
1



 

SUOMEA PIKKUVÄELLE 

 

on ala-asteen koululaisten ja muitten suomen kielestä kiinnostuneiden 
PDF-muotoinen luku- ja tehtäväkirja. 

PDF-kirjan tavoitteena on tarjota aakkostietoa, hauskoja tehtäviä ja 
minilukemistoa suomenkielen oppijoille. 

Kirja innostaa oppilasta käyttämään kieltä, houkuttelee kokeilemaan 
kielitaitoa, laajentamaan sanavarastoa ja tutustuttaa suomalaisiin tapoihin 
ja kulttuuriin. 

Kirjan tehtävät edistävät omatoimisuutta, kun koululainen ratkoo niitä itse. 
Tehtäviä voi ratkaista myös yhdessä vanhempien kanssa, mikä rikastuttaa 
äidin ja isän kieltä. 

 

FINSKA FÖR SMÅFOLK 

är en läse- och övningsbok i PDF-form för lågstadieelever och andra som vill 
lära sig finska. 

Materialet erbjuder både roliga uppgifter, trevliga sagor och verser samt 
ABC-kunskap för de som är nybörjare. 

Vårt mål är att inspirera eleven att använda sina finska kunskaper, att träna 
språket, utöka ordförrådet och bekanta sig med finska seder och finsk kultur. 

Många av uppgifterna är sådana att eleven själv kan lösa dem. Att arbeta 
med övningar och lösa uppgifter tillsammans med en förälder kan berika 
både mors och fars språk. 

 

Pirjo Shur,  P.S. tecknade sidor med texter 

Marja Siekkinen, M.S. texter och produktion 

Carina Staller, C.S. dikter 

 

 

2



 

 

Sisällysluettelo/Innehållsförteckning 

SUOMEN AAKKOSET                                                                        sivut   4 - 32 

BOBO-TARINOITA                                                                             sivut 33 - 45 

RUNOJA JA LORUJA                                                                           sivut  46 - 54 

KEHO, VAATTEET, VUODEN VARRELTA JA                              sivut  55 - 88 

MUITA TEHTÄVIÄ 

TEHTÄVIEN RATKAISUJA                                                               sivut  89 - 92 

Nämä PDF-muotoisen kirjan sivut ovat vapaasti ladattavissa Kielen ja 
kansanperinteen instituutin kotisivulta.  Opettajat, oppilaat, vanhemmat ja 
muut suomen kielensä rikastuttamisesta kiinnostuneet  saavat käyttää 
näitä vapaasti; opetella uusia sanoja, tehdä harjoituksia, ratkoa tehtäviä, 
samaistua satuolentoihin jne. 

Dessa PDF-sidor kan laddas ned gratis från Institutet för språk och 
folkminnens hemsida. Lärare, elever och andra som arbetar med språket     
kan således fritt använda materialet; lära sig nya ord, göra övningar, lösa 
uppgifter, identifiera sig med sagovarelser o.s.v. 

Kiitokset oikoluvusta Laura Koskelalle. Kiitos Kaija Tammelinille layout- ja 
IT-avusta. Erityiskiitos Vallentunan ja Waxholmin kunnan suomen kielen 
oppilaille, jotka ovat inspiroineet PDF-kirjan tehtävien laadinnassa. Kiitos 
myös Ruotsinsuomalaisten Kirjoittajien yhdistykselle käytännön 
ratkaisuista. 

Tack till Laura Koskela för korrektur. Tack till Kaija Tammelin för layout- och 
IT-stöd. Och ett stort tack till Vallentuna och Waxholm kommuns finska elever 
som har inspirerat i skapandet av uppgifterna som finns i denna PDF-bok. 
Tack även till Föreningen Sverigefinska skribenter som har varit behjälplig 
med det praktiska. 

Kuvien ja tekstien käyttö kaupalliseen tarkoitukseen kielletty. 

Bilderna och texterna får inte användas i kommersiella syften. 

Copyright  Pirjo Shur, Marja Siekkinen 

Stockholm 2019 

3



SUOMEN  AAKKOSET
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A- ja B-tehtävä

Löydätkö kuvasta

- aamu
- Aapo
- aasi
- ananas
- ankka
- apina
- avain
- aurinko

Muita a-sanoja

- Ai!
- asema
- alku
- alkaa
- Apua!
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BUSSI, BANAANI,
BENSIINI, BIISONI,
BIISAMI, BAMBI
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- cd-levy
C - sanoja

- cm = senttimetri
- Celsius
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- disko
D - sanoja

- delfiini
- dinosaurus
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- elefantti
E - sanoja

- etana
- elokuva
- esiintyy
- esiliina

- enkeli
- eläin
- ehyt
- eilen
- eno
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- flamingo

 F - sanoja

- flyygeli

- fossiili

- finni

- Finlandia

- froteepyyhe

- faarao
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* Vedä viiva tekstistä sopivaan kuvaan
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- hampurilainen

