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Suomalainen  
koulu

Tavoite on tutustuttaa oppilaat tunnilla 

toistuvien tehtävätyyppien nimityksiin leikkien 

ja pelien avulla. Kappaleessa esiteltyjen 

sanojen oppiminen auttaa jatkossa pitämään 

opetuskielen suomena ja antaa oppilaalle 

kuvan siitä, mitä suomen tunneilla tapahtuu. 

Kuvia voi olla hyvä jatkossakin pitää esillä. 

Niiden avulla voi kertoa, mitä kullakin tunnilla 

on tarkoitus tehdä.
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EHDOTUS TUNTIEN JAKSOTUKSEKSI

Ensimmäinen 
tunti
Aloita ensimmäinen tunti leikeillä, joissa 

oppilas saa kuunnella sanoja. Ota ensin 4 

isoa kuvakorttia ja sano sanat, esimerkiksi: 

lue, kirjoita, pelaa, leiki. Oppilaiden ei tarvitse 

toistaa sanoja. On hyvä, että he keskittyvät 

kuuntelemaan. Sano sitten sanat uudestaan 

niin, että oppilaat voivat osoittaa sanaa. Anna 

malli siitä, miten sanat voi elehtiä. Sano sitten 

sana, näytä mallia ja elehdi sanat yhdessä 

oppilaiden kanssa. 

Askarrellaan oppilaan oma lukujärjestys 

suomen tunti 1  

käyttämällä neljää korttia, minkä jälkeen kukin 

oppilas saa elehtiä oman lukujärjestyksensä. 

(Tulostettavat kuvat löytyvät tämän kappaleen 

lopusta.) Toiset saavat tulkita osoittamalla 

sopivaa kuvaa. Jos oppilaat ovat jo 2-3 

-luokkalaisia, voidaan käyttää kaikkia 8 kuvaa 

jo ensimmäisellä esittelykerralla. Lopeta 

tunti muistipelin pelaamiseen tai elehtimällä 

tehtävään Kim-leikkiin. (Leikin ohjeet löytyvät 
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tehtäväsivujen lopusta.) Muistipeliä voi aluksi 

pelata niin, että opettaja lukee sanakortin ja 

oppilas yrittää kääntää oikean kuvakortin.

Toinen tunti
Toisen tunnin alussa leikitään lyhyesti 

ensimmäisen tunnin leikit ja (ellei sanoja 

opetettu jo ensimmäisellä tunnilla) opitaan 

4 uutta sanaa. Askarrellaan seuraava oma 

lukujärjestys suomen tunti 2. Jatketaan sen 

jälkeen työkirjatehtäviä. Lopussa opetellaan 

suomalainen Aakkoslaulu.

Kolmas tunti
Kolmannella tunnilla kerrataan lyhyesti 

edelliset leikit ja edellisellä tunnilla opittu 

laulu. Jatketaan työkirjatehtäviä. Kolmannella 

tunnilla kaikkien tulisi osata elehtiä sanat, kun 

he kuulevat ne. Useimmat oppilaat osaavat 

myös sanoa sanat. Tässä vaiheessa voidaan 

pelata Pyydä korttia -peliä.(Pelien ohjeet 

löytyvät tehtäväsivujen lopusta.) 

Ennen seuraavaan jaksoon siirtymistä oppilaat 

saavat kuunnella, kun opettaja lukee Taksin  ja 

Maxin johdantoluvun Max muuttaa.
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Vi föreställer oss att du kommer till  

en skola där läraren pratar bara finska. 

Hur ska du förstå vad hon säger? 

Du kan titta på hennes gester, titta 

vad hon gör, titta vad de andra 

eleverna gör och försöka göra likadant. 

Men det är inte alltid lätt. Som tur 

är, brukar den här läraren använda 

bilder som visar vad ni ska göra under 

lektionen.

Suoma-
Kappale 1

lainen
koulu
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Leiki

Lue

Kuuntele

Kirjoita

Laula

Pelaa

Askartele

Piirrä
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Vad vill du helst  
att vi ska göra? 

Om du fick bestämma, vilka bilder 

skulle du sätta på tavlan? Vad vill du 

att vi ska göra först? Vad vill du att vi 

ska göra sedan?

Vi hinner kanske inte göra allt under 

en lektion, men klipp ut bilderna och 

pyssla ihop ett schema för det som 

du vill att vi gör.

Hur många olika saker hinner man 

göra under en lektion? Kanske tre? 

Eller vad tycker du? Är det något som 

man ska göra varje lektion för att lära 

sig så mycket som möjligt? Vad tycker 

din lärare?

Planera en lektion genom att först 

klippa ut bilderna och sedan klistra 

dem i den ordning som du väljer. Du 

får först lära dig fyra ord. Sedan får du 

lära dig 4 fyra ord till.
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Askartele. 
Pyssla ihop ditt önskeschema.

Suomen tunti 1          Suomen tunti 2

Muistipeli 
Visa för de andra eleverna med gester 

hur ditt schema ser ut. (Du får inte 

visa bilderna, bara visa vad man gör.) 

De andra skall peka på den bild som 

de tror du visar.
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Kim-leikki

Kuuntele ja kirjoita
Opettaja sanoo sanan ja 
sinä kirjoitat numeron 1-4.

1. kir-joi-ta 
2. piir-rä  
3. as-kar-te-le 
4. lu-e
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Kuuntele ja kirjoita.
Opettaja sanoo sanan ja 
sinä kirjoitat numeron 1-4.

1. kuun-te-le
2. lau-la
3. lei-ki
4. pe-laa
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L A P P L K L K

Kirjoita  
ensimmäinen  kirjain.
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 — — - —
 U E  L

 — — — - — —
 A U L  A L

 — — — - — —
 I E L  K I

 — — — — - — —
 R I I P  Ä R

 — — - — — — - — — - — —
 S A  R A K  E T  L E

 — — - — — —
 E P  A L A

Kirjoita sana. 
Nosta kirjaimet viivalle.
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Pe-laa

Kir-joi-ta

Lu-e

As-kar-te-le 

Piir-rä

Lau-la  

Lei-ki 

Kuun-te-le

Yhdistä kuva ja sana.
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P E L A A L S T R

H J E O T U S S E

H I I V M E S P O

A S K A R T E L E

P I I R R Ä L L A

K U U N T E L E K

L N Ä Ö L A U L A

1.   5. 

2.   6. 

3.   7. 

4. 

Mitä sanoja löydät?  
Väritä sanat ja kirjoita.
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Kim-leikki niin, että oppilaat sanovat 

sanat.

Bingo

Pyydä korttia -leikki

Laulu Aakkoset suomeksi
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Kim-leikki
Kortit pannaan pöydälle. Oppilaat sulkevat 

silmät. Opettaja ottaa pois yhden kortin. Mikä 

kortti puuttuu? Se, joka keksii, saa ottaa seuraavan kortin 

pois. Oppilas voi joko sanoa sanan tai elehtiä sen. 

Pyydä korttia-leikki
Oppilaat pelaavat Pyydä korttia -pelin (”Finns 

i sjön”) säännöillä. Tavoitteena on saada kaksi 

samanlaista korttia. Oppilaille jaetaan 2 korttia kullekin. 

Loput kortit jätetään pinoon pöydälle.

Oppilas valitsee, keneltä kysyy, ja sanoo haluamaansa 

korttiin  liittyvän sanan, esimerkiksi LUE. Jos toisella on 

LUE kortti, hän antaa sen kysyjälle. Kysyjä saa silloin 

jatkaa kysymistä. Jos oppilaalla ei ole kyseistä korttia, 

hän sanoo: ”EN LUE”. Silloin vuoro vaihtuu ja seuraava 

saa kysyä. Jos oppilaalla ei ole yhtään korttia kädessä, 

hän saa nostaa pöydästä kaksi korttia lisää.

Voit etsiä sopivan Aakkoslaulun internetistä  

(esim. hakusana: Aakkoslaulu)



21

Näiden kuvien avulla oppilaat voivat 
suunnitella oman ”lukujärjestyksensä”.
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Max muuttaa
Tämä kappale sisältää neljä lyhyttä tekstiä, 

jotka opettaja voi lukea oppitunnin aluksi. 

Kappaleeseen  kuuluvat seuravat tekstit:

• Max muuttaa (ruotsiksi)

• Tervetuloa Max!

• Maxin kassi

• Maxin albumi

EHDOTUS TUNTIEN JAKSOTUKSEKSI

1. tunti
Tavoite
• oppia tervehtimään suomeksi

• oppia sanomaan ”Minä olen” - lause

• oppia toistamaan Taksin ja Maxin dialogi.

Opettaja kiinnittää taululle eri toimintojen 

kuvasymbolit:
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Opettaja lukee lukukirjasta tekstin 

Max muuttaa sekä Tervetuloa Max. 

Oppilaat kuuntelevat ja katsovat 

kuvia.

Askarrellaan Taksin ja Maxin 

keppinuket.

Käytetään keppinukkeja dialogin 

dramatisoinnissa. Alussa opettaja 

voi lukea Taksin vuorosanat. Oppilas 

puhuu Maxin ruotsinkieliset vuorosanat. 

Vaihdellaan niin, että eri oppilaat toistavat 

Maxin vuorosanat. Lopuksi halukas oppilas voi 

lukea myös Taksin vuorosanat.

Tehdään työkirjatehtävät 1-4.
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2. tunti
Tavoite
Opitaan yhdistämään sana ja kuva. 

Huomataan, että monet suomen sanat 

muistuttavat ruotsin sanoja. 

Opettaja laittaa taululle symbolit:

Opettaja lukee lukukirjasta tekstin 

Maxin kassi. Oppilaat kuuntelevat ja 

katsovat kuvia.

Askarrellaan (tai piirretään) Maxin 

kassi. Piirretään ja leikataan 

tavaroita, joita Maxin kassiin voi 

laittaa.

Tehdään työkirjatehtäviä opettajan 

harkinnan mukaan.
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3. tunti
Tavoite 
• oppia ymmärtämään, kun joku kertoo 

perheestään

• oppia itse kertomaan perheestään

• oppia vastaamaan kysymykseen  

”Kuka hän on?”

Opettaja laittaa taululle seuraavat symbolit:

Kuunnellaan teksti Maxin albumi. 

Askarrellaan Maxin albumi, joka 

on niin pieni, että se mahtuu 

edellisellä tunnilla askarreltuun 

kassiin. Albumiin voi liimata tai piirtää Maxin 

sisarusten ja vanhempien kuvat. Askarrellaan 

kuvat puhelimeen seuraavaan tapaan: leikkaa 

irti puhelin ja liimaa se halutessasi pahville 

(tai laminoi se). Puhelimen näytön reunoihin 

tehdään viillot niin, että näyttöä pitkin voi 

kuljettaa kuvaliuskaa. Kuvaliuskaan voi liimata 
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kuvia Maxin albumista, mutta myös oman 

perheen kuvia. Näyttämällä kuvia puhelimesta 

oppilas saa kertoa omasta perheestään. 

Kuvien alle voi myös kirjoittaa, kuka kuvassa 

on. oppias vastaa kysymyksen ”Kuka hän on?”

Maxin albumi 

Oppilas kertoo omasta perheestään. 

Hän kuljettaa kuvaliuskaa 

”puhelimen” näytöllä  

ja kertoo, keitä kuvissa on.

Kuuntele tai lue Maxin uusi perhe. 

Pitkien ja lyhyiden vokaalien 

ääntämistä voi harjoitella hyppy-

ruudukolla. Katso idea sivustolta 

http://lukujaliikkuen.fi/kirjainsuunnistus/

http://lukujaliikkuen.fi/kirjainsuunnistus/
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Keskustelkaa koirien nimistä. 
Teksteissä käytetään kummastakin koirasta 

kahta nimeä: Taksi ja Tax (tax), Maksi ja Max.

