneen liihottelee haltijatar.

 Vihdoin Joppe havahtuu hereille.

 Hän miettii hetken, mitä oikein tapahtui.

 Pian hän ymmärtää, että äskeinen oli vain unta.

 Joppe kääntää kylkeä ja jatkaa unia.

Sijoita alla olevat sanat alleviivattujen sanojen paikalle mallin mukaan.
Kirjoita teksti uusien sanojen avulla.

1.

 1. pohtii   2. kadottua  3. rauhattomasti
 4. tajuaa  5. koettaa  6. hätkähtää
 7. nukkumista  8. kummallista  9. hyörii
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ITSEARVIOINTI

Osasin lukea tekstin.
   

Mitkä sanat olivat vaikeita? Ympyröi ne tekstistä punaisella värillä.

Ymmärsin joitakin tekstin asioita.
   

Ymmärsin, mitä teksti tarkoitti.
   

Osasin katsella tekstiin liittyvää kuvaa.
   

Osasin ajatella tekstiä ja kuvaa.
   

Mitä tekstin asiaa tai kuvan yksityiskohtaa jäit miettimään?
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Lue tekstit. Mitä eroa niissä on? Alleviivaa erot mallin mukaan.

 Joppe pyörii levottomasti sängyssään. 

 Hän näkee todella merkillistä unta.

 Unessa Joppe yrittää syödä jäätelöä, mutta jäätelö syökin häntä.

 Jäätelön hävittyä uneen liihottelee haltijatar.

 Vihdoin Joppe havahtuu hereille.

 Hän miettii hetken, mitä oikein tapahtui.

 Pian hän ymmärtää, että äskeinen oli vain unta.

 Joppe kääntää kylkeä ja jatkaa unia.

 Joppe pyörii sängyssään. 

 Hän näkee unta.

 Unessa Joppe yrittää syödä jäätelöä. 

 Uneen liihottelee haltijatar.

 Joppe havahtuu hereille.

 Hän miettii. 

 Äskeinen oli unta.

 Joppe jatkaa unia.
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Valitse jokaiselta riviltä sopiva vaihtoehto.

      ENSIMMÄINEN TEKSTI  TOINEN TEKSTI

Tekstiä oli helppo lukea.    _____     _____

Tekstiä oli vaikea lukea.    _____     _____

Tekstissä oli paljon luettavaa.   _____     _____

Tekstissä oli vähän luettavaa.   _____     _____

Tekstissä oli sopivasti luettavaa.  _____     _____

Teksti antoi ajateltavaa.    _____     _____

Teksti oli mielenkiintoinen.   _____     _____

Tekstissä oli yksityiskohtia.   _____     _____

Tekstiä oli mukava lukea.    _____     _____

Halusin tietää tekstin lukemisen jälkeen,  
mitä tarinassa tapahtuu seuraavaksi.  _____     _____

En halunnut tietää tekstin lukemisen 
jälkeen, mitä tarinassa tapahtuu 
seuraavaksi.      _____     _____

Vertaile tekstejä ja arvioi itseäsi lukijana 
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Mitä Jopen unissa tapahtuu?
Lue lause ja merkitse ruutuun oikea numero.

1. Joppe syö jäätelöä.

6. Joppe halaa nallea.

3. Joppe syö omenaa.

2. Jäätelö syö Joppea.

4. Omena syö Joppea.

5. Nalle halaa Joppea.
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Mitä Jopen unissa tapahtuu?
Lue lause ja merkitse ruutuun oikea numero.

1. Tulipalo sammuttaa 
 Joppea.

6. Joppe pesee autoa.

3. Joppe paketoi lahjaa.

2. Lahja paketoi Joppea.

4. Joppe sammuttaa 
 tulipaloa.

5. Auto pesee Joppea.



Nimi: _________________________________________

©Arjen aalloilla, OpiKatti

14

Mitä kummallista kuvassa tapahtuu? Kirjoita.
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BINGO-pelin ohje

Seuraavan sivun BINGO-pelissä harjoitellaan partitiivia. 
Opettaja voi sanoa esimerkiksi:

1. Rastita kuva, jossa omena syö Joppea.
2. Rastita kuva, jossa Joppe syö omenaa.
3. Rastita kuva, jossa Joppe paketoi lahjaa.
4. Rastita kuva, jossa lahja paketoi Joppea.
5. Rastita kuva, jossa Joppe syö jäätelöä.
6. Rastita kuva, jossa jäätelö syö Joppea.
7. Rastita kuva, jossa Joppe sammuttaa tulipaloa.
8. Rastita kuva, jossa tulipalo sammuttaa Joppea.
9. Rastita kuva, jossa Joppe halaa nallea.
10. Rastita kuva, jossa nallekarhu halaa Joppea.

BINGO-alustoja on kolmella sivulla, yhteensä kuusi erilaista. 
Opettaja leikkaa BINGO-alustat katkoviivan kohdalta ja jakaa oppilaille.



Nimi: _________________________________________

©Arjen aalloilla, OpiKatti

25

Pelaa bingoa!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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2. Tiistaina Joppe herää kahdeksalta. 

