
       Kirja                             kynä                             vihko                             

 

TERVETULOA
Meijän kouluun

Ole hyvä, tämä on sinun oma opiskeluvihko

      

                                                                                   

                            
______________________________________________

nimi

päivitys 4.5. 2016/ta



Suomen kielen aakkoset, ääntäminen

kirjoita viivalle kirjaimella alkava sana, sanoja (opettaja auttaa)

Aa  (aa)_______________________________________________________________

Bb   (bee)____________________________________________________________

Cc   (see)____________________________________________________________

Dd   (dee)____________________________________________________________

Ee   (ee)_____________________________________________________________

Ff    (äf)_____________________________________________________________

Gg  (gee)___________________________________________________________

Hh  (hoo) __________________________________________________________

Ii     (ii) ______________________________________________________________

Jj    (jii) _____________________________________________________________

Kk  (koo)__________________________________________________________

Ll    (äl) ___________________________________________________________

Mm (äm)__________________________________________________________

Nn  (än)___________________________________________________________

Oo  (oo)___________________________________________________________
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Pp  (pee)_________________________________________________________

Qq  (kuu)__________________________________________________________

Rr   (är)___________________________________________________________

Ss  (äs)__________________________________________________________

Tt   (tee)_________________________________________________________

Uu  (uu)__________________________________________________________

Vv  (vee)_________________________________________________________

Ww (tuplavee, kaksoisvee) _________________

Xx   (äks)__________________________________________________________

Yy   (yy)_____________________________________________________________

Zz   (tset) __________________________________________________________

Åå  (ruotsalainen oo)___________________________________________

Ää  (ää)____________________________________________________________

Öö  (öö)____________________________________________________________          

                         "A, B, C, D, E, F, G,

     H, I, J, K, L, M, N,

                         O, P, Q, R, S, T, U,

                         V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, Tässä ovat aakkoset, joita aina tarvitset.   
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 työ                            yö    

 syö                      juo    

                                                               lyö

  syöttää                                       aita

                       mies                                                                             nainen         äiti                           
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Kirjoita viivalle omalla äidinkielelläsi ______________________________________

minä  ________________                                   minun _____________________________

sinä  _________________                                  sinun ______________________________

hän __________________                                  hänen _____________________________

se ___________________       sen _______________________________

me __________________                                   meidän ____________________________

te ____________________                                 teidän _____________________________

he ___________________                                  heidän _____________________________

ne ___________________                                  niiden ______________________________

Minä olen _________________________________________

Sinä olet __________________________________________

Hän /se on ________________________________________

Me olemme _______________________________________

Te olette __________________________________________

He/ne ovat __________________________________________

(Minun) nimeni on _____________________________________________

(Sinun) nimesi on ______________________________________________

Hänen nimi on ________________________________________________

  olla                   
minä olen Minä en ole Olenko minä? Enkö minä ole?

sinä            
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hän /se    

 me olemme  me emme ole  olemmeko me? emmekö me ole?

 te 

 he /ne

kirjoita (opettaja auttaa) asua, puhua, tulla, mennä
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Omia muistiinpanoja
 

 

juureksia                      ja                         hedelmiä
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Kirjoita äidinkielelläsi viivalle

Minun nimi on    
Minä olen          ___________________________________________________________        
Nimeni on   

Mikä sinun nimi on? ________________________________________________________ 

Minun etunimi on    _________________________________________________________
Etunimeni on

Minun sukunimi on    ______________________________________________________
Sukunimeni on

Mikä on sinun kotimaa? _____________________________________________________
          
Mistä maasta sinä tulet? _____________________________________________________

Kotimaani on _________________________________________    __________________

Missä sinä nyt asut? ________________________________________________________

Minä asun ____________________________________    _________________________

Mikä sinun osoite on? ______________________________________________________

Minun osoite on      _______________________________________________________
Osoitteeni on

Postinumero on_______________________________  __________________________

Postitoimipaikka on ________________________________________________________

omia muistiinpanoja
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Tervehdyksiä
kirjoita viivalle sanat omalla kielelläsi (äidinkieli)

Aamulla, kun herään sanon: Huomenta _____________________________________
Hyvää huomenta _______________________________

Päivällä sanon: (Hyvää) päivää ___________________________________

                  
Illalla sanon: (Hyvää) iltaa _____________________________________

Kun menen nukkumaan, sanon: Hyvää yötä _____________________________________
Nuku hyvin _____________________________________
Kauniita unia ___________________________________

Kun tapaan tutun / ystävän, sanon: Hei, mitä kuuluu __________________________
      ___________________________________________

Moi! ______________________________________

Kun lähden ystävän luota, sanon: Hei, hei! _________________________________
Heippa!  _________________________________
Nähdään! _________________________________
Soitellaan! _______________________________