Suomenkielisen henkilön puheessa 

ruotsinkielinen nimi voi joskus saada 

nimen loppuun i-kirjaimen, ja kirjoitusasu 

voi muuttua: Esimerkiksi Alex voi joskus 

suomalaisessa muodossa olla Aleksi.

Ruotsissa syntynyt pieni mäyräkoira (tax) on 

ruotsinsuomalaiseen perheeseen saapuessaan 

saanut nimeensä osan ruotsista ja osan 

suomesta: tax + i = Taksi. 

Kun ruotsalaisessa perheessä kasvanut 

Max muuttaa Taksin perheeseen, hänkin 

saa suomalaisen hellyttelynimen Maksi 

(joka viittaa myös Maxin suureen kokoon). 

Max puolestaan muuttaa Taksi-nimen 

hellyttelynimeksi Tax.
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Askartele Taksi ja Max 
keppinuket. 

Mikä nimi? Kir joita.  
Ota sana laatikosta. 

 Hei ______________________. 

 Jag heter inte Maksi.  

 Jag heter Max. 

 Minä olen ________________. 

 Du är inte taxi. Du är en tax. 

 Tervetuloa ________________. 

 Kiitos ____________________

Maksi Max
Taksi  Tax

Max
Kappale 2

muuttaa
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Kirjoita. Mitä sanoo Taksi? 
Mitä sanoo Max?

Minä olen Max.     Minä olen Taksi.
HAU HAU!     Hei Max!    Hei Taksi!
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Mitä sinä sanot? Valitse 
laatikosta tai keksi itse.

Tervetuloa Max!  

Hei Max!

Hei Taksi!

Minä olen                           
 

                                           

Piirrä oma kuva.
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Oho! Iso kassi! 

Titta vilken stor väska. 
Vad har Max med sig  
i väskan? Vad tror du?

Lyssna på den finska texten och 

titta på bilderna. Många ord kan låta 

ganska lika på svenska och finska. 

Kan du gissa vad Max har med sig 

i väskan?
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Lue tai kuuntele,  
kun opettaja lukee. 
Kirjoita numero ruutuun.

1. kup-pi
2. nal-le
3. luu
4. pal-lo
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Kirjoita. Millä kirjaimella 
sana alkaa?

N P K L
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Mitä Maxin kassissa on? 
Piirrä.

a a aa

a i ai

ka

kas

kas-si

pa

pal

pal-lo

Lue
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Lue tai kuuntele  
(ja osoita kuvia) 
Maxin albumi. 

Mikä tämä on?
Se on Maxin albumi. Avaa albumi. 

Isä ja äiti 

Ronni ja Rax 

Sibylla ja Sax

Kuka tämä on?
Se on pik-kui-nen Max.
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kup si

kas le

pal pi

nal lo

 — — — - — —
 A P L  O L 

 — — — - — —
 N L A  E L

Miten sana loppuu? 
Vedä viiva.

Kirjoita sana.
Nosta kirjaimet viivalle.
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äi-ti

i-sä

Max

sis-ko

ve-li

Miten sana loppuu? 
Vedä viiva. 
 

sis li

äi ko

ve ti

Yhdistä kuva ja sana.
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Kirjoita sana. 
Nosta kirjaimet viivalle.  
Kuka hän on?

 — — — - — —
 S S I  O K

 — — - — —  

 E V  L I 

 — - — — 

 I  Ä S 

 — — - — —
 I Ä  T I

 — — —
 X M A
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Askartele Maxin albumi. Kerro 
Maxin perheestä.

Askartele. Kuvat puhelimessa. 
Kerro omasta perheestäsi. 

Kerro omasta perheestäsi.

LISÄTEHTÄVÄ
Piirrä vihkoon iso kassi. Mitä sinun 

kassissa olisi, jos muuttaisit uuteen 

kotiin? Piirrä ja kerro.
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Lue ja osoita

Maxin UUSI perhe 

Tämä on Olli. 

Tämä on Ollin äiti, Elli. 

Tämä on Ellin isä, vaari. 

Hän on Ollin morfari. Vaari.

Tämä on vaarin koira, Taksi.

Taksin uusi kaveri on Maksi.

Sanasto 

Tämä on  Det här är

Hän on  Han är, hon är

Uusi kaveri Ny kompis
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Maxin muuttokassi
Väritä kassi. Kirjoita siihen nimilappu.

Leikkaa ja teippaa tai liimaa reunoista.
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Oma albumi puhelimessa
Leikkaa harmaan näytön pystysuorat 

reunat niin, että kuvanauhaa voi 

kuljettaa ikään kuin selaisi kuvia 

puhelimen näytöllä. Oppilas 

piirtää kuvia perheestään ja ehkä 

kavereistaan ja kuljettaa kuvanauhaa 

puhelimessa. Ruutuihin voi liimata 

myös valokuvia tai käyttää Maxin 

perhealbumin kuvia. Puhelimen voi 

liimata pahville tai ylä- ja alareunoista 

kiinni vihkoon.
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Matki  
minua Max
Tämä kappale sisältää kaksi lyhyttä tekstiä, jotka 

opettaja voi lukea lukukirjasta oppilaille kunkin 

oppitunnin aluksi. Samalla kun opettaja lukee, 

oppilaat seuraavat kuvia.

Kappaleeseen kuuluvat seuravat tekstit:

• Matki minua Max

• Max osaa

Kappaleessa opitaan verbejä leikkimällä  

Käske koiraa-leikkiä. 

Oppilaat oppivat ensin ymmärtämään verbien 

käskymuodon: istu, kävele, pysähdy, jne. 

ja tekemään niihin liittyvät liikkeet.

Seuraavilla tunneilla oppilaat osaavat itse 

tuottaa joitakin verbejä ja käskeä toveriaan, 

joka tekee liikkeet.

Myöhemmin tässä kappaleessa on 

mahdollisuus oppia samoista verbeistä 1. 

persoonan kieltomuoto: en istu, en kävele,  

en pysähdy.
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Lopuksi oppilaat oppivat ymmärtämämään 

kysymyksen ”Istutko sinä?” ja vastaamaan 

siihen ”Joo/En istu”. Jotkut oppilaat oppivat 

itse muotoilemaan -ko -kysymyksen.

EHDOTUS TUNTIEN JAKSOTUKSEKSI

1. tunti
Tavoite
• Oppia ymmärtämään verbien käskymuoto: 

istu, kävele, pysähdy, jne. ja tekemään niihin 

liittyvät liikkeet.

Opettaja laittaa taululle symbolit:

Opettaja lukee tekstin Matki minua 

Max. Oppilaat seuraavat ja katsovat 

kuvia. Opettaja opettaa verbit: istu, 

seiso, kävele, juokse, pysähdy, hypi. Opettaja 

näyttää kuvia ja oppilaat seuraavat.
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Käske koiraa - leikki
Sovitaan, että oppilaat ottavat 

Maxin roolin. Opettaja on Taksi. 

Opettaja sanoo sanan ja näyttää liikkeen. 

Oppilaat matkivat liikettä (he eivät sano 

sanoja). 

Huom! Käskyjen kävele ja juokse kohdalla liike 

tehdään paikallaan. (Ei lähdetä juoksemaan 

ympäri luokkaa.)

Jatketaan aktiviteettia vain vähän aikaa, 

etteivät lapset riehaannu liikaa. Luvataan, 

että leikkiä jatketaan myöhemmin. Seuraavilla 

tunneilla, kun sanasto on opittu, joku 

oppilaista voi ottaa Taksin roolin, ja opettaja 

yhdessä muiden oppilaiden kanssa on Max.

Oppilaat saavat leikata omat Taksi 

ja Max - pelikortit. Halukkaat voivat 

värittää kortteja. Kortit liimataan 

pahville. Oppilaiden vihkoon kannattaa teipata 

pieni paperinen tasku, johon kortit voidaan 

laittaa niin, että ne pysyvät tallessa. (Korttien 

kuvapuoleen on hyvä kirjoittaa oppilaan 

nimikirjaimet, etteivät kortit pelattaessa mene 

sekaisin.)



56

Kim-leikki
Kortit pannaan pöydälle. Oppilaat 

sulkevat silmät. Opettaja ottaa pois  

yhden kortin. Mikä kortti puuttuu? Se, joka 

keksii, saa ottaa seuraavan kortin pois. Oppilas 

voi joko sanoa sanan tai tehdä liikkeen.

2. tunti
Tavoite
• oppia sanomaan Käske koiraa -leikin sanat

• oppia sanomaan ”Lue - En lue”

• oppia kirjoittamaan tavuja ja sanoja

• oppia laulu Maksi-kulta.

Opettaja laittaa taululle symbolit:

Käske koiraa – leikki

Työkirjatehtäviä opettajan 
harkinnan mukaan
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Pyydä korttia -peli
Samaa liikettä tekevät Taksi ja Max 

muodostavat parin. (Ennen pelin alkua 

voidaan käydä kuvat läpi niin, että jokainen 

tietää, mitkä kuvat muodostavat parin.) Ne, 

jotka osaavat jo lukea, voivat pelata niin, että 

tavoitteena on saada kolme korttia: Taksi, Max 

ja sanakortti. 

Oppilaat pelaavat pienissä ryhmissä. 

Kukin saa kaksi korttia (tai kolme korttia, 

mikäli käytetään myös sanakortteja). 

Loput kortit ovat pakassa pöydällä. Oppilas 

pyytää kortilleen paria sanomalla verbin 

käskymuodon, esimerkiksi ”Istu”. Jos toisella 

on istu-kortti, hän antaa sen kysyjälle. Jos 

hänellä ei ole korttia, hän sanoo: ”En istu”. 

Kysyjä ottaa kortin pakasta ja vuoro vaihtuu.

Kun oppilaat osaavat tuottaa kaikki 

käskymuodot, heille voi esitellä pelistä 

uuden version: Korttia pyydetään kysymällä 

”Istutko sinä?” Muutoin peli etenee samoilla 

säännöillä. Tätä pelataan vasta, kun oppilaat 

osaavat hyvin kaikki sanat.
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Maksi-kulta
Laulettaessa yksi oppilas voi olla 

Max ja tehdä liikkeet. Vaihdetaan 

oppilasta aina kun uusi säkeistö alkaa. Laulua 

voi jatkaa käyttämällä muitakin kappaleessa 

opittuja verbejä. Voidaan ottaa mukaan myös 

ensimmäisessä kappaleessa olleita verbejä, 

esimerkiksi näin:

Kuvakortit voivat olla pöydällä. Oppilas nostaa 

vuorollaan yhden. Sovitetaan kuvakortin verbi 

lauluun. Esim. Maksi kulta Maksi kulta Lue jo, 

lue jo. jne.

3. tunti
Tavoite
• oppia pelaamaan Hae luu -noppapeliä

• oppia kirjoittamaan tavuja ja sanoja

• oppia lukemaan tavuja ja/tai sanoja ja/tai 

lyhyt teksti.

Opettaja laittaa taululle symbolit:
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Pelataan yhdessä Hae luu 

-noppapeliä. Opettaja tulostaa 

pelisivun, jonka voi suurentaa A3-

kokoiseksi. Pelialustan voi liimata vihkoon tai 

pahville. Leikataan ja taitellaan pelinappulat 

Taksi ja Max. Peliä voi pelata yksin tai kaverin 

kanssa. Opettaja auttaa korttien lukemisessa. 

Tehdään loput työkirjatehtävät

Luetaan tavuja ja/tai teksti

Oppilaat voivat jatkaa 

haluaamaansa peliä tai 

leikkiä.
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Max förstår inte finska. Han förstår 

inte när Olli säger ”Anna tassu”. 

Hur gör man för att Max ska förstå? 

Kanske ska man visa hur man gör. 