 H - sanoja

- hammas

- hauska

- hauva

- heikko

- hedelmä

- helmi

- helmikuu

- herätä

- herätyskello

- heti

- hieno

- huone

- Helsinki

HAMSTERI JA HIIRI
Hamsteri oli karannut häkistä. Se tapasi hiiren. Hiiri sanoi:
- Tule meille kylään. Saat ruokaa.
Hiiren koti oli lattian alla. Siellä oli kodikasta ja lämmintä. Hiirellä
oli varastossa paljon hyvää ruokaa. - Ole kuin kotona. Minä katan
pöydän. Hamsteri ihmetteli hiiren herkkuja. Yht´äkkiä se piilotti
hiiren ruuat suuriin poskiinsa. Se huudahti:
- Voi hiiri, minulta jäi ovi auki. Pitää mennä. Tulen toisen kerran!
Mutta hamsteri ei tiennyt, että lattian alla oli ahdasta. Se jäi heti
kiinni, kun sen posket olivat niin suuret. Sehän oli piilottanut
hiiren ruuat poskiinsa. Voi miten noloa se oli! Hiiri kutsui ystävät
apuun ja nopeasti ne kantoivat hiiren herkut takaisin hiiren pesään.
Hiiri piti ystävilleen juhlat. Mutta hamsteri livisti nopeasti häkkiinsä
ja veti oven kiinni perässään.
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Nyt on ilta.

Iltatähti tuikkii ikkunassa.

Isoäiti istuu jo.

-Istu Iiro, istu isä!

Isoäiti aloittaa.

Iltasatu "Intiaani Isovarvas"

jatkuu taas.
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I-tehtävä



- jääJ - sanoja
- jäätyy

- jano

- juoma

- jalka

Huom. Minulla on jano!
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MARSU

M - sanoja:

MYYRÄ

MUURAHAINEN

MATO

MATTO

MAKKARA

MUNA

MARJAPIIRAKKA
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nalle

N - sanoja

nukke

napa

nenä
naama

näkee

nasta
neula

nappi

netti

Netti  neuvoo
naapuri

Nelli ja Nikke ovat naapurin lapset.
Nelli on neljä ja nokkela.
Nikke on nolla ja nukkuu melkein aina.
Nelli on Niken sisko ja Nikke on Nellin veli.
Nelli nauraa ja näppäilee äidin kännykän
näppäimiä.
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- orava

O - sanoja

- oi

- opettaja

- oksa

- ope

- oppilas

- oma

19



Kirjoita kasviksien nimet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vastaa kysymyksiin:
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Qvist on naapuri ja luonnon ystävä.
Avunanto sammakoille on kevään tärkeä tehtävä.
Taskulamppu, saappaat ja kori
on varusteina Qvistillä,
kun hän vahtii liikennettä lammen vierellä.
Kas siinä sammakko, joka tien yli yrittää.
Sen varovasti Qvist koriinsa pyydystää.
Kun sitten vihdoin on aamu valjennut,
niin Qvist on kaikki lammen sammakot
metsään kantanut.

Mitä Saku on löytänyt lammikosta?
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- robotti
R - sanoja

- raketti

- raha

- rikas

- roisto

Keksi kysymyksiä!

esim. Kuka lapsi on se, jolla on rullalauta, vesipullo ja suojahanskat?

- rotta
- rumpu

- ruusu

rik

på svenska
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sieni

Muita S - sanoja:

sakset

siili

sydän

Suomi

saappaat

suklaa

sukat
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Mikä on se valtavan suuri toukka, joka liikkuu
maan alla ja joskus myös maan päällä? Se on
aika hiljainen, mutta usein, kun se pysähtyy,
se kiljuu: Iieek! Sitten se sylkee vatsastaan
pikku ötököitä ja imee sisäänsä uusia. Pika
pikaa se lähtee taas kauhealla vauhdilla eteen-
päin. Usein se tapaa toisia samanlaisia toukkia
matkan varrella. Koko päivän se kulkee, mutta
yöllä se lepää ja sitä pestään ja hoidetaan.
Aamulla aikaisin se rynnistää taas tunneleihinsa
ja ötökät odottavat sitä uskollisesti.

Arvoitus:
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- ulos

U - sanoja

- ulkona
- ulkoa
- uni
- uuni

- ukkonen
- uimalakki
- uimalasit
- uimaräpylät
- uimakoulu

- ukko
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- vyö

V - sanoja

- viulu

- varpaat

- vatsa

- villapaita

- vähän

- vene

26



Xylofoonimestari Xerxes
Xantipalle illalla
xylofoonia soittelee.
Myös tuntematon herra X
sitä mielellään kuuntelee.
Xerxeen lapset Yx ja Kax
isäänsä paljon ihailee.
He kaiket päivät marssin
tahdissa pihalla kävelee
ja pikku xylofooneja
innolla soittelee.
Sitä tuntematon herra X
sydämen pohjasta inhoaa.
Kädet korvillaan kaupungin
kaduille hän varjona katoaa.
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Ystävä voi olla tyttö tai poika.
Ystävä voi olla kissa, koira,
marsu, kani, hiiri tai hevonen.
Ystävä voi olla lisko, käärme
tai ötökkä.
Jollakin voi olla mielikuvitus-
ystävä, joka tulle aina, kun
ystävää tarvitaan.

- yö

Y - sanoja

- ylös

- yksin

- yhdessä

- yläkerta

- ympäri

- yskä
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Åke kertoo vaaristaan:
Vaaria kutsutaan Ål Åkerbäriksi. Vaari sanoo, että
hän oli ålantilainen ja nyt hän on åbolainen. Kun
minä ja Åsa synnyimme, vaari halusi antaa meille
nimet Åsa ja Åke. Ål Åkerberg rakastaa Ahvenan-
maata ja sen historiaa. "Ålannin sotaa" hän laulelee
aina, kun on iloisella tuulella. Ål nimen hän on saa-
nut, koska pitää kovasti rasvaisesta, savustetusta
ankeriaasta. Se on hyvin harvinaista, koska
ankeriaita ei enää saa kalastaa myytäväksi. Vaari vie
meidät usein Ahvenanmaalle. Hän toivoo, että meistä
joskus tulee kunnon "ålantilaisia". Jotkut haluavat
poistaa Å:n suomen aakkosista, mutta sitä vastus-
tamme jyrkästi. Kaikki Å:t takaisin suomen kieleen.