Nähdään ensi viikolla __________________________________________________________

Nähdään ensi tiistaina ________________________________________________________

Kun lähden vieraammasta paikasta, sanon: Näkemiin ___________________________
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VIIKKO  __________________

kirjoita omalla äidinkielellä viivalle    
VIIKONPÄIVÄT _____________________________
                         lyhenne ________________
maanantai (ma) ____________________
tiistai (ti) ____________________
keskiviikko (ke) ____________________
torstai (to)           ____________________
perjantai (pe) ____________________
lauantai (la) ____________________
sunnuntai (su) ____________________
ma->pe = arkipäiviä  (arkipäivä) ____________________     
la->su = viikonloppu ______________________________

Opiskelemme (me opiskelemme) suomen kieltä tiistaina ja perjantaina                   

numero=lukusana                                 järjestysluku  .
1 yksi 1. ensimmäinen
2 kaksi 2. toinen
3 kolme 3. kolmas
4 neljä 4. neljäs
5 viisi 5. viides
6 kuusi 6. kuudes
7 seitsemän 7. seitsemäs
8 kahdeksan 8. kahdeksas
9 yhdeksän 9. yhdeksäs
10 kymmenen         10. kymmenes
11 yksitoista         11. yhdestoista
12 kaksitoista         12. kahdestoista
13 kolmetoista         13. kolmastoista
14 neljätoista         14. neljästoista
15 viisitoista         15. viidestoista
16 kuusitoista         16. kuudestoista
17 seitsemäntoista         17. seitsemästoista
18 kahdeksantoista         18. kahdeksastoista
19 yhdeksäntoista         19. yhdeksästoista
20 kaksikymmentä         20. kahdeskymmenes
30      kolmekymmentä         30. kolmaskymmenes
100 sata         100. sadas
200    kaksisataa         200. kahdessadas
1000 tuhat         1000. tuhannes
2000  kaksituhatta         2000. kahdestuhannes
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päivä      viikko       kuukausi       vuosi 
lyhenne pv     vk     kk v

*päivä   = aamu, päivä, ilta, yö

*viikko  = 7 päivää 

*kuukausi = 4 viikkoa 

*vuosi = 12 kuukautta

kuukausi   vuodenaika 
   kuukaudet    vuodenajat

1. Tammikuu talvi                            
2. Helmikuu

3. Maaliskuu                                       
4. Huhtikuu                        kevät
5.Toukokuu

6. Kesäkuu
7. Heinäkuu                   kesä               
8. Elokuu

9. Syyskuu        
10.Lokakuu                      syksy               
11.Marraskuu

12.Joulukuu                       talvi                
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Omia merkintöjä
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NUMERO(T)
  
Montako leppäkerttua                 löydät numerot-sivuilta?    

0 nolla________________________

1 ___________________________

2 ___________________________

kolme 3___________________________

4 ___________________________

viisi ___________________________

kuusi ___________________________

7 ___________________________

kahdeksan ___________________________

yhdeksän ___________________________

10 ___________________________

viisitoista ___________________________

kaksikymmentä ___________________________

55 ___________________________

satayksi ___________________________

satakaksikymmentä ___________________________

401 _______________________________

neljäsataakuusi _______________________________  
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489 _______________________________

tuhat _______________________________

tuhatkaksisataa _______________________________

tuhatkolmekymmentä ____________________________

kaksituhatta _______________________________

kahdeksantuhatta _______________________________

kymmenentuhatta _______________________________

viisisataaviisikymmentäviisi ________________________

sataviisitoista _______________________________

88 _______________________________

69 _______________________________

42 _______________________________

111 _______________________________

887 _______________________________

453 _______________________________

                                 Löysin _______ leppäkerttua 

      Monesko tämä           leppäkerttu on? Se on __________
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HENKILÖTIEDOT

Etunimi:________________________  Sukunimi:______________________________

Syntymäaika: ____/____ __________   Syntymäpaikka:________________________

Siviilisääty: naimisissa___   naimaton___   avoliitto____  eronnut___   leski___

Kieli:   suomi__ ruotsi___ muu, mikä___________________________________

Lähiosoite:_____________________________________________________________

Postitoimipaikka:__________________________ Postinumero:_________________

Puhelinnumero:_____________________

Lähiomainen, nimi:______________________________________________________

puoliso:____,  lapsi:_____,  sisko:________, veli:________, 

muu, kuka:_____________________________________________________________

Osoite:_________________________________________________________________

Postitoimipaikka:__________________________ Postinumero:__________________

Puhelinnumero:____________________________
                                             

etunimi _____________________    sukunimi _________________________

syntymäaika __________________  syntymäpaikka ____________________

sivilisääty ____________________   naimisissa  _______________________

naimaton ____________________   eronnut __________________________ 

avoliitto _____________________   leski _____________________________

kieli ________________

lähiomainen ___________________ puoliso _____________ lapsi _________

sisko ___________ veli __________  muu, kuka _______________________
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VÄRI,   VÄRIT,   VÄREJÄ
PUNAINEN __________________

