Meijän koulu

IHMINEN
Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat,
polvet, varpaat …
ja vatsaa taputan

V/2016-ta

- 1 -

IHMINEN

ihmisen vartalo, ihmisen keho, ihmisen kroppa

pää
olkapää, olkapäät
rinta
käsi, kädet
maha / vatsa
sormi, sormet

jalka, jalat
varvas,varpaat
kantapää, kantapäät
Kuinka pitkä sinä olet?

Paljonko sinä painat?

mitata

punnita

(Minä) painan 58 kiloa (kg)
Poika on 150 senttiä (cm) pitkä
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VARTALO
etupuoli = edestä

selkäpuoli= takaa

laita numero nuoleen
1 kaula _____________________

5 niska _________________________

2 rinta ______________________

6 selkä _________________________

3 rinnat _____________________
8 vyötärö ___________________
4 napa _____________________

7 pakarat ________________________
peppu, pylly
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PÄÄ
PÄÄ ja KASVOT
1.tukka (hiukset), 2.kulmakarvat, 3.silmä, silmät 4. nenä, 5. suu ja huulet, 7. korva
korvat, 8.otsa, 9.leuka, 10. poski, posket, 11. kaula

kihara tukka / kiharat hiukset ________________________________________
suora tukka / suorat hiukset __________________________________________
lyhyt tukka / lyhyet hiukset __________________________________________
pitkä tukka / pitkät hiukset ___________________________________________

Minulla on ___________________ tukka ja ____________________ silmät.
Hiukseni ovat ____________________ ja ___________________________.
Tukkani on ____________________________________________________ .
Joskus minulla pää on kipeä, päätä särkee _________________________________ .
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Silmä , silmät

ripset

katsoa _____________

iiris

nähdä_______________

ala- ja yläluomi

Minulla on hyvä näkö _________________________________________________
Näen kauas ja lähelle hyvin ____________________________________________
Minä en näe lukea hyvin ______________________________________________
Tarvitsen (silmä)lasit, kun luen__________________________________________
Tarvitsen silmälasit, kun katson kaus, mutta lähelle näen hyvin ________________
___________________________________________________________________
silmälasit

aurinkolasit

Silmäongelmissa auttaa SILMÄLÄÄKÄRI

silmälasikotelo,
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Suu
alahuuli__________________________ ylähuuli ________________

kieli__________

= huulet

hammas, hampaat__________________________

vauvalla ei ole hampaita, hän on hampaaton
Hampailla voin purra /pureskella___________ ja haukata_______________
Pureskelen ruoan hyvin ennen kuin nielaisen sen vatsaan. ______________________________
Haukkaan omenasta palan. ________________________________________
haukata

purra

haukkaan omenaa

Popsi, popsi porkkanaa, hampaita se vahvistaa.
Nami nami nami nami porkkanaa, hampaita se vahvistaa.
Haukkaa, haukkaa hedelmää, omenaa tai päärynää.
Nami nami nami nami hedelmää, omenaa tai päärynää.
Maista, maista mansikkaa, sitä ei voi vastustaa.
Nami nami nami nami mansikkaa, sitä ei voi vastustaa.
Popsi, popsi porkkanaa, maista, maista mansikkaa.
Haukkaa, haukkaa hedelmää, vitamiinit sulle jää.
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Kun aikuisella ei ole hampaita, hänelle tehdään …

... hammasproteesi = tekohampaat, tekarit
hampaita täytyy hoitaa!

Kun hammas on kipeä, sitä särkee, tilaa aika HAMMASLÄÄKÄRIn vastaanotolle.
_________________________________________________________________
HAMMASHOITAJA neuvoo, kuinka hoidat hampaita hyvin.
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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KORVA,KORVAT

kuulla

korvalehti ________________

korvakäytävä ____________________________

En kuule hyvin, minulla on huono kuulo. Olen huonokuuloinen.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Saan kuulokojeen / kuulolaitteen, sitten kuulen taas hyvin.

Nykyään kuulolaitteet ovat pieniä ja siroja

Kun korvaani särkee (korva on kipeä), menen KORVALÄÄKÄRIlle. Hän tutkii korvani.

Jos kuulen huonosti KUULONTUTKIJA tekee kuulotutkimuksia.
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Nenä
haistaa, nuuhkia, tuoksuttaa
Nenällä haistelen erilaisia tuoksuja ja hajuja.
____________________________________
Ruusu tuoksuu hyvältä.
____________________________________
sierain, sieraimet ________
Pakokaasu haisee pahalta.
____________________________________

nenänpää __________________

Minulla on nuha, nenä on tukossa, on vaikea hengittää.
____________________________________________
Olen nuhainen.
____________________________________________
Niistän nenän nenäliinaan ja pesen kädet.
____________________________________________
KURKKU
Minulla on kurkku kipeä. _______________________
Kurkkuun sattuu, kun nielen. ____________________
Minulla on myös kuumetta, minulla on flunssa.