Ja se Ålannin sota oli kauhia,
hurraa, hurraa, hurraa!
Kun kolmella sadalla laivalla
seilas engelsmanni
Suomemme rannoilla,
Sunfaraa, sunfaraa, sunfarallallallaa,
Hurraa hurraa hurraa!
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Ötökät ovat pieniä fantasia-
eläimiä.
Myös hyönteisiä voi kutsua
ötököiksi.
Muumilaaksossa on paljon
pieniä ötököitä.

- örisee

Ö - sanoja

- öljy

- öljytä
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BOBO-TARINOITA
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- Nouse ylös Vassu, on aamu! Olen varannut
  pyykkikoneen.

- Ka, ka, karannut pyykkikone? Minne se on karannut? Vassu
  ihmettelee unenpöpperössä.

- Olen varannut pyykkikoneen. En sanonut karannut pyykkikone.
  Ei kone kellarista minnekään karkaa. Sinulla on unenpöpperöä
  korvissa.

Vassu kömpii ylös sängystä ja käy huuhtelemassa unisia silmiään.

- Nukuttaa. Mokotti on kadonnut. Olen etsinyt sitä vaikka mistä,
  ihan yötä myöten. Sen takia väsyttää.

- Älä huoli, kyllä Mokotti löytyy. Viedään nyt likaiset vaatteet
  pyykkitupaan.

Jatkuu....
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Pyykkituvassa



Bobo ja Vassu lähtevät kantamaan pyykkikoria kellariin.
Pyykkituvassa odottaa muhkea pesukone. Bobo nostelee vaatteet
koneeseen.

- Tuossa on sinun sininen hame, punainen yöpaita, minun oranssi
  t-paita ja farkut, kalsongit ja sukkia sekä sinun keltaiset haala-
  rit, jotka ovat aivan täynnä maalitahroja. Nyt vielä pesupulveria.
  Kiitos! Varo Vassu, että et kaada liikaa, kun näytät vieläkin
  unenpöpperöiseltä, Bobo varoittaa Vassua ja valitsee sitten
  pesuohjelman.

Se on eko 40o . Bobo sulkee luukun ja painaa käynnistysnappia.
Kone alkaa lotista ja lätistä, loiskia ja läiskiä.

- Lähdetään syömään aamupalaa. Tullaan takaisin, kun pyykki
  on valmista, sanoo Bobo.

- Minun on niin ikävä Mokottia, Vassu vaikeroi.

- Kyllä se löytyy, Bobo lohduttaa.

Kun he palaavat pyykkitupaan, kone on jo seisahtunut. Kun Vassu
nostaa vaatteita koneesta, niin haalarin lahkeesta pomppaa jokin
lattialle.

- Bobo, katso! Vassu hihkuu. Mokotti on löytynyt. Nyt muistan,
  että panin Mokotin taskuun, kun maalasin koirankoppia, ettei
  se töhriintyisi. Taskussa taisi olla reikä. Mokotti livahti haala-
  rin lahkeeseen ja sen mukana pyykkikoneeseen.
  ....Onpa pyykki nyt puhdasta, ja Mokotti myös!

Pyykkituvassa jatkuu....
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Bobo oli lentämässä avaruutta ympäri, kun aluksen moottori alkoi
köhiä. Kuului: "niks, naks, riks, raks"

- Parasta valmistautua hätälaskuun. Maapallo on lähin taivaan-
kappale. Voi hirmuista kuinka paljon siellä on vettä, Bobo ih-
metteli. Moottorista kuului taas "niks, naks, riks, raks". Ei autta-
nut muuta kuin painaa hätäjarrua.

- Kas tuolla pilkottaa pieni, vihreä saari keskellä merta. Sinne
laskeudun.

Bobo oli harjoitellut hätälaskua monet kerrat ja osasi tehdä sen
vaikka unissaan. Se onnistui myös tällä kertaa. Kohta lennokki
nökötti rannalla. Bobo lähti tutkimaan saarta. Hän oli laskeutunut
pienelle Takutean saarelle keskellä Tyyntä valtamerta.

Jatkuu....
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-  Onko täällä ketään? hän huusi.

-  On täällä, kuului pensaiden varjosta. Minä nukun siestaa.
  Olen kuuluisa maailmanympäripurjehtija Dikeson-Ojanen.
  Kuka sinä sitten olet ja mistä sinä siihen tulla tupsahdit?

-  Minä olen Bobo, avaruusmatkailija. Avaruusalus  hajosi ja
  tein tänne hätälaskun.

-  Olipa minulla tuuria. Tarvitsen veneeseeni perämiehen. Olet
  oikein hyvä siihen hommaan.

-  Minustako tulisi perämies, Bobo ällistyi.

-  Juu, katso, minä tiedän, että avaruudesta on ennenkin tipah-
  tanut taitavia purjehtijoita.

Minäkö olen tipahtanut purjehtija? ihmetteli Bobo.