Det här kapitlet heter Härma mig, 
Max. Matki minua Max.

Osoita kuvaa.   
Opettaja lukee.

Taksi istuu. Taksi juoksee. Taksi pysähtyy. 

Taksi seisoo. Taksi hyppää. Taksi kävelee.

Matki
Kappale 3

       minua 
   Max
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Kuuntele, kun  
opettaja lukee, ja  
kirjoita numero.

1. is-tu
2. juok-se
3. py-säh-dy
4. sei-so
5. kä-ve-le
6. hy-pi
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Kirjoita. Millä kirjaimella 
sana alkaa?

I S H P K J



63

Mitä Taksi sanoo?  
Valitse ja kirjoita. 

 

Istu.   Hypi.
Kävele.

 — — - — —
 I T  U S

 — — - — — - — —
 K V  Ä E  L E

 — — - — —
 I P  Y H

Kirjoita sana.  
Nosta kirjaimet viivalle.
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Is-tu

Kä-ve-le

Hy-pi

Juok-se

Sei-so

Mitä Max sanoo?  
Valitse ja kirjoita.

Yhdistä kuva ja sana.

Istu.   Hypi.    
Kävele.
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Lue tavut

i a ta

is an tas

is-tu an-na tas-su

 

Miten sana loppuu? 
Valitse laatikosta. Kirjoita.

is-             

an-             

tas-             
 

Noppapeli: Hae luu!

na su tu
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Max osaa
Istu!

Maksi istuu.

Hyvä Max!

Istu!

Taksi istuu.

Hyvä Tax!

Sinä olet Maksi.

Minä olen Max.

Anna tassu Maksi.

Anna tassu Tax.

Sanasto 
Max osaa  Max kan

Minä olen  Jag är

Sinä olet  Du är

Hyvä   Bra
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Maksi kulta

Maksi kulta

Maksi kulta

istu jo

istu jo

Hyvä hyvä Maksi,

hyvä hyvä Maksi.

Se istuu jo. Se istuu jo.

Maksi kulta

Maksi kulta

hyppää jo

hyppää jo

Hyvä hyvä Maksi,

hyvä hyvä Maksi.

Se hyppää jo. Se hyppää jo

(Sävel: Jaakko kulta)
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Hae luu
Suurenna seuraavan sivun  

pelialusta A3-kokoon. 

Pelin säännöt:
(Askartele sopiva luu esimerkiksi 

taikataikinasta tai muovailuvahasta.) 

Pelin idea on hakea luu ja tulla 

takaisin kotiin. Se, joka ennättää 

ensimmäisenä siihen ruutuun, 

jossa luu on, ottaa sen mukaan. Jos 

toinen tämän jälkeen pääsee hänen 

ohitseen, luu siirtyy hänelle. Luu 

siirtyy aina sille, joka ohittaa. Se, joka 

tuo luun kotiin, voittaa pelin.

Kun tulee vihreään ruutuun, saa 

nostaa vihreän kortin. Silloin täytyy 

tehdä jotakin. Punaisessa ruudussa 

voi käydä joko hyvin tai huonosti. 

Huomaa, että kaikki korteissa olevat 

sanat eivät ole vielä oppilaille tuttuja. 

Kortteja voi silti käyttää. Sanat voi 

oppia pelin edetessä.
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Juokse 3 ruutua
eteenpäin.

Hypi yksi ruutu
taaksepäin.

Istu yksi  
heittovuoro.

Pysähdy!
Odota 1

heittovuoro.

Hypi 2 ruutua
eteenpäin.

Juokse 1 ruutu
eteenpäin.

Hypi taaksepäin
kaksi ruutua.

Juokse 4 ruutua
eteenpäin.

Kävele 3 ruutua
eteenpäin.

Jarruta!
Odota 1

heittovuoro.

Juokse 5 ruutua
eteenpäin.

Hypi eteenpäin  
3 ruutua.
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Istu.

Silitä
Taksia.

Hae pallo.

Seiso
Hypi.

Anna
tassu.

Silitä
Maxia.

Juokse
Pysähdy.

Hyppää  
5 kertaa.

Kävele.

Kävele
Pysähdy.

Hypi
Hypi

Pysähdy.

Seiso.



72



73

Taikataikina
Taikataikinasta voi muovailla esimerkiksi Taksin 

ja Maxille luita, ruokakuppeja, pihapiiriin liimattavia 

kiviä, pieniä ja pensaita ja puita, esineitä nukkekotiin, 

leivonnaisia nukkeleikkiin jne. Kun teet taikataikinaa, 

suojaa kädet, sillä suuri suolan määrä voi ärsyttää 

ihoa. 

Tarvikkeet: 
Kahvikupillinen suolaa, kahvikupillinen 

vehnäjauhoja, ruokalusikallinen öljyä, vettä. 

Valmistus: 
1. Mittaa suola, jauhot ja öljy astiaan. Aineksiiin 

lisätään vettä niin, että niistä saa sekoitettua 

kiinteän, mutta helposti muovailtavan taikinan. 

Massan voi värjätä karamellivärillä. 

2. Taikataikinasta ei kannata kuivattamisongelmien 

takia tehdä kovin paksuja töitä. Koristele työt 

vetämällä tai pistelemällä kuvioita esimerkiksi 

haarukalla tai hammastikulla. 

3. Valmiit työt kuivuvat parhaiten uunissa. Alle 

sadan asteen uuninlämpö on paikallaan, kun töitä 

on tarkoitus vain kuivattaa. 

3. Valmiit työt voi maalata esimerkiksi vesi-  

tai peiteväreillä. (Töitä suojaa lakkaus esimerkiksi 

sumutettavalla askartelulakalla.)



7474



7575

se
is

o

kä
ve

le
ju

ok
se

it
su

h
yp

i

p
ys

ä
h

d
y



Kappale  
4



77

Minä, yksi,  
kaksi, kolme
• Hölmölän akkojen uintireissu  

(luetaan ruotsiksi)

• Kuinka monta akkaa?

EHDOTUS TUNTIEN  JAKSOTUKSEKSI

Tunnit 1-3
Tavoite
• Oppia Hölmöläistarina

• Oppia tunnistamaan numerot 1-6

• Ymmärtää kysymys Kuinka monta?

• Lukea ja dramatisoida tarina Kuinka monta 

akkaa?

Opettaja laittaa taululle symbolit:

Opettaja lukee tekstin Hölmölän 

akkojen uintireissu.

Lasketaan kertomuksen akat.
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Opettaja näyttää numerolaput 1-6. Opettaja 

sanoo numeron ja osoittaa numeroa. Oppilaat 

kuuntelevat ja osoittavat vuorollaan numeroa.

Dramatisoidaan alla oleva tarina. 

Opettaja kirjoittaa lyhyet virkkeet 

taululle (tai paperilehtiölle). Opettaja lukee 

virke kerrallaan ja elehtii malliksi. Ensin oppilaat 

vain katsovat ja kuuntelevat. Toisella kerralla 

oppilaat kuuntelevat ja elehtivät mukana.

Kuinka monta  akkaa?

Hölmölän akat  
kävelevät tiellä.

(kävelee)

On kuuma. (pyyhkii hikeä otsalta)
Akat riisuvat vaatteet. (riisuu)
He uivat. (ui)
He kuivaavat. (kuivaa)
He laskevat. (osoittaa: minä, yksi,  

kaksi, kolme, neljä, viisi…)
He pelästyvät! (pelästyy)
VOI VOI VOI! (huutaa)
Vain VIISI akkaa! (näyttää sormilla 5) 
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Piirretään sarjakuva. Kuinka monta 
akkaa? Puhekuplat ovat valmiina.

Työkirjatehtäviä:  

Kuinka monta akkaa?

Pantomiimi. Elehditään kuvan 
tapahtuma. Toiset arvaavat, mikä 
kuva on kysymyksessä. Jotkut osaavat 
myös sanoa ja/tai lukea kuvaan liittyvän 

tekstin.

Jos oppilas osaa lukea, voidaan leikata tarina 
liuskoiksi. Oppilas ottaa yhden liuskan ja 
näyttelee liuskan tekstin. Toiset saavat sanoa, 

mitä liuskassa lukee. 

LISÄTEHTÄVÄ
Oppilaiden piirrokset voi valokuvata ja siirtää 
tietokoneen Powerpoint – tai  Keynote-ohjelmalle. 

Ohjelmaan voi liittää myös kertojan äänen. 

Joskus oppilaat voivat haluta pukeutua 
hölmöläisiksi, jolloin sarjakuvaa voi pitää 
käsikirjoituksena. Voidaan siirtää valokuvat 
tietokoneohjelmalle ja katsoa esitys isolta 
kankaalta.
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Piirrä sarjakuva 
Kuinka monta akkaa?

Hölmölän akat  
kävelevät tiellä.

On kuuma.

Akat riisuvat 
vaatteet.

Akat uivat.

Akat kuivaavat.

Minä,
Kappale 4

yksi, 
  kaksi...
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Akat pelästyvät.

Kirjoita puhekupliin, mitä  
akat sanovat. Valitse  
laatikosta tai keksi itse.

Voi voi voi!

Viisi akkaa.

Voi ei!

Minä, 1, 2, 3, 4, 5

Huh huh!
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Alla olevia liuskoja voi käyttää pantomiimileikissä.

Liuskat voi myös leikata erilleen ja oppilaat saavat 

yrittää laittaa ne takaisin oikeaan järjestykseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hölmölän akat kävelevät tiellä. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

On kuuma.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Akat riisuvat vaatteet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

He uivat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

He kuivaavat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

He laskevat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

He pelästyvät!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VOI VOI VOI!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vain VIISI akkaa!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Taksi plus Maksi 
on kaksi
Kappaleeseen  kuuluvat seuravat tekstit:

• Kaksi Taksia

• Haluatko keksiä?

• Kuinka vanha on Maksi?

Tavoite
• Oppia numerot 1–10

• Oppia sanat haluatko, anna, kiitos ja ole hyvä

• Kuulla suomalainen kansansatu

• Oppia laulu ja/tai loru

• Oppia lukemaan tavuja, sanoja  

ja lyhyitä tekstejä

• Kysyä kysymys ”kuinka monta?”  

ja vastata kysymykseen

• Kysyä kysymys ”kuinka vanha?”  

ja vastata kysymykseen.

EHDOTUS TUNTIEN JAKSOTUKSEKSI

1. tunti
Tavoite
• kerrata numerot 1-6. Opitaan numerot 7–10.

• kysyä ”Kuinka monta?”
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• laskea kuvista kuinka monta 

akkaa, Taksia, Maxia, keksiä jne.

• oppia lukemaan tavuja ja/tai 

sanoja ja/tai lyhyt teksti.

Muovaillaan taikataikinasta tai 

muovailuvahasta 10 ”keksiä”. Annetaan 

kuivaa seuraavaan kertaan. Sopiva paksuus 

voi olla n. kruunun kolikon paksuus, jotta 

”keksit” kuivuvat hyvin. (Keksit voi myös leikata 

pahvista)

Harjoitellaan numeroita 1–10 

esimerkiksi pelaamalla bingoa.

Opettaja lukee tekstin Kaksi Taksia 

yhdessä oppilaiden kanssa.

Työkirjatehtäviä
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2. tunti
Tavoite
• Kerrata numerot 1–10

• Kerrata kysymys ”kuinka monta?” 

• Laskea kuvista kuinka monta akkaa, taksia, 

maxia, keksiä jne.

• Oppia vastaamaan kysymykseen kuinka 

vanha sinä olet?

• Oppia kirjoittamaan tavuja ja sanoja

• Oppia lukemaan tavuja ja/tai sanoja ja/tai 

virkkeitä.

