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Kaveripalaute
Antaessasi kaveripalautetta muista ilmaista itseäsi kohteliaasti.
Muista kehua onnistumisesta.
Kannusta kaveria vielä parempaan suoritukseen.
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Eteneekö teksti järkevästi ja
johdonmukaisesti alusta loppuun?
K e ks e li ä i sy y s

Onko teksti kiinnostavasti ja
kekseliäästi kirjoitettu?
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Kun arvioit toisen kirjoittamaa tekstiä, anna palautetta
sekä tekstin sisällöstä että sen muodosta.

Oikeinkirjoitus

Ovatko sanat ja virkkeet
oikein kirjoitettuja?
Käsiala

Ovatko kirjaimet muodoltaan
selkeitä ja kauniita?

1

Tutki Huiman kirjoittaman tekstin sisältöä ja muotoa.

Anna tekstistä palautetta värittämällä kynät.
Mitä enemmän kynästä värität, sitä paremmin
Huima on mielestäsi onnistunut.
a. Eteneekö teksti järkevästi ja johdonmukaisesti
alusta loppuun? Väritä vihreällä värillä
R a k e n n e -kynää.
b. Onko teksti kiinnostavasti ja kekseliäästi
kirjoitettu? Väritä sinisellä värillä
k e ks e li ä i sy y s -kynää.
c. Ovatko sanat ja virkkeet oikein kirjoitettuja?
Väritä punaisella värillä
o i k e i n k i r j o i t u s -kynää.

Rakenn e
k e ks e li ä i sy y s
oikeinkirjoitus
käsiala

d. Ovatko kirjaimet muodoltaan selkeitä ja
kauniita? Väritä violetilla värillä
k ä s i a l a -kynää.

13

Aarteiden meri
Tämän aukeaman avulla seuraat
ja arvioit omaa oppimistasi
Harrastuskaverit-jaksossa.

Jakson alussa
Tarkastelkaa yhdessä jakson tavoitteita.

•
•

Riimit, synonyymit
ja vastakohdat

Mikä tavoite vaikuttaa helpolta
saavuttaa? Ympyröi.

s. 40–43

Mikä tavoite vaikuttaa vaikealta
saavuttaa? Merkitse rasti.

5
Jakson aikana

4

Väritä helminauhan helmi sen mukaan,
miten hyvin olet osannut tehdä
tehtävän.
Sain tehtävän valmiiksi.
Olen tyytyväinen lopputulokseen.
Voin tarvittaessa auttaa muita.

3
2

7

6

8

• Tunnistan ja keksin
riimisanoja.

• Keksin synonyymeja ja
vastakohtia.

1

Sain tehtävän valmiiksi.
Tehtävä oli minulle vaikea tai
se jäi kesken.

Vuorosanat
s. 52–55

Jakson jälkeen
Opettajan tai kotiväen kehut ja
kannustukset:

1

2

3

• Osaan kirjoittaa
vuorosanoja.

4
5
6
7
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Sarjakuva

Yhdyssanat

s. 44–47

2

1

A

s. 48–51

2

1

B

Luettelo

• Osaan kirjoittaa
luettelon.

6

Omin sanoin
kirjoittaminen

s. 56–57

3

5

kirjoittaa yhdyssanoja.

sarjakuvan.

1

4

• Tunnistan ja osaan

• Osaan tehdä juonellisen

2

3

s. 58–61

2
1

3

4

5

• Osaan kirjoittaa

löytämäni tiedon
omin sanoin.

39

Mikä on paras viime aikoina lukemasi kirja?

lUKUPÄIVÄKIRJA

Kirjan nimi:
Kirjailijan nimi:

ulkonäkö
Päähenkilö
ikä

asuinpaikka

luonne
Mistä on kiinnostunut?

SivuhenkilöT

Hän on päähenkilön:
perheenjäsen

perheenjäsen

perheenjäsen

ystävä

ystävä

ystävä

sukulainen

sukulainen

sukulainen

.
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.

.

Kerro omin sanoin,
mitä kirjassa
tapahtuu. Keskity
vain tärkeimpiin
tapahtumiin.

Kuinka monta
tähteä annat
kirjalle? Väritä.

Piirrä kirjan
kansikuva
tähän.

Suoritatko
lukudiplomia?
Pyydä tähän
suoritusmerkintä.

63

VAIHTOEHTO

A

Kirjoita satu
1

Valitse kaksi päähenkilöä. Merkitse ne rastilla.

2

Valitse tapahtumapaikka. Merkitse rasti.

3

Valitse tilanne, johon eläimet ovat joutuneet. Merkitse rasti.
Eläinten kaveri on kadonnut.
Metsän kaikki puut on kaadettu.
Toinen eläin on ollut ilkeä toiselle.

4

Miten eläimet ratkaisevat tilanteen? Kirjoita ratkaisu.

5

Kirjoita satu. Käytä apunasi tehtävien
1–4 vastauksia.