SININEN____________________ 

KELTAINEN __________________                 

VIHREÄ _____________________                                
                                                                          
MUSTA ______________________

RUSKEA _____________________

TURKOOSI ___________________                

VIOLETTI ____________________                

ROOSA ______________________                

HARMAA ____________________    

ORANSSI ____________________                banaani on 

VALKOINEN _____________________             

 1.banaani on________________   2. mansikka on ________________

 3. taivas on _________________  4. kukka on ___________________ 

 5. kurkku on _________________ 6. appelsiini on ________________

  ____                     _____                  _____

  ___              ____             ____
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KELLO ______________

                                 AIKA _______________

                              Kellotaulu ja viisarit

 tuntiviisari            minuuttiviisari
                                 sekuntiviisari

                        
                          vuorokausi vaihtuu keskiyöllä 24.00      1.00    
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  KELLO   /  AIKA
 Vuorokausi (vrk)
 kello (klo)
                                           klo  12 keskipäivä
                                                    24 keskiyö
                                                                                                                              15 min =
                                                                                                                              vartti

        vaille                                                                                                       yli
                                   klo 3 aamuyö
                                             klo 15 iltapäivä 

  klo 9 aamu                                                                        klo 3 aamuyö
       21 ilta                                                                              15 iltapäivä

                                               klo 6 aamu
                                                   18 ilta

  (Minä) menen nukkumaan klo 21 ja herään klo 9.

 Paljonko kello?        __________________________________________
 Mitä kello on?
 Kello (se)  on  ___________________________________________

 Mihin aikaan bussi lähtee?_______________________________________
 Milloin bussi lähtee?
 Koska bussi lähtee?

 Bussi (se) lähtee aamulla kello (klo) 7.30 __________________________

 Bussi lähtee illalla kello (klo) 19:30     _________________________
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                              Laita viisarit kellotauluun

        
                       klo 9.00                                                      klo    20.00

        
                     klo 19.10                                                     klo   6.35

        
                klo vartin yli 17.00                                          klo 20.45

        
   klo 10 vaille 12 = 11.50                         klo varttia vaille 14 =   13.45
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MILLOIN?

toissapäivänä __________________________________

eilen                __________________________________

tänään           __________________________________

huomenna     ___________________________________

ylihuomenna ___________________________________

toissapäivänä eilen tänään huomenna ylihuomenna

                                                              }{                                                     

toissa ______________________________________ 

viime ______________________________________

ensi   ______________________________________
          
tuleva ______________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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TÄMÄ, TUO, NUO...    MIKÄ, MITKÄ...

Tämä _________________ nämä_________________

tuo_________________ nuo___________________

se____________________ ne_____________________
                                                 
Onko tämä kirja sinun?_______________________________________ 

Tämä kirja on minun.  ________________________________________
Se on minun kirja.

Onko tuo laukku sinun? ___________________________________

Tuo laukku on Kaisan.________________________________________ 
Se on Kaisan laukku.

Kenen tämä huivi on? ________________________________________

Se on Liisan huivi. ___________________________________________

Mitkä kirjat ovat sinun? _______________________________________
             
Nämä kirjat ovat minun. ________________________________________

Ovatko nämä kirjat sinun? _______________________________________

Ei, ne ovat Maijan kirjat. Nuo kolme kirjaa ovat minun. ________________

 ____________________________________________________________

Mikä bussi menee Haminaan? ____________________________________

Tuo bussi menee Haminaan. ______________________________________

Mitkä bussit menevät Kotkaan? __________________________________

Nuo bussit menevät Kotkaan.____________________________________

Menevätkö nuo bussit Kotkaan? __________________________________

 ___________________________________________________________
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     Minne?   Mistä?   Missä?   Mitä?

Minne = Mihin?        Mistä?
Mihin sinä menet? Mistä sinä tulet?
Minä menen kouluun.  Minä tulen koulusta

Minne Liisa menee? Mistä Liisa tulee?
Liisa menee torille.          Liisa tulee torilta.

Minne Antti menee? Mistä Antti tulee?
Antti (hän) menee Kotkaan. Hän (Antti) tulee Kotkasta.

Mihin Maija menee? Mistä Maija tulee?
Maija menee kotiin. Maija tulee kotoa.
 

 Missä? Mitä?
Missä sinä olet? Mitä sinä teet?
Minä olen koulussa Minä luen kirjaa.

Missä Liisa on? Mitä hän sanoi?
Liisa on torilla. Hän sanoi, että hyvää matkaa.