Kapteeni Dikeson-Ojanen ei vastannut enää. Hän hääri veneensä
kimpussa ja käski Boboa hyppäämään kyytiin. Bobo vastusteli,
mutta suostui sitten. Ei kulunut kauaa, kun hän jo oppi pitämään
perää ja tekemään solmuja. Sitten he seilasivat pitkään maailman
merillä. Kunnes he kiersivät Hyväntoivonniemen ja Brittein saaret.
Sitten yhtenä päivänä kapteeni Dikeson-Ojanen ilmoitti, että oli
aika nousta maihin Skandinaviassa.

Jatkuu....
Bobosta tulee maan...

Jatkuu....
Bobosta tulee maan...
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Jatkuu....
Bobosta tulee maan...

-  Vassu-serkku asuu Göteborgissa. Mennäänkö tervehtimään
  häntä?

-  Sopii minulle, Bobo vastasi.

Niin Bobo ja Vassu tutustuivat. Heistä tuli parhaat ystävät. Bobo
ei enää kaivannut merelle tai avaruuteen.

Bobo, avaruusmatkailija Bobo, Vassun ystävä
(Nyt Vassun ostamat
vaatteet päällään)

Vassu, joka asuu Göteborgissa
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Bobo kurkistaa saunaan. Sieltä kuuluu sihinää "shii, shii". Vassu
istuu jo lauteilla.
 -  Käärmekö siellä sihisee? En uskalla tulla, Bobo sanoo.

 -  Voi sinua Bobo! Vesi se on, joka sihisee. Katsos, kun
    heitän kauhallisen vettä kiukaalle, niin se alkaa pihistä
    ja sihistä.

Vassu heittää vettä kiukaalle kivien päälle. Ensin kuuluu "pläts,
pläts" ja sitten "shii, shii". Vesihöyry kiukaalta peittää Vassun.

 -  Vassu kiltti, en näe sinua! Bobo ihmettelee.

 -  Ei huolta, kohta näet, kun höyry hälvenee. Ota nyt housut ja
    paita pois päältä ja kiipeä tänne ylös.

 -  Saanko pitää kalsarit jalassa? Bobo kysyy.

 -  Jos niin haluat. Tavallisesti saunassa kylvetään ilman
    vaatteita, Vassu neuvoo. Jatkuu....

1.  alalaude
2.  ylälaude
3.  saavi (kylmä vesi)
4.  pata (kuuma vesi)
5.  kiuas + kivet
6.  pesuvati

7.  ämpäri + vihta

8.  ralli
9.  saippua

10.  pyyhe
11.  Vassu heittää löylyä
12.  höyryä
13.  kauha

(sanko + vasta)
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Jatkuu....

Bobo ja Vassu saunassa...

Bobo ei uskalla vieläkään kiivetä lauteille. Hän vaan riisuu
paitansa, mutta jättää housut jalkaansa.

 -  Onko siellä ylhäällä kuuma? hän huutaa Vassulle.

 -  Ei sinun tarvitse kiivetä tänne ylös asti. Voit istua ala-
    lauteella, Vassu sanoo.

Bobo kurkistaa vielä lauteiden alle, istahtaa sitten alimmalle
lauteelle. Vassu heittää lisää löylyä. Kuuluu "pläts, pläts",
"läiskis ja sitten pitkä "shii" ja vielä "puuh".

 -  Eihän sinua palele siellä alhaalla? Vassu kysyy ja viskaa
    vielä yhden kauhallisen vettä kihisevälle ja pihisevälle
    kiukaalle.

 -  Ei palele. Jätin kalsarit jalkaan - kaiken varalta,
    Bobo vastaa.

(kurkku)
pesusieni lämpömittari

vasta tai vihta

kauha

Saunassa lämmitetään
siinä vesi, keittiössä
keitetään puuro.

Mikä vesi on saavissa?

Mikä nousee, kun Vassu heittää
vettä kiukaaseen?

Mikä tarvitaan, kun heitetään
löylyä?

Mikä sihisee "shii, shii"?

Hyvässä saunassa on
on makea ja hyvä.....?

Mikä on hyvin kuuma
saunassa.....?

Mikä voi olla auki tai kiinni?

Tämä voi myös olla auki tai kiinni.

Bobon paikka saunassa?

11.   Kun menet saunaan, ota mukaan  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Saunaristikko 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

saippua
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Bobo on sairas

Bobo makaa sohvalla ja valittaa.

 -  Päätä särkee, kurkku on kipeä, yskittää.

 -  Sinulle on tainnut tulla flunssa. Vai oletko noussut ylös väärällä
    jalalla? Vassu kysyy.

-  Sohvalta en ole noussut ollenkaan, en millään jalalla, niin
   kovasti koskee. Polveen sattuu ja isoonvarpaaseen pistää,
   Bobo vaikeroi.

 -  Flunssalta kuulostaa, mutta outo oire, että varpaaseen
    pistää. Katson varvasta heti, Vassu sanoo.

Vassu riisuu Bobolta sukan jalasta. Jalka tuntuu kuumalta ja
isovarvas on paksu ja punainen.

 -  Hei sinulla on tikku varpassa, voi, voi! Se täytyy saada pois.
    Soitan heti tohtori Hau-Haulle. Koirat ovat taitavia tunnistamaan
    tauteja, jos olisi jotain vakavaa. Jatkuu....
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Vassu soittaa Hau-Haulle ja tohtori lupaa tulla heti. Kun Vassu
sitten kurkistaa ikkunasta, näkee hän, että tohtori on jo paikalla.