Käytetään edellisellä tunnilla muovailtuja 

keksejä. Opettaja laittaa taululle symbolit:

Opettaja lukee tekstin Kuinka  

monta keksiä?

Käytetään edellisellä tunnilla 

muovailtuja keksejä. Muunnellaan 

tekstiä niin, että oppilaat kysyvät,  

ja toinen sanoo, kuinka monta keksiä hän 

haluaa. Toinen laskee oikean määrän.
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Työkirjatehtäviä

 

Luetaan teksti Kuinka vanha on Max? 

Muita numeroleikkejä, joita voidaan leikkiä

Puhelinnumero

Oppilas ottaa lapun, jossa on  

viisinumeroinen puhelinnumero. 

• Piirretään taululle iso kännykkä. Yksi sanoo 

numeron, toinen ”painaa” oikeaa nappia.

• Oppilas ottaa lapun, jossa on  

viisinumeroinen puhelinnumero. Hän piirtää 

numero kerrallaan sen toisen oppilaan 

selkään. Se, jonka selkään kirjoitetaan, 

kirjoittaa sitä mukaa numerot taululle. 

Lopuksi verrataan, saatiinko sama numero.

• Kolme varista

• Viisi pientä ankkaa (löytyy 

esimerkiksi Ylen arkistosta 

hakusanalla Musarullaa)



88

Painele puhelimeen  
Maksin puhelinnumero: 

yksi, yksi, kaksi, kaksi, nolla,  
viisi, kuusi 

Mikä on Taksin puhelinnumero?  

Keksi itse.

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

SOITA

Minä,
Kappale 4

yksi, 
  kaksi...
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Kuinka monta Taksia? Ympyröi.  
Kirjoita numero ruutuun.

Kuinka monta Maksia?

yksi kaksi kolme neljä viisi kuusi 

yksi kaksi kolme neljä viisi kuusi

yksi kaksi kolme neljä viisi kuusi 

yksi kaksi kolme neljä viisi kuusi
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Lue tavut

ka ka pe

kak kat pei

kak-si kat-so pei-li

kat-soo pei-liin

Kaksi Taksia ja  
kaksi Maksia

Taksi katsoo peiliin.

Oho! Kaksi Taksia.

Max katsoo peiliin.

Oho! Kaksi Maksia.

Yksi, kaksi

Taksi, Maksi.

Yksi plus yksi on kaksi.

Taksi plus Maksi on kaksi.
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Dramatisoidaan teksti  
Taksin kioski.

    

Haluatko keksiä?  Joo. Kiitos.

Yksi vai kaksi?  Anna ______________.

Ole hyvä Maksi.  Kiitos Taksi.

Piirrä.  
Kuinka monta keksiä? 

Yksi

Kaksi

Kolme

Neljä

Viisi

Kuusi
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Y K S I Y K

E H Y

V I I S I D M

T E M

K U U S I N K K E

E E A S N

K O L M E L K Å E

Å J S N N

N Å I

K A H D E K S A N

y ka ke

yk kak kek

yk-si kak-si kek-si

kek-si-ä

Etsi ja väritä numerot.

An-na kak-si
kek-si-ä!
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Kuinka vanha on Maksi?
Kirjoita numero.

Kuinka vanha on Maksi? _______________________.

Kuinka vanha sinä olet? Minä olen _______________

Minä olen 
                .

Kuin-ka van-ha  
si-nä o-let, 

 Taksi?

Minä olen 

       +        +       

Kuin-ka van-ha  
si-nä o-let,  

Maksi?

Kuinka vanha sinä olet, Taksi?

Minä olen kaksi. Kuinka vanha  

sinä olet, Maksi?

Minä olen kaksi plus kaksi plus kaksi.

Kuinka vanha on Maksi?
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Sanasto 
Haluatko?   Vill du ha?

anna    ge

kiitos   tack

ole hyvä    vad så god

Kuinka monta?  Hur många?



Kappale  
5
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Taksin koppi ja 
Maxin koppi
Tämä kappale sisältää seuravat tekstit:

• Max tulee kylään

• Lattialla

• Oma koppi

Kappaleen jälkeen voi siirtyä lukemaan 

hassuista taloista:

• Hölmöläistarina: Valoa pirttiin

• Villen ja Vallen mökki (laulu)

Opitaan asumiseen ja pihapiiriin liittyviä 

sanoja. Opitaan käyttämään ”Tämä on” 

-lausetta. Kappaleeseen kuuluu kansansatu ja 

laulu.
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EHDOTUS TUNTIEN JAKSOTUKSEKSI

1. tunti
Tavoite
• Oppia taloon (koppiin) ja pihapiiriin liittyvää 

sanastoa: lattia, katto, seinä, ovi, ikkuna, 

puu, kivi, taivas

• Oppia kertomaan käyttämällä ”Tämä on”  

– lausetta.

Opettaja laittaa taululle symbolit.

Työkirjan kuva, jossa on pihapiiri. 

Opettaja lukee pihapiiriin liittyvät 

sanat ja osoittaa kuvia. 

Askarrellan Taksin ja/tai Maxin 

koppi ja pihapiiri. Askartelun aikana 

toistuvat pihapiiriin ja taloon liittyvät 

sanat.
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2. tunti
Tavoite
• kerrata pihapiiriin kuuluvat sanat

• kuunnella ja oppia ymmärtämään teksti 

Max tulee kylään
• oppia kirjoittamaan ja lukemaan tavuja  

ja/tai sanoja.

Opettaja laittaa taululle seuraavat symbolit:

Opettaja lukee tekstin Max tulee 

kylään.

Kerrataan pihapiiriin liittyvät sanat. Opettaja 

tai oppilas lukee ja osoittaa kuvaa.

 

Työkirjasta pihapiirisivut

Tavubingo
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3. tunti
Tavoite
• oppia nimeämään huonekaluja

• ymmärtää kysymys ”Missä?”

Opettaja laittaa taululle seuraavat symbolit:

Opettaja lukee tekstin Lattialla.

Opitaan huonekalujen nimiä 

kuuntelemalla ja osoittamalla.

Työkirjasta huonekalusivut

Lukutehtävät
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4. tunti
Tavoite
• kuulla suomalainen kansansatu

• oppia laulu Ville ja Valle
• oppia erottamaan sadusta ja laulusta 

asumiseen liittyviä sanoja.

Opettaja lukee tarinan. 

Oppilaat kirjoittavat kuviin puuttuvat 

sanat viivoille. Leikataan kuvat ja 

nidotaan kirjaksi.

Vielä yksi hassu talo. Kuunnellaan 

Kirsi Kunnaksen runoon tehty laulu 

Ville ja Valle. Mitä taloon liittyviä 

sanoja kuulet? (ikkuna, ovi ...)
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5. tunti
Tavoite
• piirtää mökki, joka laulussa kuvaillaan

• oppia laulamaan mukana laulu Ville ja Valle.

Kuuntele laulu Ville ja Valle. Mitä 

taloon liittyviä sanoja kuulet? 

(ikkuna, ovi ...)

Luetaan laulun sanat, jotka opettaja 

on kirjoittanut taululle. Opettaja 

ympyröi sanat ovi, ikkuna, piipun, 

hattu.

Piirretään yhdessä Villen ja Vallen 

mökki laulun tekstin mukaan

Piirrä mökki.

Piirrä ikkuna. Ikkuna on tukossa.

Piirrä ovi. Ovi on lukossa.

Piirrä savupiippu. Piipun päällä on hattu.
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Lauletaan Ville ja Valle. 

Elehditään ja/tai dramatisoidaan 

laulu samalla kun lauletaan.
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Lue tai kuuntele,  
kun opettaja lukee,  
ja osoita kuvaa.

Taksin
Kappale 5

    koppi ja  
Maxin koppi

Tämä on talo.

Tämä on katto.

Tämä on seinä.

Tämä on ikkuna.

Tämä on rappu.

Tämä on kivi.

Tämä on Maxin koppi.

Tämä on Taksin koppi.

Tämä on puu.

Tämä on tie.

Tämä on kukka.

katto

kukka
tie

 kivi

puu

rappu

ikkuna

seinä 

talo
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Askartele Taksin  
tai Maxin koppi. 
Kiinnitä koppi alustalle ja askartele 

puita, pensaita ja kiviä pihapiiriin.

Ota sanan loppu  
laatikosta.

ki -             ta -             tai-             

lo  vas  vi

kop -             rap -             

kuk -             kat -             

ik -             - na

pu  pi  to  ka  ku
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Väritä talo 
siniset seinät, musta katto, ruskea ovi. 

Piirrä pihalle tie, kukka, puu, kivi.
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Lue tavut

ko o o

kop o-ma o-vi

kop-pi

Lue tavut

ma ka la

mat kat lat-

mat-to kat-to lat-ti-a

Lattialla

Missä sinä istut, kun ei ole tuolia. 

Minä istun lattialla. 

Missä sinä nukut, kun ei ole sänkyä? 

Minä nukun lattialla. 

Missä sinä syöt, kun ei ole pöytää? 

Minä syön lattialla.
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Sanasto 
Tämä on   Det här är

Missä?  Var?

Minä istun  Jag sitter

Sinä istut  Du sitter

Minä nukun Jag sover

Sinä nukut  Du sover

Minä syön  Jag äter

Sinä syöt  Du äter

Hölmöläisten talo  
-kuvasarja 

Ville ja Valle
Kuuntele laulu Ville ja Valle.  

Mitä taloon liittyviä sanoja kuulet? 

(ikkuna, ovi ...)

Lue laulun sanat
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Piirrä Villen ja  
Vallen mökki
Piirrä mökki.

Piirrä kaksi ikkunaa.

Ikkunat ovat tukossa.

Piirrä ovi.

Ovi on lukossa.

Piirrä savupiippu.

Piipun päällä on hattu.

 

Laula Ville ja Valle
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Opettaja kirjoittaa sanat taululle. Oppilaat 

valitsevat yhdessä opettajan kanssa sopivan 

sanan kuhunkin kohtaan ja kirjoittavat sen 

viivoille. Leikataan kuvat ja niitataan ne 

kirjaksi.

Kuva 1 Hölmöläiset rakentavat talon.

Kuva 2 Talossa on pimeää.

Kuva 3 Aurinko paistaa.

Kuva 4 Avaa säkki, sulje säkki,  
  vie säkki sisään.

Kuva 5  Viisi akkaa menee sisään  

ja ulos. 

Kuva 6 On pimeää.

Kuva 7 Tämä on Matti. Matti sanoo:  

  - Talossa pitää olla ikkuna.

Kuva 8   Ikkuna on hyvä idea. Tehdään 

yksi, kaksi, kolme,  neljä,  viisi ...

ikkunaa. Koko talo  romahti 

kasaan.

Kuva 9  Voi voi! Nyt ei ole taloa. Mutta 

on paljon valoa.
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Hölmöläiset rakentavat                                       .

Talossa on                                                                   .
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Viisi                     menee sisään ja                    .

                                  paistaa.
Avaa                                 . 
Sulje                                 .
Vie säkki                                 .
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Tämä on                                 .
Matti sanoo: Talossa pitää olla                           .

On                                 !
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VOI VOI! 
Nyt ei ole                                    .
Mutta on PALJON                                 .

Ikkuna on HYVÄ                                   .
Tehdään YKSI, KAKSI, KOLME,  
NELJÄ, VIISI….                                 .

Koko                        romahti kasaan.
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Voit myös suurentaa  
A3-kokoon.
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Askartele näistä  kukkia ja puita, tai piirrä itse. 

Leikkaa ja liimaa vastakkain. Kiviä voi tehdä 

esimerkiksi taikataikinasta, muovailuvahasta, tai 

poimia pihalta. 

Askartelun lomassa opetellaan sanoja sitä 

mukaa, kun niitä tarvitaan: kukka, kuusi, kivi, jne.
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puu

kup pi kop

pi kat to

mat to
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Olli muuttaa
Tämä kappale sisältää muuttoleikin. 

