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 Inarin ja Matin pihapuussa on lintulauta.
      
 Lintulaudalla on auringonkukansiemeniä.

 Orava, harakka ja sinitiainen vierailevat siellä ahkerasti. 

 Orava on kaikkein innokkain.   

 Se syö siemeniä niin kauan, kunnes harakka keskeyttää sen puuhat.

 Puuhun on ripustettu myös talipalloja.

 Ne ovat lintujen suurta herkkua.

 Orava varmaan luulee itseään linnuksi, koska sekin herkuttelee talipalloilla.

Ympyröi tekstiin liittyvät kuvat.

Lue teksti.

Mikä sopisi tekstin otsikoksi? Ympyröi.

Elämää pihapuussa

Näin rakennat lintulaudan

Oravan pieni perhe

Elämää kuhiseva pensas

Vaarallisia hyönteisiä

Muuttolinnut
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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 katsoa kuvia.
   

Osasin ajatella kuvia ja tekstiä.
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 Kristiinan ja Ilarin mummi ei pitänyt hiiristä.
      
 Hiiret näyttivät pitävän mummista tai ainakin hänen kodistaan.

 Joka syksy talon seinien sisältä kuului rapinaa.

 Silloin mummi antoi paapalle tehtäväksi hävittää hiiret.

 Hiirenloukku laitettiin saunaan, jossa hiiret mielellään puuhastelivat.

 Aamulla saunaan kurkistaessaan mummi huomasi tyhjän hiirenloukun.

 Häntä inhotti ajatella vapaana juoksentelevia hiiriä.

 Miten ihmeessä hiiristä pääsisi eroon?

Ympyröi tekstiin liittyvät kuvat.

Lue teksti.

Mikä sopisi tekstin otsikoksi? Ympyröi.

Hiiret juhlissa

Mummin mielipuuhat

Hiiret mummin riesana

Mummin harrastukset
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Mitkä puheenvuorot sopisivat tekstiin? Ympyröi.

Voi ei, tyhjä 
hiirenloukku!

Mistä voisin 
ostaa hiiriä?

Mistä kuului 
rapinaa?

Anteeksi.

Hyi, inhottavia 
hiiriä!

Oletko nähnyt 
saunassa hiiriä?

Hiiret ovat 
ihania 

vipeltäjiä.

Voisitko 
laittaa 

hiirenloukun 
valmiiksi?

Voi kuinka 
söpöjä pieniä 

poikasia.

Pitäisikö meidän 
ostaa kaneja?

Kirahvilla on 
pitkä kaula.
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Muokkaa tekstiä sopivien puheenvuorojen ja/tai omien ajatustesi avulla.
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ITSEARVIOINTI

Osasin lukea tekstin.

Ymmärsin joitakin tekstin asioita.

Ymmärsin, mitä teksti tarkoitti.

Osasin katsoa kuvia.

Osasin ajatella kuvia ja tekstiä.

Osasin lukea puheenvuorot.

Ymmärsin, mitä puheenvuorot tarkoittivat.

Osasin miettiä, mitkä puheenvuorot sopisivat 
tekstiin.

Osasin muokata tekstiä puheenvuorojen ja/tai 
omien ajatuksieni avulla.

Mitkä sanat olivat vaikeita? Ympyröi ne tekstistä punaisella värillä.
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 Elli halusi kerrossängyn.
      
 Hän oli nähnyt sellaisen hyvän ystävänsä luona.

 Äiti ja isä olivat kuitenkin sanoneet, ettei kerrossänkyä vielä osteta.

 Pikkuveli Ilmari tarvitsi edelleen pinnasänkyä.

 Elliä ärsytti.

 Miksi pikkuveli ei voinut jo nukkua kerrossängyssä?

Ympyröi tekstiin liittyvät kuvat.

Lue teksti.

Mikä sopisi tekstin otsikoksi? Ympyröi.

