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Lue tekstit. Mitä eroa niissä on? Alleviivaa erot.

 On jälleen torstai.          
        
 Joppe seisoo typötyhjän jääkaapin edessä.   
   _
 Nälkä kurnii vatsassa, sillä aamupalaksi oli vain pieni leipäpala.  
 
 Vatsan murinan kuuntelu ei kuitenkaan auta.    
 
 Jopen on lähdettävä pian kauppaan.      
 
 Ensin on kuitenkin mietittävä, mitä kaupasta pitää ostaa.  
 
 Miettimistä on paljon, koska Joppe ostaa kerralla kaikki seuraavan   
 viikon ostokset.

 On torstai.           
       
 Joppe seisoo tyhjän jääkaapin edessä.   
   _
 Nälkä kurnii vatsassa. 
   
 Vatsan kuuntelu ei auta.
     
 Jopen on lähdettävä kauppaan.  
     
 On mietittävä, mitä kaupasta pitää ostaa. 
  
 Miettimistä on paljon.
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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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On jälleen torstai.         (taas)   
     
Joppe seisoo typötyhjän jääkaapin edessä.     (seisoskelee) 
_
Nälkä kurnii vatsassa, sillä aamupalaksi oli vain pieni leipäpala.  (mitätön)

Vatsan murinan kuuntelu ei kuitenkaan auta.    (todellakaan)

Jopen on lähdettävä pian kauppaan.      (riennettävä)

Ensin on kuitenkin mietittävä, mitä kaupasta pitää ostaa.  (suunniteltava)

Miettimistä on paljon, koska Joppe ostaa kerralla kaikki    (suunniteltavaa)
seuraavan viikon ostokset.    

Minkä virkkeen sanan voit korvata sulkujen sisällä olevalla sanalla? Ympyröi. 
Kirjoita virkkeet uudelleen uusien sanojen avulla.
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Jääkaapin hyllyt ovat vaaleansiniset ja alalaatikot vaaleanvihreät.

Jääkaapin ulkopuoli on harmaa.

Ovi on kokonaan vaaleanvihreä.

Ruskeakarvainen Joppe on pukeutunut tummanvihreään T-paitaan ja tummansinisiin 
housuihin.

Väritä kuva ohjeen mukaan.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Kirjoita uusi väritysohje.
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Väritä kuva kirjoittamasi ohjeen mukaan. 
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Mitä Jopen pitää tuoda kaupasta? Merkitse mallin mukaan.

1.  vessapaperia

2.  hammastahna

3.  hammasharja

4.  huulirasva

5.  päärynöitä

6.  karkkipussi

7.  kahvipaketti

8.  kengännauhat

9.  banaaneja

10. kakku

11. piirakka

12. reikäleipä

13. lamppu

14. omenoita
1.
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___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

banaani keräkaali omena jäätelö

punajuuri kakku kinkku joulutorttu

karkki päärynä kukkakaali porkkana

makkara pannukakku piirakka voileipä

Jaa tuotteet omiin ryhmiin. Keksi ryhmille nimet.
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Muodosta yhdyssana. Kirjoita.

liha
karkki

voileipä

pussi
leipä

lihapulla

voi
pulla

pannukakku

kakku
pannu

karkkipussi

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

=+

=+

=+

=+
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BINGO-pelien ohjeita

OHJE 1:
Seuraavan sivun BINGO-pelissä harjoitellaan syötävien herkkujen nimiä. 
Opettaja voi sanoa esimerkiksi: 

 PERUSMUODOSSA   TAIVUTETUSSA MUODOSSA

1.  Missä on omena?   1. Haluan omenan.
2.  Missä on banaani?   2. Banaanista on haukattu pala.
3. Missä on kaali?   3. Pidän kaalista.
4. Missä on voileipä?   4.  Haluan maukkaan voileivän.
5. Missä on makkara?  5. Makkarasta saa hyvän grilliherkun.
6. Missä on päärynä?  6. Joku voi olla allerginen päärynälle.
7. Missä on kukkakaali?  7. Kukkakaalista saa herkullista gratiinia.

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

OHJE 2:
Seuraavan sivun BINGO-pelissä voidaan harjoitella myös käsitteitä terveellinen/
epäterveellinen. Opettaja voi sanoa esimerkiksi: "Rastita terveellinen herkku". 
Oppilaan on mietittävä, mikä kuva voidaan rastittaa.

OHJE 3:
Seuraavan sivun BINGO-pelissä voidaan harjoitella myös muun muassa käsitteitä 
hedelmä, vihannes, suolainen ja makea. 
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PELAA BINGOA!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Tehosta mainosta. Valitse jokaiselle tuotteelle sopiva iskulause. 
Merkitse numero oikean tuotteen kohdalle.

PUKSUN PUODIN HURJAT HINNAT!

Airot

vain 55.99

vain 2.99

Suihkulakki

Ankkuri
vain 49.99

Lelukopteri
vain 19.99

Silitysrauta
vain 45.99

Imukiituri 007

vain 119.99

Imuri
Säästä
50%

Säästä
  15%

Tutki mainosta.

Souda tai huopaa!1. Karvat kuriin!2. Ankkuroi unelmasi!3.

