1.

3.

Korjaa sanat.

Etsi sanavälit ja kirjoita virke.

kaala

mottori

Tyttisyöjäätelöä.

sepra

murahainen

Lepakotnukkuvatullakolla.

jätelö

sisiilisko

Koulunalkuonkivaa!

Aurinkopaistaalämpimästi.
4

5

Kissajahiirileikkivät.
2.

Totta vai satua? Merkitse

t

tai

s

.

Omenat ja päärynät kasvavat puussa.

Mikäonlempiruokasi?

Sukellusveneessä ratsastetaan kilpaa hevosella.
Taloissa katto suojaa sateelta.
Kesä on kevään ja syksyn välillä.
Perjantai on ainoa viikonpäivä, jonka lopussa on i.
Kissa ja koira ovat molemmat hyönteisiä.
Suomesta linnut lentävät aina etelään kesäksi.
Makeiset ja limut ovat pahoja hampaille.
Suomen lippu on sinivalkoinen.
Koulu alkaa aina iltapäivällä.
Puolukka, lakka, karpalo ja mustikka ovat marjoja.

4.

Tavuta sanat.

mesi hunaja ampiainen toukka

Aa

Aa

1.

3.

Korjaa sanat.

kennät

Kirjoita annettu sana oikeassa muodossa.

lagnat
kangas

ongi

rinkkelit

renkas

pinkviini

Äidin mekko on tehty hienosta
Isä osti

Tampereelta.

Näin kivaa

oli vaikea löytää.
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sanko

2.

Merkitse isot alkukirjaimet ja lopetusmerkit . , ? tai ! .
(12 isoa alkukirjainta, 11 pistettä, 1 kysymysmerkki)

Tytti löysi metsästä vanhan

saukko elää koko Suomessa se asuu myös monessa muussa
maassa saukko on vesieläin se viihtyy sekä järvien että merien
rannoilla
saukolla on pitkä vartalo ja lyhyet jalat turkki on tuuhea ja vettä
hylkivä turkin väri on ruskea ja kaulassa on vaalea laikku saukko
syö erilaisia vedeneläviä talvella saukko osaa kalastaa jään alla
ja pimeässä
saukko on leikkisä eläin talvella sen mielipuuhaa on laskea
liukumäkeä joen penkalta jäälle mitä leikkejä sinä leikit talvella

oli laitettu käpyjä.
Tytti keksi

ihan uutta käyttöä.

4. Tavuta sanat.

viikset norppa hylje uiskennella

Hh

Hh

1.

Korjaa sanat.

peini

matla

huspu

3.

Keksi tai valitse virkkeeseen sopiva kuvaileva sana.

surrullinen

onellinen

vatlava

suloisia

rauhoittavaa

innokas

helpompi

Naapurin
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Poista ylimääräinen sana. Kirjoita kysymys.

Haluatko uunissa donitsin vai pullan?

pelottavin

kirjava
jännittävän

koira haukkuu pihalla.

Oletko koskaan nähnyt noin
Näin viime yönä

2.

yksinäisestä

Kenen

tipuja?
unen.
lippis tuolla on?

Minun tehtäväni on

kuin sinun.

Kuuntelimme äidin kanssa
Mistä sait uuden kitarasi soittaa?

Milloin juna tulet saapuu perille?

Se on kaikkein
Luin tarinan

musiikkia.
kirja, jonka tiedän.
peikosta.

4. Tavuta sanat.

Voimmeko syödä auttaa teitä?

Kuinka tiedätte opitte osumaan palloon?

oranssi kuningastukaani nokkalaikku

Tt
Uu

Tt
Uu
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