____________________________________________
Minulla on kova yskä, kurkkuun sattuu, kun yskin.
____________________________________________
Yskiessä sattuu myös rintaan. Minun täytyy mennä
lääkäriin ja saada resepti = lääkemääräys.
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Käsi / Käsivarsi
käsivarsi, käsivarret

kyynärpää

olkapää

käsi, kädet
sormi, sormet:
1. peukalo _________________ 2.etusormi_____________________
3. keskisormi_______________ 4. nimetön _____________________
5. pikkusormi/pikkurilli____________________
5

4

3

2

käden kämmenpuoli

1

kynsi, kynnet

ja

selkäpuoli

Minulla on oikea ja vasen käsi. Sormia niissä on yhteensä __________
Kumpi käsi on kuvissa oikea vai vasen? _________________________________________
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Pariskunta kävelee käsikädessä.

Pitää kädestä kiinni

Käsillä voi ...

taputtaa

silittää, paijata, rapsuttaa

vilkuttaa

Kun ihminen ei kuule mitään, hän on kuuro. Kuurot puhuvat käsillään viittomakieltä.
Kun ihminen ei näe mitään, hän on sokea. Sokeat lukevat pistekirjoitusta sormillaan.

aakkoset viittomakielellä
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JALKA, JALAT

kävellä, juosta, hyppiä, pomppia

jalka/jalat
reisi/reidet
1. __________________________
2. __________________________
3a.______________ 3b _______________
4. __________________________
5. __________________________
6. __________________________
7. __________________________

sääri/sääret

1 peppu, pakarat

2 reisi,reidet
3a polvi, polvet
3b polvitaive/ -taipeet
4 pohje
5 nilkka, nilkat
6 kantapää, -päät
7 varpaat

kävellä
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hyppiä/pomppia

JALKATERÄ, -TERÄT
ukkovarvas ja pikkuvarvas, muilla varpailla ei ole nimeä

jalkapöytä

päkiä
mikä tämä

kohta on

jalkapohja

? ____________________________________________________

Talvella, kun on liukasta voi kaatua ja nilkka voi murtua tai sääri mennä
poikki. Silloin sairaalassa otetaan rötgenkuvia ja laitetaan jalkaan kipsi Joskus
vamma on niin paha, että jalka täytyy leikata.
<-röngenkuva
vamma on korjattu leikkauksella

jalka on kipsattu, nyt jalalla ei saa astua,
täytyy kävellä kyynärsauvojen kanssa
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VATSA / MAHA
mikä tämä on?

Minun ylävatsa / alavatsa on kipeä. __________________________________________
Minulla on huono-olo, minua oksettaa. ______________________________________

leikkaushaava
ompeleet / tikit
arpi
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missä on tai missä ovat,
laita numero kuvaan

IHMINEN

kirjoita viivalle äidinkielelläsi
kyseinen sana

1 aivot________________________________________________
2 hius, hiukset, tukka______________________________________
3 jalka, jalat_____________________________________________
4 kantapää, kantapäät _____________________________________
5 kasvot ________________________________________________
6 kaula ________________________________________________
7 korva, korvat___________________________________________
8 kulmakarvat ____________________________________________
9 kurkku_______________________________________________
10 kyynärpää, kyynärpäät ___________________________________
11 käsi, kädet____________________________________________
12 käsivarsi, käsivarret_____________________________________
13 lantio ________________________________________________
14 leuka ________________________________________________
15 napa ________________________________________________
16 nenä ________________________________________________
17 nilkka, nilkat___________________________________________
18niska _________________________________________________
19 olkapää, olkapäät _______________________________________
20 otsa ________________________________________________
21 peppu, takapuoli ________________________________________
22 pohje, pohkeet_________________________________________
23 poski, posket __________________________________________
24 pää _________________________________________________
25 reisi, reidet ___________________________________________
26 rinta ________________________________________________
27 rinnat________________________________________________
28 selkä ________________________________________________
29 silmä, silmät __________________________________________
30 sormi, sormet__________________________________________
31 sukupuolielimet_________________________________________
32 suu _________________________________________________
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33 sääri, sääret___________________________________________
34 varvas, varpaat_________________________________________
35 vatsa, maha ___________________________________________
36 vyötärö ______________________________________________
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luuranko

lihakset
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