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Liite 4. 
Kuvakortit















Voit saada aitoa maitoa, jos käytät lypsytaitoa. 

Jos valot sammuvat yhtäkkiä huoneesta, niin mikä silloin laskeutuu?

Mihin ystävyys päättyy?

Mikä on aina ennen käyttöä rikottava?

Mikä on aina jalan pituinen?

Asuu teltassa sateella, asuu teltassa auringon paisteella.

Liikkuu päivällä, pysyy yöllä paikallaan.

Mikä eläin on porkkanan loppu?

Mikä on aina ennen ulkoilua avattava?

Mikä on aina käden pituinen?

Mihin eläimeen loppuu mustikka?

Liite 5. 
Arvoitusten onkiminen



polkupyörä pyörä Poika polkee polkupyörällä.

räsymatto matto Äiti on kutonut räsymaton.

leipäveitsi veitsi Leipäveitsi on terävä.

ikkunaverhot ikkuna Ikkunaverhot heiluvat tuulessa.

kanaemo kana Kanaemo hoitaa pieniä tipuja.

rivitalo talo Tyytyväinen perhe asuu rivitalossa.

kävelykeppi keppi Ukki käyttää kävelykeppiä.

lierihattu hattu Lierihattu suojaa auringolta.

Liite 6. 
Bingo-lotto -kortit



kylpyamme amme Vesi valuu kylpyammeeseen.

etusormi sormi Etusormessa on haava.

nahkavyö vyö Sain tädiltäni lahjaksi nahkavyön.

lahjapaketti paketti Sain monta lahjapakettia jouluna.

lumilinna linna Naapurin pojat rakensivat lumilinnan.

paitapusero pusero Minulla on uusi raidallinen paitapusero.

jalkapallo pallo Pojat pelaavat jalkapalloa.

sähköjuna juna Sähköjuna saapuu asemalle.

villapipo pipo Pidän villapipoa päässä talvella.

kirjahylly hylly Kirjahylly on täynnä kirjoja.



kylpypyyhe pyyhe Naulakossa roikkuu kylpypyyhe.

perhoshaavi haavi Poika juoksee niityllä perhoshaavi kädessä.

jalkalamppu lamppu Luen kirjaa jalkalampun valossa.

pensasaita aita Kesällä leikataan pensasaita.

mehukannu kannu Mehukannussa on vadelmamehua.

vauvanukke nukke Tyttö leikkii vauvanukella.

nojatuoli tuoli Mummo istuu nojatuolissa.

matkustajalaiva laiva Turistit nauttivat matkustajalaivalla.

silmäneula neula Ompelija käyttää silmäneulaa.

havupuu puu Mänty on havupuu.



kaulakoru koru Juhlissa käytän kaulakorua.

petokala kala Hauki on petokala.

koulutyttö tyttö Koulutyttö kantaa reppua selässä.

suuntanuoli nuoli Suuntanuoli osoittaa oikealle.

tuulimylly mylly Tuulimylly pyörii tuulessa.

poikavauva vauva Poikavauvalla on vaaleansiniset vaatteet.

moottorivene vene Järvellä kiitää moottorivene.

täysikuu kuu Taivaalla loistaa täysikuu.

villakoira koira Serkullani on suloinen villakoira.

riippukeinu keinu Mökillä lepään riippukeinussa.



pakettiauto auto Pakettiautossa kuljetetaan tavaroita.

hiekkalaatikko laatikko Lapset leikkivät hiekkalaatikolla.

muovimuki muki Punainen muovimuki on pöydällä.

linnunpesä pesä Linnunpesässä on neljä poikasta.

paistinpannu pannu Lihapullat paistetaan paistinpannulla.

matkaradio radio Matkaradiosta kuuluu musiikkia.

ulko-ovi  ovi Ulko-ovi on äskettäin maalattu.

sadetakki takki Käytän sadetakkia sateella.

matkalaukku laukku Pakkaan matkalaukun täyteen vaatteita.

sähköliesi liesi Keitto kiehuu sähköliedellä.



Liite 7. 
Tavupolku-peli

Lähtö



Maali