Tavoitteena on oppia käyttämään huonekalujen 

nimiä sekä oppia eri huoneiden nimet.

EHDOTUS TUNTIEN JAKSOTUKSEKSI

1. tunti
Tavoite
• oppia nimeämään huonekaluja

Olli muuttaa. 

Leikitään muuttoauton lastaamista. 

Jos on käytössä nukkekodin 

huonekalut, niitä voi lastata 

leikkiautoon. Muussa tapauksessa 

voi käyttää piirrettyä autoa, 

jonka lavalle lastataan opettajan ohjeen 

mukaan huonekalujen kuvia. Opettaja sanoo 

huonekalun nimen, ja oppilas siirtää sen 

kuorma-auton lavalle. Vaihdellaan niin, että 
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oppilas sanoo huonekalun nimen, ja toinen 

oppilas (tai opettaja) lastaa autoa.

Oheismateriaalista löytyy kahdentyyppisiä 

huonekaluja. Opettaja voi valita niistä ne, joita 

haluaa käyttää. Oppilaat voivat myös itse 

piirtää lisää huonekaluja.

Leikkaa ja liimaa muuttoauto 

vihkoon niin, että lavasta tulee 

”tasku”, jonne huonekaluja voi 

lastata. Lastaa sisään seuraavat huonekalut.

pöy-tä

tuo-li

kak-si no-ja-tuo-li-a

kaap-pi

ko-me-ro

mat-to

soh-va
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nel-jä tuo-li-a

li-pas-to

ruo-ka-pöy-tä

sän-ky

Työkirjatehtäviä

2. tunti
Tavoite
• oppia nimeämään huoneita

Opettaja kirjoittaa huonekalun  

nimiä taululle. 

Luetaan nimet ja kiinnitetään 

kuvat nimien viereen.
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Kerrataan edellisen tunnin leikki. 

Lastataan muuttoauto.

Viedään huonekalut eri huoneisiin.

Apuna voidaan käyttää asunnon A3-kokoon 

suurennettua pohjapiirrosta tai askarrella 

pahvilaatikon pohjasta asunnon pohja. Opitaan 

sanat:

olohuone

keittiö

makuuhuone

Ollin huone

suihku

vessa

sauna

eteinen (halli)

Opettaja sanoo ensin huoneen nimen ja 

osoittaa huonetta, minkä jälkeen opettaja 

sanoo ja oppilaat osoittavat.

Puretaan muuttoauto antamalla käskyjä 

muuttomiehelle:

Vie sohva olohuoneeseen.
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Vie pöytä keittiöön.

Opettaja voi käyttää apukysymystä esim. 

seuraavaan tapaan:

Viedäänkö pöytä keittiöön vai olohuoneeseen? 

(tai: Onko pöytä keittiössä vai olohuoneessa?) 

Oppilaan on silloin helpompi toistaa 

haluamansa sana oikeassa muodossa. 

Loppuvaiheessa, kun oppilaat jo osaavat 

huonekalujen ja huoneiden nimet, voidaan 

hullutella. Oppilaat saavat viedä huonekalut 

hulluihin paikkoihin ”hölmöläisten tapaan”. 

Silloin sänky on saunassa, nojatuoli on 

vessassa jne.



124

3. tunti
Tavoite
• oppia antamaan käskyjä

• lukea teksti

• kirjoittaa ja lukea käskyjä.

Kerrataan edellisten tuntien 

leikkejä. Voidaan myös leikkiä 

Kim-leikkiä sekä Hirsipuu-leikkiä 

huonekalujen tai huoneiden nimillä.

Tehdään loput työkirjatehtävät
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Lue tai kuuntele, kun opettaja 
lukee. Kirjoita numero.

1. mat-to 2. tuo-li 3. no-ja-tuo-li
4. soh-va 5. pöy-tä 6. sän-ky

      Olli  
muuttaa

Kappale 6



126

S S N P T M

Millä äänteellä sana  
alkaa? Kirjoita  kirjain.
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Yhdistä sanan alku,  
loppu ja kuva.

mat tä

tuo to

sän li

p ky
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Kirjoita sanat ristikkoon.

Lue tavut

mu

muu

muut

muut-ta

muut-taa
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Kuka muut-taa?

 Mikä auto?

 Kuor-ma-au-to.

 Kuka istuu au-tos-sa?

 Elli.

 Kuka myös?

 Olli.

 Kuka muut-taa?

 Elli.

 Kuka myös?

  Olli.

Sanasto
kuka?  vem? 

muuttaa  flyttar

mikä?  vad?

myös   också
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Minne huonekalut 
kuuluvat? Pane rasti 
 ruutuun.

o-lo-
huo-nee-
seen

keit-ti-öön
ma-kuu-
huo-nee-
seen

soh-va

sän-ky

ruo-ka-pöy-tä

no-ja-tuo-li

li-pas-to

ko-me-ro

tuo-li

soh-va-pöy-tä

mat-to

tie-to-ko-ne

te-le-vi-si-o

Sano, minne huonekalut 
pitää viedä. Esimerkiksi
Vie sohva o-lo-huo-nee-seen.
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Vie huonekaluja hassuihin 
paikkoihin! Pane rasti 
ruutuun.

sau-naan ves-saan keit-ti-öön
soh-va

sän-ky

ruo-ka-pöy-tä

no-ja-tuo-li

li-pas-to

ko-me-ro

tuo-li

soh-va-pöy-tä

mat-to

tie-to-ko-ne

te-le-vi-si-o

Sano, minne huonekalut 
pitää viedä. Esimerkiksi
Vie sohva sau-naan.
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Heitä noppaa. 
Mitä koira tekee?  
Heitä noppaa uudestaan. 
Missä se tekee niin?

Max                                                         .

Taksi                                                         .

Max                                                         .

Taksi                                                         .

Max                                                         .

Taksi                                                         .

hyppii sohvalla

tanssii pöydällä

istuu lattialla

kävelee tuolilla

juoksee sängyllä

tanssii seinällä
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Lue tavut

ta ju

tan juo

tans juok

tans-si juok-se

tans-sii juok-see

Pohjapiirroksen voi 
liimata vihkoon, jolloin 
oppilaat voivat liimata 
kuvia tai piirtää itse talon 
sisustuksen.

Piirrä oma huone.
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Piirrä oma   
muuttokuorma.
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138
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keit-ti-ö Ol-lin  huo-ne

o-lo-huo-ne

ma-kuu-huo-ne

ves-sa ja
suih-ku

sau-na

e-tei-nen
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Tuoli

TuoliEteisen matto

Nojatuoli Ruokapöytä

Sänky

Maxin matto Taksin matto

Sohva

Sohva

Kirjoituspöytä

Matto MattoTelevisio

Tietokone
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Talvi tuli
Tämä kappale sisältää seuravat tekstit:

• Talvi tuli

• Palelee

Kappaleen tehtävissä opetellaan 

ymmärtämään ja nimeämään vaatteita ja 

ruumiinosia. Opitaan ymmärtämään kehotus, 

esim. ”Pane lakki päähän!” ja kehottamaan itse. 

Opitaan lukemaan tavuja, sanoja ja  

lyhyt teksti.

Opitaan kirjoittamaan tavuja ja sanoja.

Opetellaan vaatteiden nimiä pelaamalla  

Kysy korttia -peliä.
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EHDOTUS TUNTIEN JAKSOTUKSEKSI

1. tunti
Tavoite
• oppia vaatteiden nimiä

• oppia kehon osien nimiä

Opettaja laittaa taululle symbolit:

Opettaja lukee tekstin Talvi tuli ja 

Taksin vaatteet.

Opetellaan vatteiden nimiä kuvakorttien 

avulla.

Leikitään Kim-leikkiä. Opitaan 

vaatteiden nimiä: sukat, housut, 

takki, kaulaliina, lakki, saappaat.

Opetellaan sanat ja ilmaukset.

pää - lakki päähän

kaula - kaulaliina kaulaan

vatsa - takki päälle

jalat - saappaat jalkaan
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Toinen tapa oppia vaatteiden nimet on ”pukea 

ja riisua” näkymätön nukke esimerkiksi 

käyttämällä nuken vaatteita, joita asetellaan 

pöydälle. Jos ei ole nuken vaatteita, oheisia 

kortteja voi suurentaa ja leikata niin, että 

niitä voidaan panna pöydälle siten, että niistä 

rakentuu ihminen, esimerkiksi seuraavasti:

Pue hame.*

Pue T-paita.*

Pue siniset sukat.*

Pue saappaat.*

Pue takki.*

Riisu hame ja pue housut.*

Riisu siniset sukat ja pane punaiset sukat 

jalkaan.* jne.

Työkirjatehtäviä

2. tunti
Tavoite
• kerrata vaatteiden nimiä ja oppia lisää 

vaatteita

• kerrata Talvi tuli ja lukea teksti Palelee

• oppia kirjoittamaan tavuja ja sanoja.
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Kerrataan vaatteiden nimiä esimerkiksi 

pukemalla näkymätön nukke.

Pelataan Palelee-peliä Kysy  

korttia - pelin säännöillä.

Tavoitteena on saada kolme samaa korttia. 

Jaetaan pelaajille kolme korttia kullekin. 

Pyydetään korttia sanomalla esimerkiksi 

”takki”. Jos toisella on takkikortti, hän antaa 

sen kysyjälle. (Jos hänellä on kaksi takkikorttia, 

hän antaa ne molemmat.) Jos hänellä ei 

ole takkikorttia, hän sanoo: ”Palelee”. Kysyjä 

nostaa uuden kortin pinosta.

Työkirjatehtäviä
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3. tunti
Tavoite
• kerrata vaatteiden nimet

• oppia kehon osien nimiä

• oppia dramatisoimaan teksti Palelee Taksi ja 

Max -paperinukkien avulla.

Opettaja lukee uudestaan tekstin 

Palelee.

Mitä ruumiinosia kuulet 

laulussa? 

Opitaan Jumppalaulu: pää, 

olkapää, peppu, polvet, varpaat.

Leikitään Kapteeni käskee -leikkiä 

(mikäli ryhmässä on useita oppilaita).

Opettaja aloittaa olemalla kapteeni. Hän 

sanoo: Kapteeni käskee NENÄ. Silloin kaikki 

koskettavat nenää. Jos opettaja sanoo 
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pelkästään nenä, silloin ei kosketeta nenää 

(koska kapteeni ei käske). Jos joku vahingossa 

koskettaa, hän joutuu pois pelistä. 

Työkirjatehtäviä

4. tunti
Tavoite
• kerrataan vaatteiden nimet ja kehon osien 

nimet

• lauletaan Jumppalaulu

• opitaan lukemaan tavuja, sanoja tai tekstit 

Palelee ja Max tulee sisään
• opitaan kirjoittamaan tavuja ja sanoja.

Viedään vaatteita ”pyykkinarulle 

kuivumaan”. Piirretään taululle 

pyykkinaru. Opettaja sanoo: Vie siniset  

sukat narulle kuivumaan”. Oppilas ottaa 

sukkakortin, ja kiinnittää sen taululle. 
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Seuraavaksi oppilas saa sanoa, mikä viedään 

narulle kuivumaan. 

Leikataan ja liimataan vihkoon 

Domino-peli.

Luetaan ja dramatisoidaan Palelee-

teksti.

Kerrataan Jumppalaulu.
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Lue tai kuuntele, kun opettaja 
lukee.  Kirjoita numero

1. hou-sut 2. tak-ki 
3. su-kat 4. kau-la-lii-na 
5. saap-paat  6. lak-ki

      Talvi  
     tuli

Kappale 7
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T K H S S L

Kirjoita. Millä  
kirjaimella sana alkaa?
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Lue tai kuuntele,  
kun  opettaja lukee.  
Kirjoita numero.