R A KE N N E
k e ks e li ä i sy y s
oikeinkirjoitus

käsiala

86

Vuohet

VAIHTOEHTO

B

1

Mieti, mitkä eläimet ovat satusi päähenkilöt. Kirjoita niistä lyhyt esittely.

2

Mieti, missä eläimet ovat ja mitä ne tekevät. Kirjoita.

3

Keksi jokin ongelma, joka eläinten pitää ratkaista. Kirjoita.

4

Päätä, miten ongelma saadaan ratkaistuksi.
Ratkaisuvaihtoehtoja:
Eläimet oppivat tekemään yhteistyötä.
Joku eläimistä tekee jotain yllättävää.
Jotakin odottamatonta tapahtuu.
Keksi oma ratkaisu:

5

Kirjoita satu. Käytä
apunasi tehtävien
1–4 vastauksia.

R A KE N N E
k e ks e li ä i sy y s
oikeinkirjoitus

käsiala

Vuohet
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Kielitieto

Substantiivit
Substantiivit nimeävät asioita. Ne voivat olla esimerkiksi
ihmisten, eläinten, paikkojen, esineiden tai asioiden nimiä.
Risto juoksee keittiöön.
Täti lukee sanomalehteä.
Substantiivit voivat olla yksikössä tai monikossa.
Lapsi nauraa.
Lapset nauravat.
Substantiiveilla on eri taivutusmuotoja.
talo, talon, taloa, talona, taloksi,
talossa, talosta, taloon, talolla, talolta, talolle

1

Väritä salkut, joissa on substantiivi.
vilkuttaa

verhot

koti

isä
kynä

lippalakki

juosta

viikset

98

Ilmaiseksi sirkukseen

Roope

2

3

Alleviivaa substantiivit.
a. Risto tuijottaa ovea.

d. Kello raksuttaa.

g. Nauraako Risto?

b. Rauha hymyilee.

e. Poika syö omenan.

h. Alakerrassa kolistellaan.

c. Radiossa lauletaan.

f. Täti pukeutuu.

i. Ovi narahtaa.

Kirjoita substantiivin monikkomuoto.

Huomasitko?
Kaksoiskonsonantti
muuttui yhdeksi
konsonantiksi.

Helppoa! Sanan
loppuun vain
lisätään t-kirjain.

korva

leikki

peruna

kaappi

isä

matto

Entä näissä?

Oho! Mitä näissä
sanoissa tapahtui?

koti

sormi

mato

talvi

paita

tuuli

4

Taivuta substantiivia mallin mukaan.
pallo, pallon, palloa, pallona, palloksi, pallossa, pallosta, palloon, pallolla, pallolta, pallolle

kello,
JATKUU
Ilmaiseksi sirkukseen
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Lohikäärmevuoret 1
Lohikäärmeet karjuvat uhkaavasti. Aakkosta
niiden nimet, niin saat ne leppymään.
Serafiina Sauhu
Tuulikki Tuhkala
Lorella Liekki

Kelmeri Kauhu
Pirella Polte
Taavetti Tulinen

1

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

Tie on romahtanut! Voit
tehdä puunrungosta sillan,
jos sinulla on tarkkuutta.
Muiden pitää käyttää
kiertotietä.

2
Kirjoita lohikäärmeiden nimistä ne,
joissa on diftongi.

142

3
Ruoki lohikäärmeet! Ne syövät
vain sellaisia ruokia, joiden
nimessä on kaksoiskonsonantti.
Ympyröi.
torttu persilja kakku salaatti
peruna munakas makkara
tilli
kurkku pasta suklaa
lihapulla velli kaali juusto
porkkana
jäätelö lakritsi
ruisleipä tomaatti

Löydätkö yhdeksän adjektiivia? Alleviivaa ne.

Maailman viisain pöllö
Lohikäärmevuoren takana on vehreä laakso,
jossa voit tavata Ouabau-nimisen sinisen pöllön.
Se on vanha ja hidas mutta tietää kaiken.
Toisinaan se on kärttyinen. Silloin on oltava
kärsivällinen. Se kyllä alkaa puhua, kun vain
jaksaa odottaa. Se muistaa pienetkin
yksityiskohdat ja arvaa syvimmätkin
salaisuutesi.

6

Montako
höyhentä väritit?
Tarkat, nokkelat ja
voimakkaat seikkailijat
saavat lisäksi ylimääräisen
höyhenen.

7

Lohikäärmeet riehuvat. Kirjoita sanoille
vastakohdat, niin saat ne rauhoittumaan.
hiljainen äänekäs iloinen
rauhallinen arka vallaton
vapaa tunteellinen

peloton
kiltti

riehakas
meluisa
kuriton
rohkea

4

5
Voit siirtää dinosuruksen
luun sivuun, jos sinulla
on nokkeluutta tai
voimakkuutta. Muut
joutuvat kiertämään.

Tie kapenee! Pysähdy hetkeksi.
Kirjoita vokaalit.

Saat loppumatkalle apulaisen!
Se on lohikäärmeistä se, jonka
nimessä on eniten vokaaleja.
Kirjoita lohikäärmeen nimi.
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