1. Maanantaina Joppe herää puoli kymmeneltä. 

3. Keskiviikkona Joppe herää kuudelta.  

4. Torstaina Joppe herää yhdeksältä.  

5. Perjantaina Joppe herää yhdeltätoista.  

7. Sunnuntaina Joppe herää puoli seitsemältä. 

6. Lauantaina Joppe herää seitsemältä.  

Mihin aikaan Joppe herää viikon aikana? 
Merkitse numero mallin mukaan.

maanantai tiistai keskiviikko torstai sunnuntaiperjantai lauantai

Mihin aikaan sinä heräät maanantaina? Piirrä kelloon viisarit ja kirjoita.

1.
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Toimi ohjeen mukaan.

Ympyröi toinen ja neljäs hammasharja.

Ympyröi kolmas ja viides hiusharja.

Ympyröi ensimmäinen ja viimeinen hammastahna.

Ympyröi kolmas ja neljäs nenäliina.

Ympyröi ensimmäinen ja toinen käsipyyhe.
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Muodosta yhdyssana. Kirjoita.

lanka
harja

hammaslanka

hammas
tikku

hammastahna

hammas
tahna

hammasharja

hammas
hammas

hammastikku

                                                                     

                                                                     

=+

=+

                                                                     

=+

                                                                     

=+
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Tavuta sanat sormien avulla.
Kirjoita sanat tavuittain viivastolle.

                           

                           

                           

                           

                           

                           



Nimi: _________________________________________

©Arjen aalloilla, OpiKatti

51

Kirjoita sana kuvan alapuolelle.
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Väritä kuva ohjeen mukaan.

Väritä alla olevat vaatteet ja kirjoita niistä.

 Jopen vaatekaapissa on erivärisiä vaatteita. 

 Mummon neuloma villapaita on vaaleansininen. 

 Äidin ompelemat housut ovat oranssit. 

 Kengät ovat tummansiniset. 

 Villasukat ovat samanväriset kuin kengät. 

 Kaulaliinassa on sinisiä ja oransseja raitoja.
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 KESTÄVÄT KESTITYKSET  

 
 ma 6.9.2021

 Lounas

 Perinteinen jauhelihakastike L, M, MU 
 Oman maan perunat L, M, G, MU
 Värikäs kaali-mango-kurpitsasalaatti L, M, G, MU 

 Kasvislounas

 Mehevä metsäsienikastike L, MU
 Oman maan perunat L, M, G, MU 
 Värikäs kaali-mango-kurpitsasalaatti L, M, G, MU 

 L  =  Laktoositon
 M = Maidoton
 G =  Gluteeniton
 MU =  Kananmunaton

Tutki alla olevaa tekstiä.

Ympyröi tekstiin liittyvät kuvat.
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Mitä ruokailuvälineitä ja astioita tarvitset lounaalla 6.9.2021? Ympyröi.

Mistä edellisen sivun tekstissä kerrotaan? Ympyröi oikea vaihtoehto.

1. Tekstissä kerrotaan, miten ruokaa valmistetaan.

2. Tekstissä kerrotaan, miten ruokaa voidaan säilöä.

3. Tekstissä kerrotaan, mitä ruokia olisi terveellistä syödä.

4. Tekstissä kerrotaan, mitä ruokaa koulussa on tarjolla.

5. Tekstissä kerrotaan, mitkä ruoat ovat edullisia.

6. Tekstissä kerrotaan, mitä ruokia ei kannata syödä.

Mitä seuraavat sanat tarkoittavat? Merkitse numero.

1. laktoositon

2. maidoton 

3. gluteeniton

4. munaton

ei maitoa  

ei kananmunaa 

ei laktoosia  

ei gluteenia 
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Tutki alla olevaa tekstiä.

Yhtiökokouksessa 10.6.2021 päätettiin seuraavaa:

Mattojen pesu pyykkituvassa kielletty. Pienten mattojen pesu 
sallittu, mikäli matto mahtuu pestessä pesualtaaseen. Mattojen 
pesu pyykkituvan lattialla on kielletty.

Jatkossa pyykkituvan voi varata korkeintaan 5h/päivä/asun-
to, jotta kaikki halukkaat pääsevät pyykkitupaan. Koko päiväksi 
vuoroa ei enää voi yhdelle huoneistolle varata.

Mattojen kuivatus ainoastaan kuivaushuoneessa, jossa ei 
ole puhallinta.

Hallitus

1. Tekstissä kerrotaan, että pyykkituvassa voi peseytyä.

2. Tekstissä kerrotaan, miten pyykkejä voidaan varastoida.

3. Tekstissä kerrotaan, missä yhtiökokous täytyy pitää.

4. Tekstissä kerrotaan pyykkituvan säännöistä.

Mistä aiheesta tekstissä kerrotaan? Ympyröi oikea vaihtoehto.

Ympyröi tekstiin liittyvä kuva.
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Tutki alla olevaa tekstiä.

Ympyröi tekstiin liittyvät kuvat.

Missä voit nähdä yllä olevan tekstin? Ympyröi oikea vaihtoehto.

1. Voit nähdä tekstin uimarenkaassa.

2. Voit nähdä tekstin vaatteessa. 

3. Voit nähdä tekstin astioissa.

4. Voit nähdä tekstin suksissa.

5. Voit nähdä tekstin polkupyörässä.

6. Voit nähdä tekstin patjassa.

              Arkinen

 95% puuvilla/bomull
 5% elastaani/elastan

 Pese ja silitä nurinpäin käännettynä.
 Pese samansävyisten kanssa.
 Muotoile kosteana. 
 Älä käytä huuhteluainetta.
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