1. si-ni-set la-pa-set 2. lii-lat la-pa-set
3. T-pai-ta 4. pu-nai-nen lak-ki
5. ha-me 6. pu-nai-set su-kat
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Maxia palelee. Piirrä 
Maxille lakki, sukat, takki 
ja kaulaliina.

 

Yhdistä kuva ja sana. 

tak-ki

su-kat

T-pai-ta

la-pa-set

saap-paat
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Miten sana loppuu?  
Valitse laatikosta.

su-              la-pa-             

tak-          saap-                 

hou-              kau-la-lii-         

ha-          lak-          

    ki       kat       set       sut    
    me       paat       na       ki

Lue tavut

ta la su

tak lak suk

tak-ki lak-ki suk-ka
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Kirjoita. Nosta   
kirjaimet viivoille. 
 

 Päätä palelee.

 Pane             -          pää-hän.

      A  L  K   I   K

 Kaulaa palelee. 

 Pane              -         -            -         kau-laan.

           U  K  A    A  L  I  I  L   A  N 

 Jal-ko-ja  palelee.

 Pane                 -                  jal-kaan.

            A A P S   P  T  A  A
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Lue tavut

sa ja ka

saa jal kau

saap- jal-kaa kau-laa

saap-paat jal-kaan kau-laan

Mitä Taksi sanoo?  
Valitse laatikosta tai  keksi 
itse ja kirjoita.

Tule Max! 
Pane lakki päähän! 
Tule ulos!
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Mitä Max sanoo?   
Valitse laatikosta tai  
keksi itse ja kirjoita.

En tule.
Palelee.
Päätä palelee.
Tassuja palelee.

Yhdistä

lak-ki kau-laan

saap-paat pää-hän

kau-la-lii-na pääl-le

tak-ki jal-kaan
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Kirjoita, lue ja leiki.

Päätä palelee.

Hae                                 

Kaulaa palelee.

Hae                                 

Sormia palelee.

Hae                                 

Jalkoja palelee.

Hae                         ja                             .

Paleleeko nyt?

Ei palele.

Lue teksti Palelee. 

Voit leikata Taksin ja Maxin ja liimata 

ne vihkoon. Voit pukea ja riisua koiria 

tekstin mukaaan.
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Piirrä, kirjoita ja 
 kerro, mitkä ovat  sinun 
lempivaatteet.
 

Leikkaa dominotasku ja 
dominokortit. Teippaa 
tasku vihkoon. Kokoa 
 domino.



160

Lue ja leiki

Pa-le-lee

   Tule ulos, Max!

   En tule.

   Tule, tule!

   Pää-tä pa-le-lee.

   Pa-ne lak-ki pää-hän!

   Kau-laa pa-le-lee.

   Pa-ne kau-la-lii-na kau-laan!

   Vat-saa pa-le-lee.

   Pa-ne tak-ki pääl-le!

   Jal-ko-ja pa-le-lee.

    Pa-ne saap-paat jal-kaan  

  ja tu-le u-los!



161

Max tulee sisään
Hän rii-suu ta-kin.

Hän rii-suu kau-la-lii-nan.

Hän rii-suu la-kin ja lapaset.

Hän rii-suu saap-paat.

Mikä jää?

Turk-ki

Sanasto
talvi vinter

palelee fryser

tule kom

riisuu tar av

ulos ut

sisään in

Tule ulos! Kom ut!

Tule sisään! Kom in!

turkki päls
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Piirrä vaatekaupan 
näyteikkuna. Kerro, mitä 
näyteikkunassa on.  
Keksi kaupalle nimi.

Saknar orignal. 
Ska vi rita om?

Tervetuloa!

avoinna

ma-pe 10-18

la  9-14

su  suljettu
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Vaatedomino
Leikkaa tasku ja teippaa se vihkoon. 

Leikkaa dominokortit ja säilytä niitä 

taskussa.

DOMINO
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hame

takki

lakki

kaulaliina

saap-paat

sukat

lapaset

housut

T-paita
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Ollin penaali
Kappaleeseen  kuuluvat seuravat tekstit:

• Ei käy (ruotsiksi)

• Ollin penaali

Tavoite 
• oppia ymmärtämään ja sanomaan joidenkin 

koulutarvikkeiden nimet

• oppia ymmärtämään ja sanomaa joitakin 

värejä

• oppia ymmärtämään ja sanomaan 

viikonpäivien nimiä

• oppia kieltoverbin käyttöä

EHDOTUS TUNTIEN JAKSOTUKSEKSI

1. tunti
Tavoite
• oppia tunnistamaan koulutarviikeiden nimet

• oppia verbit ota, pane pois ja toimimaan 

niiden mukaan.
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Opettaja lukee ruotsinkielisen 

tekstin Ei käy. Oppilaat voivat 

osallistua lukemiseen sanomalla 

kuorossa vuorosanat Ei käy.

Ota, pane pois 

(harjoitusteksti työkirjasta)

Työkirjatehtäviä

Lopetetaan tunti tekemällä Ota, 

pane pois -harjoitus uudestaan 

2. tunti
Tavoite
• kerrataan koulutarvikkeiden nimet

• opitaan tunnistamaan värejä

• yhdistetään koulutarvikkeiden nimiä uusiin 

ja aikaisemmin opittuihin verbeihin
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Opettaja lukee uudestaan tekstin  

Ei käy ruotsiksi niin, että oppilaat 

voivat sanoa Ei käy -vuorosanat.

Opettaja lukee tekstin Ollin penaali.

Piirretään kynä, kumi jne. tekemään 

erilaisia asioita.

Opitaan kuuntelemalla 

erottamaan värien nimiä. 

Opettaja ottaa viisi 

värikynää: sininen, punainen, keltainen, vihreä 

ja musta. Opettaja sanoo sanat ja osoittaa 

oikeaa kynää. Sen jälkeen opettaja sanoo värin 

ja oppilas osoittaa kynää.

Tehdään Ota, pane pois -harjoitus värikynillä.

Kim-leikki värikynillä ja/tai 

koulutarvikkeilla
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Kurkistusleikki
Opettajalla on paperin takana 

piilossa esim. värikynä. Opettaja 

voi aluksi kysyä vaihtoehtokysymyksen: ”Onko 

tämä teroitin vai värikynä?”, minkä jälkeen 

hän tuo tavaraa hitaasti esiin niin, että se vai 

nopeasti ”kurkistaa” paperin takaa. 

3. tunti
Tavoite
• kerrataan koulutarvikkeiden nimet ja värien 

nimet.

• opitaan nimeämään lisää värejä

• tunnistetaan viikonpäivien nimet.

Opettaja lukee tekstin Ollin penaali.

Tehdään yhdessä noppaharjoitus, 

jossa noppaa heittämällä saadaan 

selville, mitä eri koulutarvikkeet 
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tekevät (työkirjan mallin mukaan). Opettaja 

piirtää taululle koulutarvikkeiden kuvat, ja 

oppilaat käyvät piirtämässä, mitä se tekee 

(esim. kumi lentää).

Oppilaat saavat noppaa heittämällä tehdä 

vastaavan työkirjatehtävän. Mitä kynä tekee eri 

viikonpäivinä? 

Ne, jotka osaavat kirjoittaa, 

kirjoittavat kuvista tekstin.

4. tunti
Tavoite
kerrataan koulutarvikkeiden nimet ja värien 

nimet eri leikkien avulla kuunnellaan laulu 

Värileikki (Ylen arkistosta hakusanalla 

Musarullaa) ja kuunnellaan, mitä värejä 

laulussa sanotaan

Värileikki-laulu 
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Värikorteilla pelattava noppapeli,  

joka jatkaa laulua Värileikki: 

”Kenellä on päällä jotain punaista?” 

Noppapelissä esitetään kysymys: Onko sinulla 

päällä jotain … nosta värikortti. (Värikorteissa 

värit ovat partitiivissa, jotta ne sopivat jatkoksi 

lauseeseen). Jos on, nosta vaaleanpunainen 

kortti. Siinä sanotaan, mitä sinun pitää tehdä. 

(Verbit tulevat tässä Sinun pitää -rakenteesta 

johtuen perusmuodossa. Oppilaat pystyvät 

kuitenkin tunnistamaan verbit, koska he ovat 

oppineet ne aikaisemmin.) Tässä leikissä 

käytetään myös omistusrakennetta: minulla 

on, sinulla on, onko sinulla?
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5. tunti
Tavoite
• opitaan maantieteelliset alueet: Suomi, 

Ruotsi

• opitaan missä päin Ruotsia eri vähemmistöt 

asuvat

• opitaan tunnistamaan liput: Suomi, Ruotsi, 

Meänmaa, ruotsinsuomalaisten lippu, 

Saamen lippu

Keskustellaan siitä, että Suomi ja Ruotsi 

ovat itsenäisiä valtioita. Meänkieltä, 

suomea ja saamea puhuvat ovat kansallisia 

vähemmistöjä. (Myös romanikielet ja 

jiddish, sekä viittomakieli ovat kansallisia 

vähemmistökieliä). Katsotaan kartasta, missä 

ruotsinsuomalaisia asuu paljon. Puhutaan 

lyhyesti siitä, miksi suomalaisia on muuttanut 

Ruotsiin ja milloin. (Informaatiota suomen 

kielen puhujamääristä löytyy mm. Sisuradion 

sivuilta.)
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Pyydä korttia-peli (Finns i sjön)
Tulosta värikortit niin, että jokaista 

korttia on kaksi kappaletta. 

Tavoitteena on saada pari. Oppilaille jaetaan 

2–3 korttia kullekin. Loput kortit jätetään 

”järveen” pöydälle.

Oppilas valitsee, keneltä kysyy, ja sanoo 

haluamansa värin. Jos toisella on kyseinen 

väri, hän antaa sen kysyjälle. Kysyjä saa silloin 

jatkaa kysymistä. Jos oppilaalla ei ole tätä 

väriä, hän sanoo: ”On järvessä”. Silloin vuoro 

vaihtuu ja seuraava saa kysyä. Kun oppilaalla 

ei ole yhtään korttia kädessä, hän saa nostaa 

pöydästä kaksi korttia lisää.

Kysyjä voi ensimmäisellä pelikerralla pyytää 

korttia sanomalla pelkästään värin nimen.

Seuraavalla pelikerralla voidaan kysyä 

käyttämällä omistusrakennetta: Onko sinulla 

sininen?
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Bingo värikorteilla
Valitaan yhdeksän väriä, joilla 

pelataan Bingoa.  Kaikilla on samat 

värit. Oppilaat panevat ne pöydälle kolmen 

riveihin haluamassaan järjestyksessä niin, että 

niistä muodostuu Bingo-alusta.

Yksi oppilaista nostaa korttipinosta värin ja 

sanoo sen suomeksi.  Toiset kääntävät omalta 

pelialustalta kuulemansa värin. Kun joku saa 

Bingon, hän siirtyy sanojan paikalle ja sanoja 

siirtyy tämän oppilaan paikalle. 

Pantomiimi
Pöydällä on eri koulutarvikkeita ja 

värikyniä. Oppilas osoittaa yhtä  

(esim. kynää), minkä jälkeen hän elehtii, 

mitä kynä tekee. (esim. hyppää). Oppilaat 

muodostavat lauseen: Kynä hyppää. 
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Vilautusleikki
Oppilaat sulkevat silmänsä. Opettaja 

ottaa pois yhden tavaran repusta, piilottaa sen 

selkänsä taakse. Oppilaat avaavat silmänsä ja 

opettaja vilauttaa tavaraa nopeasti. Oppilaat 

sanovat, mikä se on. Opettaja voi auttaa 

kysymällä ”Onko se liima?”, johon oppilaat 

vastaavat joo tai ei. Seuraavaksi oppilas voi 

ottaa tavaran pois. Hän panee sen selkänsä 

taakse ja vilauttaa sitä nopeasti.