-  Moi taloon! Vai tikku varpaassa? tohtori tervehtii.

-  Moi, terve, tohtori Hau-Hau, vastaavat Vassu ja Bobo yhteen
    ääneen. Sitten Bobo jatkaa:

-  Korvaan koskee, masua nipistää ja nenästä pursuaa keltaista
    räkää.

 -  Onpa sinulla vaivoja. Kuuntelen ensin keuhkot. Hm.. Ei kuulosta
pahalta, mutta flunssa sinulla on. Tikku varpaasta pitää saada
heti pois. Ja nenä niistää.

Tohtori Hau-Hau kaivaa esiin lääkärinlaukustaan pinsetin ja "haava
puhtaaksi"-nestettä, jolla hän puhdistaa pinsetin ja Bobon ison-
varpaan. Sitten hän vetää tikun pois.

 -  Nyt laastari päälle! Pysy vuoteessa pari päivää. Sohvallakin
    voit pötkötellä. Vassu hakee sinulle lääkettä apteekista ja
    hellii ja hoitaa sinua. Taisit vähän liioitella vaivojasi?
    Eikö jo helpota?

-  Joo, Bobo myöntää. Ei polveen satu enää, eikä korvaan koske,
    eikä masuakaan nipistele. Ihme ja kumma?

Bobo on sairas Jatkuu....

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Mikä?

Mikä?

Mikä kauppa
myy lääkettä?

Auttaa, kun koskee.

Auttaa, kun on nuha. Mikä esim.
flunssa on?

Mikä varpaassa?

Mikä?

Mikä tauti?

Mikä kipeä?

Ratkaisu s. 91
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Vassu laulaa: - Tule meille vaan, meillä leivotaan, saat lämmintä
leipää, joa annetaan. Tralalallaa, tralalallaa....

 -  Miksi sinä noin laulelet? Bobo kysyy.

 -  Isomummo on luvannut leipoa korvapuusteja, kun tulee ker-
    hosta. Jauhot, hiiva, sokeri, kardemumma, suola ja kaneli
    ovat työpöydällä, maito ja kananmunat ovat jääkaapissa.
    Autetaan mummoa ja tehdään taikina valmiiksi. Katsotaan
    keittokirjan ohjetta.

Bobo innostuu ja lukee: - Kädenlämpöiseen maitoon sekoitetaan
lusikka ja hiivaa, muna, suolaa ja sokeria....
Bobo ottaa jauhopussin, kaataa ja "hups" kaikki jauhot pussista
pöllähtävät kulhoon, pöydälle, ilmaan ja Bobon päälle.

 -  Voi, voi, olet aivan lumiukon näköinen ja keittiö on aivan
    jauhoissa.... Apua, isomummo tulee. Nyt tulee meille
    korvapuustit..... se sattuu!
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Tehtävä s. 73

Jatkuu....

,



Isomummo katsoo silmät pyöreinä lumiukkoa ja Vassua, joka
köhii Bobon takana.

 -  No ei hätää. Semmosta sattuu. Vassu, mene ostamaan uusi
    pussi jauhoja. Me siivoamme Bobon kanssa keittiön ja
    kohta ovat korvapuustit valmiit.

 -  Ei tehdä korvapuusteja. Ne sattuu, sanoo Bobo isomummolle.

 -  Kun minä olin pieni, lyötiin meitä lapsia korvalle, kun teimme
    kepposia tai olimme tuhmia. Sitä sanottiin korvapuustiksi.
    Nyt korvapuusteja vaan leivotaan. Lapsia ei saa lyödä
    korville, eikä muutenkaan mukiloida. Ravistele jauhot
    päältäsi, niin päästään leipomaan. Nämä korvapuustit eivät
    satu. Ne maistuvat!!

Leipurit Jatkuu....
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RUNOJA JA LORUJA
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Kierrä ensin tuoli vastapäivään.
Sitten oikealle suunnista.
Kolme askelta kulje ovea päin.
Sitten vasemmalle kolme askelta.
Heität kolme kuperkeikkaa,
tai teet kolme kyykkyä.
Käännyt kolme kertaa ympäri ja
marssit vielä takaperin.
Tulet sohvatyynyn luo.
Nosta tyyny! Sieltä löydät
taika-avaimen.
Sitten astut kaapin luo,
avaat oven taika-avaimella.
Alimman hyllyn alla on salaisuus:
Moisa-kissa siellä nukkuu!
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Lehmä Muu ja Reeta-varis päivittäin
tapailivat.
Toisillensa ilonsa ja murheensa
kertoilivat.
Mutta tänään auki ammollensa revähti
Reetan suu,
kun aikeistaan kertoi lehmä Muu.
Se joutessaan halusi jotain pakertaa.
Siksi puuhun päätti kojun rakentaa.

Muu kasaan oli koonnut jätelaudat.
Peltipurkista löytyi tarvittavat naulat.
Vasaran lyönnit alkoivat kaikua,
naula naulan jälkeen koukkuun taipua.
Sillä melkein jokainen lyönti pieleen meni,
kun Muu-lehmä kojuansa rakenteli.

Sikin sokin törröttivät Muu-paran naulat
vinksin vonksin puuta hiersivät laudat.
Muu ei menettänyt mielenrauhaa,
vaikka ei osannut käyttää sahaa eikä
mittanauhaa.

Vaan ylpeänä kojuansa katseli
koska oli ensimmäinen lehmä,
joka kojun rakensi.