Hanki rypytön elämä!4. Imaise pois!5. Mielikuvitus lentoon!6.
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Kirjoita tarina kuvien ja apusanojen avulla.

niinpä sitten

ILMALÄMPÖPUMPUT
ASENNUKSET   HUOLLOT

5 - VEISAAN

JOPPE

yhtäkkiä

ALE !!

vihdoin

yhtäkkiä
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BINGO-pelien ohjeita

OHJE 1:
Seuraavan sivun BINGO-pelissä harjoitellaan äng-äännettä. 
Opettaja voi sanoa esimerkiksi: 

 PERUSMUODOSSA   TAIVUTETUSSA MUODOSSA

1.  Missä on auringonkukka? 1. Auringonkukkia on mukava kasvattaa.
2.  Missä on puunrunko?  2. Puunrungon takana on hyvä piilopaikka.
3. Missä on tanko?   3. Tangolla on kiva tehdä temppuja.
4. Missä on penkki?   4.  Penkillä on tilaa kahdelle.
5. Missä on sänky?   5. Tarvitsen uuden sängyn.
6. Missä on lumilinko?  6. Lumilingolla saa tehtyä hyvin lumityöt.

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

OHJE 2:
Seuraavan sivun BINGO-pelissä harjoitellaan äng-äännettä. Opettaja voi piirtää taululle 
NG-parin ja NK-parin. Hän voi näyttää esimerkiksi NG-kirjainyhdistelmää, ja oppilaan on 
mietittävä, mikä kuva voidaan rastittaa.
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PELAA BINGOA!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Tavuta sanat sormien avulla.
Kirjoita sanat tavuittain viivastolle.

ken
kä

hen
ka

ri

au
rin

ko
la

sit
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Kirjoita sana oikean kuvan alle.

sangot
linkkuveitsi

auringonkukat

aurinkolasit
sanko

aurinkolasit

linkkuveitset
auringonkukka
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Joppe astuu kauppaan.

Aivan ensimmäiseksi hän tutkii ilmoitustaululta uusimmat ilmoitukset.

Joppe silmäilee mielellään asuntoilmoituksia.

Hänestä on mukava nähdä, millaisia asuntoja on myynnissä tai vuokrattavana.

Lue teksti. 

Vuokrataan hyvästä taloyhtiöstä 3h 
ja keittiö. 

Toimi nopeasti!

Soita p. 0111-22001100  

Vuokralle tarjotaan siisti kerrostalokaksio 59 
m2 Metsolassa. Asunto toisessa kerrokses-
sa, parveke etelään. Heti vapaa!

Tiedustelut puh. 0123-2222 100  

Vuokrataan rivitaloyksiö lähellä rauta-
tieasemaa. Huoneistossa lasitettu terassi 
Menokujalle päin. 

Ota yhteyttä puhelimitse, niin voit kysellä 
lisätietoja ja sopia mahdollisesta näytöstä. 
Heti vapaa, ei lemmikkejä. 

Puh. 012-345 6789

Ostetaan omalle perheelle iso omakotitalo. 
Alueena Muurahaiskallio, Kerttukoski ja 
Lintulahti.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Puh. 010001-212 / Elina

Alleviivaa kuvaa vastaava sana yllä olevista ilmoituksista.

Tutki alla olevia ilmoituksia.
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Vuokrataan rivitaloyksiö lähellä rauta-
tieasemaa. Huoneistossa lasitettu terassi 
Menokujalle päin. 

Ota yhteyttä puhelimitse, niin voit kysellä 
lisätietoja ja sopia mahdollisesta näytöstä. 
Heti vapaa, ei lemmikkejä. 

Puh. 012-345 6789

Tutki asuntoilmoitusta. 

Alleviivaa kuvaa vastaava sana yllä olevasta ilmoituksesta.

Mistä asuntotyypistä ilmoituksessa on kyse? Ympyröi.

YKSIÖ

vain yksi asumiseen tarkoitettu 
huone

KAKSIO

kaksi asumiseen tarkoitettua 
huonetta

NELIÖ

neljä asumiseen tarkoitettua 
huonetta

KOLMIO

kolme asumiseen tarkoitettua 
huonetta
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OH

WC

E

MHMH

WC

K

P

VH

MH  =  makuuhuone

WC  =  vessa

K =  keittiö

OH  =  olohuone

P  =  parveke

E =  eteinen

VH =  vaatehuone

YKSIÖ

vain yksi asumiseen tarkoitettu 
huone

KAKSIO

kaksi asumiseen tarkoitettua 
huonetta

NELIÖ

neljä asumiseen tarkoitettua 
huonetta

KOLMIO

kolme asumiseen tarkoitettua 
huonetta

Tutki asunnon pohjapiirrosta. Mistä asuntotyypistä pohjapiirros on? Kirjoita.

    Pohjapiirros on tehty                                                                    
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Tutustu asunnon pohjapiirrokseen.

Sopiiko lause kuvaan?        S = sopii E = ei sovi

Asunnossa on kaksi makuuhuonetta.      _______  
 
Asunnossa ei ole parveketta.       _______

Olohuone on suurempi kuin makuuhuone.     _______
    
Vessa ja keittokomero ovat vierekkäin.      _______

Keittokomero on pienempi kuin vessa.      _______

Asunnossa on vessoja.        _______

Asunnossa on kapea eteinen.       _______
      
Asuntoa sanotaan kaksioksi.       _______

MH

WC

KK

OH

P

E

MH  =  makuuhuone

WC  =  vessa

KK  =  keittokomero

OH  =  olohuone

P  =  parveke

E  =  eteinen 
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Joppe ja Paukku lähestyvät toista risteystä.     ______

Risteyksessä on kaksi autoa.       ______
       
Toinen auto ajaa risteyksestä poispäin.     ______
 
Risteyksessä ei ole yhtään liikennemerkkiä, mikä on aika omituista. ______

Tien vieressä on kaksi kerrostaloa.      ______

Ne ovat aivan samanlaiset.       ______

Sopiiko virke kuvaan?        S = sopii E = ei sovi

Alleviivaa kuvaa vastaava sana yllä olevasta tekstistä.

112

112