Sokkoleikki
Opettaja (ja sen jälkeen oppilas) 

ottaa sokkona yhden tavaran 

repusta. Hän tunnustelee ja kysyy ”Onko se 

liima?”, johon oppilaat vastaavat joo tai ei. 

Kysytään niin kauan, että oppilas voi vastata 

myöntävästi.
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Tee näin!
Harjoitellaan tekemään ohjeiden 

mukaan. Opettaja sanoo ohjeen ja 

näyttää mallia. Oppilaat seuraavat.  

Sitten opettaja sanoo ja oppilas tekee. 

* tähden kohdalla tehdään ohjeen 

mukaan.

Ota kynä.*

Ota kumi.*

Ota teroitin.*

Ota värikynä.*

Pane pois kynä.*

Pane pois kumi.*

Pane pois teroitin.*

Pane pois värikynä.*

Ollin
Kappale 8

penaali
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Muunnellaan Ota, pane pois -harjoitusta ja 

lisätään seuraavat sanat:

tussi, liima, teippi, sakset

Vilautusleikki

Sokkoleikki
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Kuuntele, kun  opettaja 
lukee  Kirjoita numero.

1. ky-nä 2. te-roi-tin
3. ku-mi 4. teip-pi
5. lii-ma 6. tus-si
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V T K R T T K L

Kirjoita. Millä  
kirjaimella sana alkaa?
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Yhdistä sana ja kuva.

ky-nä

lii-ma

ku-mi

kir-ja

Yhdistä tavut  ja kuva.

ky ma

lii nä

ku ja

kir mi
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Yhdistä sana ja kuva.

sak-set

vih-ko

rep-pu

tus-si
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Yhdistä tavut ja kuva.

sak si

vih set

rep ko

tus pu
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Piirrä.

Kynä

Tänään  minä en kirjoita.

Tänään minä lennän.
 

Kumi

Tänään minä en pyyhi.
Tänään minä hypin.
 

Värikynä 

Tänään minä en väritä.
Tänään minä syön.
 

Teroitin 

Tänään minä en teroita.
Tänään minä nukun.
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Heitä noppaa. Piirrä, 
mitä kynä tekee eri 
koulupäivinä.

lennän

nukun

piirrän

syön

uin

hypin

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai
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Kirjoita

Maanantaina minä                                

Tiistaina minä                                

Keskiviikkona minä                                

Torstaina minä                                

Perjantaina minä                                

Piirrä, mitä eri kouluta varat 
tekevät viikonloppuna, 
lauantaina ja sunnuntaina. 
Heitä noppaa.
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Kerro, mitä eri koulutavarat 
tekevät viikonloppuna.

Värileikki
(Löytyy Ylen arkistosta hakusanalla 

Musarullaa.)

Väripeli

Lue tavut

ma ti to

maa tii tor

maa-nan tiis tors

maa-nan-tai tiis-tai tors-tai

Lue teksti
Kynä kir-joit-taa.

- Ei käy, sa-noo ky-nä. 

- Tä-nään mi-nä en kir-joi-ta. 

Tä-nään mi-nä len-nän.
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Sanasto 

maanantai måndag

tiistai tisdag

keskiviikko onsdag

torstai torsdag

perjantai fredag

lauantai lördag

sunnuntai söndag

tänään idag
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Merkitään karttaan Suomi ja 

Ruotsi. Merkitään karttaan, 

missä päin Ruotsia voi kuulla 

meänkieltä, saamenkieltä ja 

suomea. Pienet liput voi teipata 

kiinni hammastikkuun ja 

kiinnittää tarralla kartalle. 
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Sinun pitää
värittää.

Sinun pitää
kävellä.

Sinun pitää
seisoa.

Sinun pitää
piirtää.

Sinun pitää
juosta.

Sinun pitää
heittää  
noppaa  

uudestaan!

Sinun pitää
teroittaa.

Sinun pitää
heittää  
noppaa 

 uudestaan!
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Sinun pitää
hyppiä.

Sinun pitää
kirjoittaa.

Sinun pitää
pyyhkiä.

Sinun pitää
lukea.

Sinun pitää
lentää.

Sinun pitää
istua.

Sinun pitää
laulaa.

Sinun pitää
nukkua.
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A
lk

u

M
a

a
li
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PUNAISTA

RUSKEAA

ORANSSIA

ROOSAA

VIHREÄÄ

VALKOISTA

MUSTAA

SINISTÄ

KELTAISTA

HARMAATA

LIILAA

IHAN MITÄ VAAN
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Soosia ja muusia
Kappaleeseen  kuuluvat seuravat tekstit:

• Soosia ja muusia

• Kauppalappu

• Maksivoileipä

Tavoite 
• oppia ymmärtämään ja nimeämään joitakin 

ruokia

• oppia pyytämään: ”Saisinko …?”

• oppia kysymään: ”Haluatko …?”

• oppia lukemaan tavuja/sanoja/lauseita

• oppia dramatisoimaan teksti.

EHDOTUS TUNTIEN JAKSOTUKSEKSI

1. tunti
Tavoite
• oppia tunnistamaan ruokien nimet.

Opettaja lukee tekstin Soosia ja 

muusia. Toisella kerralla opettaja voi 

lukea Maksin vuorosanat ja oppilaat 

osallistuvat lukemiseen lukemalla/sanomalla 

kuorossa Taksin vuorosanat.
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Opetellaan ruokien nimiä ruokapakkausten 

tai ruokakorttien avulla. Ota, pane pois 

-harjoituksia.

• Kim-leikki

• Leikitään kauppaa. Opettaja 

kirjoittaa kauppalapun. Luetaan 

kauppalappua ja lapsi kerää tavarat (tyhjät 

pakkaukset) koriin. 

Työkirjatehtäviä

Kootaan kauppalappu, jonka Taksi  

on repinyt.

2. tunti
Tavoite
• oppia nimeämään ruokia ja lukemaan 

yksittäisiä sanoja

• oppia lukemaan lyhyt teksti.
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Kerrataan ruokapakkausten nimet.

Luetaan teksti Kauppalappu.

• Leikitään, että ollaan kaupassa tai 

kioskilla. Opettaja pyytää: Saisinko 

maitoa? Oppilas antaa. Opettaja 

pyytää niin kauan, että hän on saanut kaikki 

tavarat ostoskoriin. 

• Tehdään Maksin maksivoileipä. Ensin 

opettaja ja myöhemmin oppilas sanoo, mitä 

voileivän päälle tulee. (Tähden kohdalla 

oppilas tekee kehotuksen mukaan. Ensin 

kuintenkin opettaja sanoo käskyn ja näyttää 

itse malliksi, miten toimitaan.) Aluksi 

voidaan tehdä lukukirjan voileipä, mutta 

kun sanat on opittu, voidaan keksiä hassuja 

voileipiä esimerkiksi seuraavaan tapaan:

Ota leipä.*

Pane voita leivän päälle.*

Pane jogurttia leivän päälle.*

Pane vähän sokeria* 

ja paljon ketsuppia.*

Syö.*

Onko hyvää?
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Työkirjatehtävät

Lue tekstit

3. tunti
Tavoite
• oppia nimeämään hedelmiä

• lukea resepti.

Tehdään hedelmäsalaatti.

Leikitään edellä opittuja leikkejä 

oppilaan mielenkiinnon mukaan.

Tehdään loput  

työkirjatehtävät.

Kuningas ei, Tuure Kilpeläinen
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Kuuntele, kun opettaja  
lukee ja kirjoita numero.

1. lei-pää  2. voi-ta
3. kurk-ku-a 4. to-maat-ti-a
5. juus-to-a 6. mak-ka-raa

Soosia ja
Kappale 9

muusia
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J T M V L K

Kirjoita. Millä kirjaimella 
sana alkaa?
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Kirjoita sanan loppu. 
Valitse laatikosta.

juus-             

mak-ka-             

kurk-             

lei-             

to-maat-             

ra  ti  to  pä  ku

Leikkaa ruokadominotasku 
ja teippaa vihkoon. Kokoa 
ruokadomino.
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Lue tavut 

ju ku ma

juu kur mak

juus kurk mak-ka

juus-to kurk-ku mak-ka-ra

Mitä kärryssä on?  
Pane rasti ruutuun.

On-ko kär-rys-sä On Ei ole

muu-si-a

juus-to-a

rii-si-ä

kurk-ku-a

voi-ta

mai-to-a

lei-pää

mak-ka-raa
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Tee hedelmäsalaatti.
Piirrä kuvat. Mitä 
hedelmäsalaattiin tulee? 
Tee kuvaresepti.

2 omenaa
2 päärynää
1 tölkki persikoita
100 g viinirypäleitä

4 kiiviä
2 appelsiinia
2 banaania
persikkapurkin lientä
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Lue teksti

 On-ko soo-si-a?

 Ei ole soo-si-a.

 On-ko muu-si-a?

 Ei ole muu-si-a.

 On-ko spa-get-ti-a?

 Ei ole spa-get-ti-a?

 Onko rii-si-ä?

 Ei ole rii-si-ä.

 Onko kor-vi-a?

 MI-TÄ!

 Kor-vi-a. 

 EI OLE KORVIA!
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Sanasto 
onko? finns det?

on ja

ei ole det finns inte

mitä? vad?

Millainen on  Taksin 
maksivoileipä?  Kirjoita.
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Heitä noppaa neljä  
kertaa. Mitä Taksin  
leivän päällä on?

mak-ka-raa

ket-sup-pi-a

ba-naa-ni-a

muu-si-a

juus-to-a

soo-si-a

Mitä leivän päällä on?
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Piirrä Taksin käteen 
lautanen. Piirrä lautaselle 
Taksin maksivoileipä.
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Ostoslista
Taksi on repinyt tavut erilleen. Osaatko 

koota ne? Liimaa tavut vihkoon.

mai to a

juus to a

voi ta

mak ka raa

lei pää

soo si a

muu si a
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mak-ka-ra

to-maat-ti

voi

ap-pel-sii-ni

pii-rak-ka

mai-to

kurk-ku

lei-pä

so-ke-ri

juus-to
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Ruokadomino 
Leikkaa tämä irti ja teippaa vihkoon.

DOMINO



Kappale  
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Karkumatka
Kappaleeseen  kuuluvat seuravat tekstit:

• Faabeli

• Karkumatka

Tavoite 
• oppia tunnistamaan ja nimeämään 

ympäristössä ja luonnossa esiintyviä asioita 

ja eläimiä

• oppia lukemaan tavuja, sanoja ja lauseita.

Jos mahdollista, tehdään retki metsään. 

Valokuvataan esimerkiksi seuraavia kohteita: 

puu, pensas, tie, kivi, talo, koulu, bussipysäkki, 

joki jne. Tehdään kuvista oppilaan oma 

selailukirja, johon kirjoitetaan kuvassa 

näkyvien asioiden ja rakennusten nimiä.

EHDOTUS TUNTIEN JAKSOTUKSEKSI

1. tunti
Tavoite
• tutustua suomalaiseen eläinsatuun

• oppia tunnistamaan luontoon liittyviä sanoja.
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Opettaja lukee tekstin Faabeli ja sitä 

seuraavan tekstin Karkumatka.

Tunnistetaan luontoon ja ympäristöön 

kuuluvia sanoja osoittamalla kuvia.

Askarrellaan värilliselle pahville 

metsä, johon oppilat voivat piirtää 

pensaita, puita ja kiviä. Puut voidaan 

metsän eläinten tapaan taitella jalan varaan ja 

liimata alustalle niin, että ne pysyvät pystyssä. 