Muu-lehmän tempaus

49



Toiveammatteja Mikolla oli enemmän kuin kaksi,
yksi niistä halu tulla veturinkuljettajaksi.
Isona hän veturikouluun menisi.
Tunnollisesti oppikirjat lukisi.
Kun koulu sitten oli käyty läpi,
sen joka matkustaja näki,
että junaa hän osasi ohjata, kun tarvittiin,
vaikka Malmösta Bodeniin.
Ja, että hän oli mies,

Veturinkuljettaja Mikko

 joka monet rautatiet ties!
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Kesäpäivänä
Kukko kanatarhassa kiekuu.
Hellalla soppa kattilassa kiehuu.
Kana siementä nokkii ja kaakattaa.
Maija nukellensa puhua paapattaa.

Kalastajan vene järvellä putputtaa.
Koiralla kovasti korvia kutkuttaa.

Ilma lämpimästi väreilee.
Aurinko hymyillen säteilee.

Matti verkkokeinussa levolla loikoo.
Laiskasti Mirre-kissa tassujaan oikoo.
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Satumetsässä on hiljaista ja rauhaisaa.
Ei siellä tuuli ulvo, eikä ukkonen pauhaa.
Siksi melu, jonka asukkaat yht´äkkiä
kuulivat.
Suuren sotajoukon tulleeksi luulivat.
Kaikki ihmeissään lähtivät tietysti
katsomaan.
Omin silmin häiriötä toteamaan.

Karhu saksofonilla sooloa soitti.
Sitä jänöpupu pianolla säestää koitti.
Kettu Liivari akortteja löi kitaralla.
Mäyrä ketterästi lirutteli bassolla.
Somasti törähteli peltohiiren trumpetti,
ja hiki hatussa orava rumpuja pumputti.

Jänöpupu tulevaa konserttiaan
orkesterin kanssa oli tullut
harjoittelemaan.

Orkesteri satumetsässä
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Oli veneessä komeat purjeet
ja lippusalko,
kun venematkaa teki Kiisu-kurkku
ja Hessu-herneenpalko.
Toverukset lähdössä oli kesälomaa
viettämään.
Samalla uusia maita ja meriä
näkemään.
Meri tyynenä välkkyi,
poissa oli vastatuulet.
Se hymyyn sai
toverusten huulet.
Pian edessä oli Tanskan maa.
Jonne he jo kauan sitten
halusivat matkustaa.

Kiisun ja Hessun matka
              Tanskaan

53



Astan leikkimökki on väriltään keltainen.
Sen jokainen nurkkalauta on valkoinen.
Mökkiin kuuluu pieni tupa ja terassi,
jonka penkillä Mirre mielellään makoili.

Astan leikkimökki

Kauniisti kaartuu mökin katto.
Lattialla värikäs räsymatto.
Ikkunassa pitsiverhot rusetteineen.
Seinällä soma taulu kesäkukkineen.
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KEHO, VAATTEET,
VUODEN VARRELTA JA
MUITA TEHTÄVIÄ
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Vassun pyykit Peli: Nopan avulla voit
kokeilla, osaatko
vaatteiden nimet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

10.
11.
12.

7.
14.
15.
16.
17.

13.t-paita
farkut
sukat
mekko
kalsongit
paita

pusero

housut

myssy
uimapuku
lippalakki
hupputakki

yöpuku
kaulaliina
lapaset
sukkahousut
hame

Mitä vaatteita sinulla on tänään päällä? Piirrä ja väritä:
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Numeroi sivun vaatteet:

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.

yöpuku

mekko (leninki)

pusero

farkut

hupputakki

myssy

sukat

paita

kalsongit

pitkät kalsongit

takki

lapaset

uimahousut

kaulaliina

saappaat

housut

hame

alushousut

reppu

sortsit

verryttelypuku

t-paita
vyö

sukkahousut

uimapuku

laukku

suomeksi ruotsiksi suomeksi
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Vaateristikko

Milloin käytetään kuva-arvoituksen vaatetta?
Onko sinulla sellainen? Kuvaa miltä se näyttää:

     Rebus:
    Poimi ensimmäinen kirjain kuvan sanasta.

Paistaa taivaalla? Pihan ympärillä?
Kesäherkku? Poika . .

Palaa ja polttaa ....

Tykkää
banaanista

Lemmikki, joka
sanoo: Mjau!Lemmikki, joka

sanoo: Hau hau!
   Antaa valoa, siitä voi
   katsoa ulos tai sisään.
   Sen voi avata.
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Ratkaisu s. 92

Ratkaisu s. 92

9.



Kaikki meni hullusti
noin ja näin
ja vielä väärinpäin.

Paita meni nurinpäin.
Kenkä tunki väärään
jalkaan.
Takki meni ylösalaisin.
Lakin lippa taaksepäin.
Kyltti näytti eteenpäin.

Muu meni ihan oikeinpäin!
Vai menikö?

Kaulaliina
on liian pitkä!

Myssy on
liian suuri!

Bobo ei aluksi osannut
pukea uusia vaatteita
oikein päälleen. Se
nauratti Vassua ja sitten
myös Boboa.

"perunat
  kasvaa"

(Miksi jalat ei voi liikkua
ja miksi vasen jalka
haluaa oikealle, ja
oikea jalka vasemmalle?)

Paita on
nurinpäin
ja
takaperin!