Elli yökylässä

Liian pieni kerrossänky

Liian kallis kerrossänky

Toive kerrossängystä
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Mitkä puheenvuorot sopisivat tekstiin? Ympyröi.Mitkä puheenvuorot sopisivat tekstiin? Ympyröi.

Elsallakin on 
kerrossänky.

Milloin voin 
muuttaa Elsan 

luo?

Syöttötuoli on 
liian pieni 
Ilmarille.

Milloin Ilmari voi 
nukkua 

kerrossängyssä?

Milloin Ilmari 
menee 

esikouluun?
Kaikilla muillakin 
on kerrossänky.

Milloin 
mennään ulos?

Ihana keltainen 
tuoli!

Milloin vauva 
syntyy?

Mennään 
luistelemaan!

Ostetaanko 
karkkia?
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Muokkaa tekstiä sopivien puheenvuorojen ja/tai omien ajatustesi avulla.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     



Nimi: _________________________________________

©Tavalliset tarinat, OpiKatti

28

ITSEARVIOINTI

Osasin lukea tekstin.

Ymmärsin joitakin tekstin asioita.

Ymmärsin, mitä teksti tarkoitti.

Osasin katsoa kuvia.

Osasin ajatella kuvia ja tekstiä.

Osasin lukea puheenvuorot.

Ymmärsin, mitä puheenvuorot tarkoittivat.

Osasin miettiä, mitkä puheenvuorot sopisivat 
tekstiin.

Mitkä sanat olivat vaikeita? Ympyröi ne tekstistä punaisella värillä.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Osasin muokata tekstiä puheenvuorojen ja/tai 
omien ajatuksieni avulla.
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 Ellin jalkaan oli tullut aamulla pieni naarmu.
      
 Siitä oli valunut muutama tippa verta.

 Tämä oli itkettänyt Elliä.

 Hiekkalaatikkoleikkien aikana Elli ei muistanut naarmua ollenkaan.

 Uimakoulun alkaessa hän huomasi naarmun.

 Elli katseli sitä pesuhuoneessa suihkun alla.

 Yhtäkkiä häntä huimasi.

 Uimaopettaja nosti Ellin syliinsä ja vei hänet äidin luo. 

 Äiti lohdutti Elliä.

 Uimaopettaja ehdotti, että naarmun päälle laitettaisiin laastari.

 Sitä Elli ei halunnut.

Ympyröi tekstiin liittyvät kuvat.

Lue teksti.
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Mitkä puheenvuorot sopisivat tekstiin? Ympyröi.

Mikä sopisi tekstin otsikoksi? Ympyröi.

Suuri onnettomuus

Elli ja mukava lääkäri

Harmittava vahinko

Hiekkalaatikkoleikkejä

Paras uimakoulu Kateelliset kaverit

Pitääkö mun 
mennä lääkäriin?

Missä on 
paloasema?

Nyt mennään 
lääkäriin.

Milloin tämä 
jälki häviää?

Pitääkö mun 
olla pois 

uimakoulusta?
Missä mun 
haalari on?

Ai, siihen 
sattuu!

Mun jalkaan 
tuli aamulla 

naarmu.
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Muokkaa tekstiä sopivien puheenvuorojen ja/tai omien ajatustesi avulla.
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ITSEARVIOINTI

Osasin lukea tekstin.

Ymmärsin joitakin tekstin asioita.

Ymmärsin, mitä teksti tarkoitti.

Osasin katsoa kuvia.

Osasin ajatella kuvia ja tekstiä.

Osasin lukea puheenvuorot.

Ymmärsin, mitä puheenvuorot tarkoittivat.

Osasin miettiä, mitkä puheenvuorot sopisivat 
tekstiin.

Mitkä sanat olivat vaikeita? Ympyröi ne tekstistä punaisella värillä.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Osasin muokata tekstiä puheenvuorojen ja/tai 
omien ajatuksieni avulla.