Leikataan sinisestä paperista puro tai joki. Joen 

yli voi taitella paperista kaarisillan. Alustalle 

voi piirtää tien. Tielle kaadetaan ohut kerros 

paperiliimaa ja sirotellaan sen päälle hienoa 

hiekkaa. Opitaan sanoja sitä mukaa kun 

maisema valmistuu. Kananmunakennoista voi 

valmistaa esimerkiksi kiviä. Foliopaperista voi 

taitella kaloja puroon. 
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2. tunti
Tavoite
• oppia nimeämään luontoon kuuluvia asioita

• oppia tunnistamaan metsän eläinten nimiä.

Jatketaan maiseman työstämistä. 

Lisätään siihen oheismaateriaalista 

tulostettavia eläimiä. Taksi ja 

Max kulkevat karkuteillä metsän eläinten 

joukossa. Irtileikattavien kuvien avulla voidaan 

havainnollistaa esimerkiksi seuraavia paikan 

ilmauksia: tiellä, maassa, sillalla, purossa, 

puussa, puun takana, kivellä, kiven takana, jne. 

Opettaja kirjoittaa taululle sanat.

3. tunti
Tavoite
• oppia sanomaan metsän eläinten nimiä

• ymmärtää, kun opettaja tai toinen oppilas 

sanoo, missä ne ovat, esim. Karhu seisoo 

tiellä. Jänis juoksee metsässä. 

• lukea tavuja, sanoja ja/ tai lauseita
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Ota kupista lappu, jossa lukee 

eläimen nimi. Esitä eläintä. Toiset 

saavat arvata, mikä eläin olet.

Työkirjatehtäviä



225

Kuuntele tai lue itse.  
Kirjoita numero.

1. ket-tu 2. kar-hu
3. jä-nis 4. o-ra-va
5. lin-tu 6. su-si

Kappale 10

matka
Karku-
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O K K L S J

Kirjoita. Millä kirjaimella 
sana alkaa?
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Kuuntele tai lue itse.  
Kirjoita numero.

1. hir-vi 2. pöl-lö
3. käär-me 4. hii-ri
5. sii-li 6. kar-hu
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S K H H K P

Kirjoita. Millä kirjaimella 
sana alkaa?
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Kirjoita sanan loppu. 
Valitse laatokosta. Vedä 
viiva oikeaan kuvaan.

kar -        

jä -        

lin -        

o-ra -        

su -        

ket -        

va  hu  tu  si  tu  nis

Leikkaa eläindomino ja 
pane se vihkoon teipattuun 
domino-taskuun. Opettele 
tekemään domino.
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Piirrä kuvaan eläimiä ja 
lintuja. Piirrä puroon  kaloja. 
Piirrä aurinko. Väritä kuva.

Askartele maisema.  
Pane eläimet maisemaan.

Esitä eläintä.
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Heitä noppaa.  
Missä eläimet ovat?
Ket-tu on                                

Kar-hu on                                

Jä-nis on                                

Pöl-lö on                                

Su-si on                                 

O-ra-va on                                

Lue, missä eläimet ovat. 
Aseta ne  askartelemaasi 
 maisemaan. 

ki-vel-lä

tiel-lä

pu-ros-sa

puus-sa

maas-sa

puun ta-ka-na
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Lue tavut
 

ti ma pu

tie maa puu

tiel maas puus

tiel-lä maas-sa puus-sa

Lue tavut 

pö ke

pöl ket

pöl-lö ket-tu

Lue tavut 

si hi kä

sii hii kää

sii-li hii-ri käär

käär-me
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Lue sanat ja pane  
eläimet jonoon.
jänis, kettu, käärme, hirvi, lintu, karhu, 

siili, susi, orava, pöllö, hiiri

Kuka on karhun edessä?             -        

Kuka on ketun takana?                 -        

Kuka on siilin takana?         -        

Kuka on pöllön edessä?     -         -        

Kuka on ensimmäinen?         -            

Kuka on viimeinen?             -        

 

Katso kirjan kuvaa. Laske, 
kuinka  monta lintua, 
jänistä, kettua ja muuta 
 eläintä  kuvassa on.

Sanasto
edessä framför

takana bakom

ensimmäinen först

viimeinen sist

Asettele eläimet 
skartelemaasi maisemaan. 
Kerro, missä ne ovat.
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Piirrä oma pihapiirisi tai 
lähimetsäsi. 
Pyydä opettajaa sanomaan ja 

kirjoittamaan ne sanat, joita et vielä 

tiedä. 

LISÄTEHTÄVÄ

Valokuvaa omaa 
ympäristöäsi.
Tulosta kuvat ja tee niistä selailukirja.
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Tee ristikko.
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su-si

jä-nis

kar-hu

sii-li

hir-vi

o-ra-va

pöl-lö

käär-me

hii-ri

ket-tu
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Leikkaa tämä tasku irti 
ja teippaa se oppilaan 
vihkoon. Sisään voi laittaa 
dominokortit.

DOMINO
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Koirat kotiin
Kappaleeseen kuuluvat seuravat tekstit:

• Poliisi

• Kyyti

Tavoite 
• oppia kuvailemaan 

• oppia lukemaan tavuja, sanoja tai lauseita

• oppia käyttämään omistusrakennetta 

• oppia kirjoittamaan lyhyt viesti.

EHDOTUS TUNTIEN JAKSOTUKSEKSI

1. tunti
Karkumatkan lopuksi Taksi ja Max kohtaavat 

poliisin. Poliisi ottaa karkulaiset kiinni.

Opettaja lukee tekstin Poliisi

Opetellaan ymmärtämään, mitkä 

sanat sopivat Taksiin, mitkä sanat sopivat 

Maxiin ja mitkä sanat sopivat molempiin.

Opettaja on kirjoittanut seuraavat sanat 

lapuille: koira, pieni, iso, ruskea, keltainen, 

punainen panta, liila panta, lippalakki. Luetaan 
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yhdessä. Siirretään sopivat sanat kunkin koiran 

kuvan alle. 

Pöydällä on sanalaput: koira, pieni, 

iso, ruskea, keltainen, punainen 

panta, liila panta, lippalakki. Oppilas 

esittää pantomiimina yhden sanan. Muut 

saavat arvata, mikä sana se on. 

Työkirjatehtäviä. Sanan 

tunnistamista.

2. tunti

Kerrataan  teksti Poliisi. Kerrataan 

sanat, joilla koiria voi kuvailla.
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Työkirjatehtäviä. Tavujen  

ja sanojen kirjoittamista.

Katoamisilmoitus

3. tunti
Harjoitellaan 
omistusrakennetta 
seuraavalla tavalla: 

Pannaan taululle Taksin, Maxin, vaarin, Ellin, 

Ollin ja poliisin (ja hölmöläisen) kuvat.

Muistellaan aikaisempien kappaleiden 

sisältöä ja keksitään yhdessä asioita, joita 

näillä henkilöillä on. Tehdään niistä taululle 

miellekartta.

Tämän jälkeen opettaja kirjoittaa sanat 

lapuille. Oppilas saa nostaa lapun, jossa 

esimerkiski lukee ”LIILA PANTA” ja toiset 
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saavat sanoa, kenellä kyseinen asia tai 

tavara on. Oppilaat vastaavat käyttämällä 

omistusmuotoa: vaarilla, Taksilla, Maxilla jne. 

Arvaa, ketä ajattelen!

Yksi oppilaista menee hetkeksi ulos luokasta.

Muiden kanssa sillä aikaa valitaan yksi 

edellisen harjoituksen henkilöistä. Kun 

henkilöstä on sovittu, oppilas kutsutaan 

sisään. Oppilas yrittää kysyelemällä saada 

selville, kuka on valittu. Oppilas saa kysyä 

”Onko hänellä”-kysymyksiä, joihin muut saavat 

vastata vain ”On” tai ”Ei ole”.

Onko hänellä punainen lippalakki? Ei

Onko hänellä albumi?    On.

Se on Max. 

Seuraava vapaaehtoinen voi mennä ulos, ja 

valitaan uusi henkilö.

Työkirjatehtävät:  

omistusrakenteen harjoittelemista
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Askartele polisiiauto, jonka kyydissä 

ovat Taksi ja Max.

Lue tavut ja sanat.

Lue teksti Poliisi ja Kyyti.
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Etsi sanan loppu 
laatikosta. 

pie -             

i -             

koi-             

pan -             

lip- pa- lak -             

ni ta ki ra so

Koirat
Kappale 11

   kotiin
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Tee ristikko.

Kirjoita sanat ristikkoon:

ELLI  OLLI
PANTA POLIISI
LIILA  LIPPALAKKI
SOITA ISO

Se on koiran kaulassa.

Taksin panta on Lll …

Max ei ole pieni. Max on …

Ollin äiti

RING
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Yhdistä.

rus-ke-a lip-pa-lak-ki

lii-la koi-ra

pu-nai-nen pan-ta

Onko se Taksi vai Max? 

_________________________________

Yhdistä.

i-so pan-ta

Tak-sin koi-ra

pu-nai-nen ka-ve-ri

Onko se Taksi vai Max?

_________________________________

Yhdistä.

si-ni-nen tak-ki

si-ni-nen au-to

si-ni-nen lak-ki

Kuka se on?

_________________________________

poliisi
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Pane rasti ruutuun. 
 Mitkä sanat sopivat  Taksiin? Mitkä 

sanat sopivat Maxiin? Mitkä sanat 

sopivat molempiin?

Kirjoita sanat, jotka  sopivat Taksiin.

___________________________________

___________________________________

Kirjoita sanat, jotka  sopivat Maxiin.

___________________________________

___________________________________

ruskea

keltainen

pieni

koira

iso

panta

liila panta

punainen panta

lippalakki



253

Suunnittele ja  kirjoita 
Taksin ja Maxin 
 katoamisilmoitukset.
Tee alareunaan  liuskoja, joihin 

voi  kirjoittaa  koiran omistajan 

 puhelinnumeron.

Kadonnut 

 

Se on _____________________________

___________________________________

Sillä on ____________________________

___________________________________

Sen nimi on ________________________

Jos näet koiran, soita.



254

Väritä poliisiauto.
Leikkaa ja liimaa Taksi ja Max 

autoon poliisin taakse. Väritä 

takaluukun sivuovi. Leikkaa ovi. 

Teippaa se vasemmasta päädystä 

niin, että oven voi avata ja sulkea.
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Lue

po so ko

po-li soi ko-ti

po-lii soit ko-tii

po-lii-si soit-taa ko-tiin

Poliisi

 Poliisi täällä, päivää

 Päivää

 Täällä on kaksi koiraa.

 Onko toinen pieni ja ruskea?

 On.

 Onko sillä punainen lippalakki?

 On.

 Onko sillä liila panta?

 On.

 Lukeeko pannassa Taksi?

 Lukee.

 Se on meidän Taksi.

 Ja se toinen on varmasti Maksi.

 Niin on.
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Kyy-ti
Tä-mä on po-lii-si-au-to.

Au-tos-ta hyp-pää Taksi.

Au-tos-ta hyp-pää Max.

- Kii-tos kyy-dis-tä, sanoi Taksi.

- Hyvä taksi, sanoi Maksi. 

Kirjoita, mitä Taksi ja Max sanovat.
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Kenellä on?  
Pane rasti ruutuun.

Kenellä on … Taksilla Maxilla poliisilla

punainen panta  

liila panta

albumi

punainen 

lippalakki

sininen takki

kaveri Max

kaveri Taksi

iso kassi

sininen auto 
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Kenellä on?  
Pane rasti ruutuun

Kenellä on … Ollilla Ellillä vaarilla hölmö-
läisellä

Matilla

sininen talo

säkki

punainen sohva

pimeä mökki

poika Olli

äiti Elli

koira Taksi

hyvä idea

lapsenlapsi Olli

vaari
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