Takki on
väärässä
napissa eli
juoponnapissa!

Mikä täällä

liputtaa?

Nyt kengät
      menevät
        väärään
         jalkaan!

Väärinpäin
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Vassu:    Huomenta Bobo, oletko nukkunut hyvin?

Bobo:     Joo, niin kuin tukki. Olin tosi väsynyt.

Vassu:    Tässä on aamupalaa. Ole hyvä!

Bobo:      Kiitos, on kova nälkä.

Vassu:    Minä syön aamulla puuroa ja laitan siihen vähän
               voita, maitoa ja mansikkahilloa. On myös teetä,
               kahvia, kananmunia, juustoa, makkaraa, leipää,
               kurkkua, tomaattia, jugurttia ja hedelmiä. Onko
               sinulla joku oma toivomus?

Bobo:     Taidan tehdä hyvän makkara- ja juustovoileivän
               kurkun kanssa. Juon mielelläni myös mukin teetä.

Aamiainen
(aamupala)
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Aamiainen
(aamupala)

Piirrä tai kirjoita, mikä sinusta on hyvä aamupala.
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Ratkaisu s. 92



Vassu on luvannut Bobolle, että kesällä
mennään Suomeen.
Käydään viidessä kaupungissa:
Turussa, Helsingissä, Tampereella, Rovaniemellä
ja Vaasassa.
Sitä ennen pitää oppia Suomen maantietoa:

SUOMI

Suomen
ensimmäinen
kaupunki ja entinen
pääkaupunki?

Mikä on
naapurimaa
lännessä?

Miksi
kutsutaan
Suomen
pohjoisinta
lääniä?

Suomen
pohjoinen
naapurimaa?

Mikä Itämeren lahti
on Suomen ja Venäjän
välissä etelässä?

Suuri saari Ruotsin ja
Suomen välissä?

Suomen naapurimaa
idässä?

Suuri järvi
(etelä-keski-itä) Suomessa,
joka on tunnettu
hylkeistään ja kau-
neudestaan?

Suomen pääkaupunki :

Suomalainen herkku:
Ensimmäinen kirjain ruutuun!

Ratkaisu s. 91
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Ratkaisu s. 92



Keho:

Kirjoita numerot paikalleen

rinta
selkä
vatsa
käsi
jalka
pää
silmälasit
pylly

varpaat
sormet
nilkka
ranne
kaula
takapuoli
polvi
olkapää

3
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Kirjoita numerot kuvaan

naama (kasvot)
tukka
korva, korvat
silmä, silmät
nenä
suu

poski, posket
otsa
leuka
kaula
kulmakarva
silmäripset

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

viikset
parta
hampaat

   PÄÄ
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Ai, ai, Juhoa taas vaivaa,
laiskamato kaivaa!
Pitää viedä lääkäriin.
Lääkäri määrää lääkkeen.

-   Missä tauti tuntuu?
-   Joskus tuntuu päässä,
    jos on pakko lukea.
    Jos pitää jotain hakea,
    se tuntuu jalassa.
    Silloin se tuntuu selässä,
    kun pitää äitiä auttaa.
    Ja jos pitää siivota oma huone,
    vaiva tuntuu varpaissa.

-   Olipa siinä taudin kuvaa.
    Kirjoitan sinulle reseptin:
    Oltava vuoteessa kolme päivää.
    Ei saa tehdä yhtään mitään.

Minne se Juho nyt hävisi?
-  Tuolla puuhun kiipeää, sieltä alas
    hyppää, pallon perään pinkoo
    ja sitten pallon ilmaan potkaisee.

Ohhoh! Minnekäs se laiskamato katosi?

Juho ja laiskamato
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Jos keräät kirjaimet, niin saat sanan   ........................
Piirrä ja väritä se valmiiksi!

Milloin koulu
.........aamulla?
Se .........
kello 8.15

Mikä aika
päivästä, kun
aurinko
nousee?

Mikä eläin?

Mikä
eläin?

Mikä esine?Mikä hedelmä?

Mikä nousee
aamulla?

Pirre kaatui,
hän sanoi ..,
kun teki kipeää.

    . . ,
sattuu!

VAAKASUORA (LEPO)

PY
ST

YS
U

O
R

A 
(A

LA
S)

A -harjoituksia

2.

3.
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A-tehtävä

Ratkaisu s. 90



1.

4.

3.

5.

6.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

10.

MIKÄ  ISO
KÄÄRME?

MITÄ MOOTTORIIN?

Vassun ystävä,
joka tuli avaruudesta

Jos keräät ristikossa olevat numeroidut kirjaimet,
saat vielä yhden B-sanan. Kirjoita se viivalle.

Onko se sinusta kivaa?
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B-tehtävä Ratkaisu s. 90



 Minkä sanan sait?
Piirrä kuva siitä.

I- sanoja

- ikkuna

- ikioma

- ikävä

- ihana

- ilves

- ilo

- iloinen

- internet

- ilmapallo

- iso

 Mikä lelu?

Herätkää!
Nyt on             !

Ratkaisu s. 90
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I-tehtävä
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L-tehtävä

,

.



Terveellinen juurikasvi

71

P-tehtävä Ratkaisu s. 90

Ratkaisu s. 91

.

.



T-tehtäväristikko

Saat nimen tälle koneelle.

Ratkaisu s. 90
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T-tehtävä



Leipurit,
tehtävä, sanat
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Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai SunnuntaiV
Ma Ti Ke To Pe La Su

75
Kalenteripohja



Bobo tutkii Vassun kalenteria. Joulukuussa on paljon merkintöja ja muistutuksia.