Missä Antti on? Mitä sinä teet huomenna?
Antti on Kotkassa. Huomenna menen Kouvolaan,

Missä Maija on? Mitä sinä ostit kaupasta?
Maija on kotona. Ostin ruokaa ja jäätelön.

Missä kynä on?                                        Mitä luet?
Se (kynä) on pöydällä.  Luen kirjaa.                           

                                                

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Harjoitus , opettaja auttaa, mikä on kysymyssana, mihin lause on vastaus
              kirjoita sanoihin oikea loppuosa

         Lause                                                   kysymyssana
esimerkki (esim.)
Minä opiskelen suomea.                                     mitä

Olen koulu___  kaksi kertaa viikossa.             ____________

Menen koulu___ pyörällä.                           ____________

Jos sataa vettä, menen koulu___ bussilla.           ____________

Istun bussi___ 15 minuuttia ja sitten olen perillä.           ____________

Minun afganistanilainen ystäväni käy koulu___ neljä kertaa viikossa.    ____________

Toinen ystäväni käy koulu___   kerran viikossa Kotka_____. _________  _________
                                                                                              
Ystäväni menee Kotka___ bussilla.             ____________

Kun minä lähden koulu____ menen Kauppa____.    ____________   ____________

 Ostan kaupa____ leipää, maitoa ja kahvia.            ___________

Laitan tavarat muovikassi___.   Sitten menen koti____.                       ___________

 omia muistiinpanoja
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LYHENTEITÄ

yksikkö lyhenne äidinkielelläsi

kilo(gramma) kg __________________________
gramma g __________________________

litra l __________________________
desilitra dl ___________________________
millilitra ml ___________________________

ruokalusikka rkl           ___________________________
teelusikka tl ___________________________

pullo plo ___________________________
rasia rs ___________________________
kappale kpl ___________________________
rulla rl ___________________________

kilometri km ___________________________
metri m ___________________________
senttimetri cm ___________________________
millimetri mm ___________________________

vuorokausi vrk ___________________________
tunti h, t ___________________________
minuutti min ___________________________
sekunti s ___________________________
päivä pv, p ___________________________
kuukausi kk ___________________________
vuosi v ___________________________
kello klo ___________________________

normaali(sti) norm. ___________________________
yhteensä yht. ___________________________
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                    KIRJOITUSMERKKEJÄ
piste . _______________________________________

pilkku , _______________________________________

kaksoispiste : _______________________________________

puolipiste ; _______________________________________

väliviiva - _______________________________________

huutomerkki ! _______________________________________

lainausmerkki    ”    ” _______________________________________

kysymysmerkki ? _______________________________________

kauttaviiva / _______________________________________

kenoviiva \ _______________________________________

sulkumerkki (     ) _______________________________________

risuaita # _______________________________________

et,  ja & _______________________________________

samanlaiset, = _______________________________________
summa, tulos, 

plus + _______________________________________

miinus - __________________________________

prosentti % __________________________________

jakomerkki :    / _______________________________________

kertomerkki *    x     _______________________________________
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Omia merkintöjä!
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Kymmenen omenaa omenapuussa.
Viisi sinulle, viisi minulle. 
Kun puuta vähän ravistaa,
omenat maahan tipahtaa.
Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi,
kuusi, seitsemän, kahdeksan,
yhdeksän, kymmenen.
                                         Maanantaina makeisia,

tiistaina tikkareita,
keskiviikkona  
kermavaahtoa,
torstaina torttuja,
perjantaina purukumia,
lauantaina lakritsia,
sunnuntaina suklaata. 

Leipuri se rullaa,
taikinasta pullaa.
Uunissa se paistuu,
maukkahalta maistuu.              Niitä näitä, kaalinpäitä,

   nuita,noita porkkanoita.
   Lanttuja ja perunoita,
   pannaan pataan kiehumaan,
  sieltä lasten lusikkaan.
  Tule, tule, syömään. 

                                                                                
Myös varikset yöllä nukkuvat,
kun taivaalla loistaa kuu.
Niillä on risuja patjanaan
ja sänkynä on puu.                                 
                                                                     Kuu kiurusta kesään,

        puoli kuuta peipposesta,
          västäräkistä vähäsen,

        pääskysestä ei päivääkään.
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 AVAIN           LUKKO          

KÄNNYKKÄ
   puhelin                       LATURI                   PISTORASIA                

                                                                       
               VALOKATKAISIJA 
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BUSSIPYSÄKKI
                                                    

AIKATAULU   
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     HAMMASHARJA                         HAMMASTAHNA

                            
                                                       

       

     KAMPA       (HIUS)HARJA

                                              NENÄLIINA
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                         TALOUSPAPERI

                WC-paperi = vessapaperi                                   

  

      Missä on vessa?      

WC N  = naisten vessa WC M = miesten vessa 

WC D
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