Bobo:    Vassu, kyllä sinulla on paljon muistettavaa joulukuussa.

Vassu:   Silloin tapahtuu todella paljon. Joulukuu on tosi kiva kuukausi.
              Adventtina alkaa joulun odotus ja valmistelu. Me kutsutaan
              sitä pikkujouluksi.

Bobo:    Mikä tuo itsenäisyyspäivä on?

Vassu:   Silloin vietämme Suomen syntymäpäivää. Suomi tuli itsenäiseksi
              6.12.1917. Suomalaiset saivat siitä lähtien päättää omista asioistaan.
              Siniristilippu, Maamme-laulu ja leijonavaakuna ovat tunnuksia
              itsenäisyydestä. Itsenäisyyden vuoksi jouduimme käymään sotia.
              Isomummon isä oli mukana sotimassa 1939-45. Muistamme häntä
              ja sytytämme kaksi kynttilää ikkunalle itsenäisyyspäivänä.
              Laitamme makaronilaatikkoa ja katsomme presidentin
              kutsuja telkkarista.

JOULUKUU  2019

JOULUKUU  jatkuu....
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JOULUKUU  jatkuu....

Bobo:    Sitten täällä on alleviivaus Lucian päivänä. Onko hän
             sinun tyttöystävä?

Vassu:   Ei! Lucia eli kauan sitten Italiassa ja teki hyviä tekoja.
              Häntä juhlitaan täällä Ruotsissa. Kouluissa ja monissa
              työpaikoissa pidetään Lucia-näytöksiä ja tarjoillaan
              lussepullia ja piparkakkuja.

Bobo:    Kuulostaa tosi hyvältä. Kai sinäkin leivot piparkakkuja?

Vassu:   Kyllä, ja joulutorttuja. Tehdään myös lanttulaatikkoa.
             Joulukortit Suomeen pitää lähettää ajoissa ja joululahjat
             pitää ostaa. Jouluaattona menemme isomummon luo
             ja uudenvuoden aattona olemme meillä ja sulatamme
             tinaa, josta voimme ennustaa tulevan vuoden asioita.

Saat paikan, missä joulupukki asuu

Ruskea kakku,
jossa on
mausteita
ja siirappia

Jouluruoka?
Pikkuolento,
joulupukin apulainen

Palaa
jouluna

Juurikas, josta
tehdään laatikkoa

Suomalainen
             jouluherkku

Haetaan
kotiin
metsästä

Joulupukilla
on pitkä.....

Kuljettaa pukkia
ja lahjoja

Vuodenaika

JOULURISTIKKO

13.
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Ratkaisu s. 92
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Ratkaisu s. 92
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Ruusunnuppu ruusunnupun.



83

Kun kaksi eri vokaalia on vieri vieressä samassa tavussa,
sanotaan sitä diftongiksi.
Suomenkielessä on paljon diftongeja.
Tässä ne ovat sinisiä.

Kirjoita sanat, jotka löysit. Opettele lukemaan ja muistamaan.

(7 sanaa)
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Kuvakortit



Voit antaa pisteitä sanoille.
Esim. auto saa 1 pisteen, tietokone saa 3 pistettä.
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Kuvakortit



Monista ja piirrä lisää kuvia sanoista, joita tarvitset.

86Kuvakorttipohja
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Tarvitset
ja oman pelimerkin



                      
                Kuvakorteista ja peleistä 
 
�Kuvakortteja voi piirtää itse lisää ja sitä varten on tyhjä alusta valmiina. 
Liimaa piirretyt kortit paksummalle paperille. Voit käyttää myös valmiita 
muistipelikortteja. Hyvät kortit ovat myös Peppi- pelikortit, joilla voit 
keksiä erilaisia leikkejä. Lapsilta opin myös ”Hyppää järveen”-pelin. 
Ruotsiksi sen nimi on ”Finns i sjön”. 
 
   Noppapelejä voit myös keksiä itse. Aakkoset, ”Laiva on lastattu”, 
vaatteet ja värit ovat jo valmiita pelejä. Värit voi muuttaa numeroiksi 
jne. Kun osaa kirjaimella alkavan sanan, värin tai numeron, pääsee  
oppilas eteenpäin. Hän voi saada myös kortin, jolle on annettu pisteitä.  
Noppapelien tarkoituksena on oppia läksyn sanoja. Paitsi 
toisten kanssa, lapset pelaavat usein itsensä kanssa oppiakseen, tai 
odotellessaan opettajaa. 
 
(Peppikortit on ”Pippi, sakletarspel”, jonka kortit käänsin suomeksi ja 
kirjoitin merkkitussilla korttiin.) 
 
 
 
                Kalenterista  
 
�Kun lapset opettelevat kuukausien nimiä ja aikakäsitteitä, voi olla 
avuksi tyhjä kalenterisivu, johon voi riipustaa kuukauden päivät. Tyhjään 
yläosaan voi piirtää ajankohtaisen kuvan. Kalenteriin voi kirjoittaa kaikki 
tärkeät päivät: syntymäpäivät, kokeet ja lomat. Mielenkiintoista on 
vertailla suomalaista ja ruotsalaista kalenteria. Esimerkiksi juhlapäivät 
eivät ole samat. 
 
Pirjo Shur 
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 TEHTÄVIEN RATKAISUJA
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