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3. Mäkelän perhe

Tässä on Mäkelän perhe: isä, äiti ja lapset. Isä on 41 vuotta, äiti 40 vuotta, Jonna 15 
vuotta, Jussi 13 vuotta ja Tiina 10 vuotta. Mäkelöillä on kolme lasta.

Mäkelän perhe3.

Kenen äiti Katja on? Hän on Jonnan, Jussin ja Tiinan äiti.
Kenen isä Heikki on? Hän on Jonnan isä. Hän on myös Jussin ja Tiinan isä.
Jonna on Jussin ja Tiinan sisko. Jussi on Jonnan ja Tiinan veli.
Kenen vaimo Katja on? Katja on Heikin vaimo.
Kuka on Katjan mies?
Jonna on Katjan ja Heikin tytär.
Tiinakin on Katjan ja Heikin tytär.
Jussi on Katjan ja Heikin poika.
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Minun nimeni on Jonna.
Minun äitini nimi on Katja.
Isäni nimi on Heikki.
Minulla on sisko. Hänen nimensä on Tiina.
Minulla on myös veli. Hänen nimensä on Jussi.
Mummin nimi on Ritva ja ukin Matti.
Meillä on koira. Sen nimi on Mökö.
Mikä sinun nimesi on? Mikä sinun siskosi tai veljesi nimi on?

Mökö

Tässä kuvassa ovat Heikin vanhemmat eli lasten isovanhemmat.
Ukki (isoisä) on 65 ja mummi (isoäiti) 64 vuotta.
Heikillä on yksi sisko ja yksi veli. Heikin sisko on Jonnan, Jussin ja Tiinan täti. Heikin 

veli on Jonnan, Jussin ja Tiinan setä. Sedän pojan nimi on Lasse. Lasse on Jonnan, 
Jussin ja Tiinan serkku. Tädilläkin on yksi lapsi. Hänen nimensä on Kaisa. Myös Kaisa on 
Jonnan, Jussin ja Tiinan serkku.

Katjan vanhemmat ovat kuolleet, mutta Katjan veli elää. Katjan veli on Jonnan, Jussin 
ja Tiinan eno. Enolla on yksi lapsi, Kirsti. Kirstikin on Jonnan, Jussin ja Tiinan serkku.

Kenen ystävä Marjut on? Marjut on Jonnan ystävä.
Jonna on 15 vuotta ja Marjut on 16 vuotta.
Kuinka vanha sinä olet? Kuinka monta vuotta sinä olet?
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Numerot: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Perusluvut: 

1 yksi 11 yksitoista

2 kaksi 12 kaksitoista

3 kolme 13 kolmetoista

4 neljä 14 neljätoista

5 viisi 15 viisitoista

6 kuusi 16 kuusitoista

7 seitsemän 17 seitsemäntoista

8 kahdeksan 18 kahdeksantoista

9 yhdeksän 19 yhdeksäntoista

10 kymmenen 20 kaksikymmentä

21 kaksikymmentäyksi

22

...

kaksikymmentäkaksi

30 kolmekymmentä

40

...

neljäkymmentä

100 sata 1000 tuhat

200 kaksi sataa 2000 kaksi tuhatta

 

Matematiikkaa: 

0 Nolla

5 + 0 = 5 Viisi plus nolla on viisi

10 + 9 = 19 Kymmenen plus yhdeksän on yhdeksäntoista.

8 - 7 = 1 Kahdeksan miinus seitsemän on yksi.

6 ∙ 5 = 30 Kuusi kertaa viisi on kolmekymmentä.

4 : 2 = 2 Neljä jaettuna kahdella on kaksi.

Tämä puu on 120 
(satakaksikymmentä) 
vuotta vanha.
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Kielen rakenne 

Persoonapronominit: monikko

yksikkö  monikko

Kuka? Kenellä? Kenen? Ketkä? Keillä? Keiden?

minä minulla minun me meillä meidän

sinä sinulla sinun te teillä teidän

hän hänellä hänen he heillä heidän

- Kuka on Jussin sisko?  - Minä. 
- Kenellä on veli?  - Minulla. 
- Kenen veli Jussi on?  - Minun. 

- Ketkä oppilaat lähtevat mukaan?  - Me.
- Keillä on veli?  - Heillä.
- Keiden pyörät ovat täällä?  - Meidän.

   
Huom!

- Kenen äiti Katja on? 

minun äitini meidän äitimme 
sinun äitisi teidän äitinne
hänen äitinsä heidän äitinsä

- Kenen kirja tuo on?

minun kirjani meidän kirjamme
sinun kirjasi teidän kirjanne
hänen kirjansa heidän kirjansa

   
Huom!

Puhekielessä: minun äiti h mun äiti, meidän äiti, meidän isä

Kenen? Minkä? 

Jussin tukka on vaalea. Koiran nimi on Mökö.

Hänen silmänsä ovat siniset. Sen häntä on lyhyt.
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Huom!

Yksikkö: Monikko:
perhe perheet
äiti äidit
veli veljet
poika pojat
nimi nimet
lapsi lapset
nainen naiset
mies miehet

Isä on mies ja äiti on nainen. Molemmat ovat aikuisia.
Veli on poika ja sisko on tyttö. He ovat lapsia. 
Marjutin äiti on 40 vuotta. Myös Jonnan äiti on 40-vuotias.  
Marjutin ja Jonnan perheet ovat yhtä isot: isä, äiti ja kolme lasta (lapsi/lapset). 
Jonnan äidillä on vaalea tukka, mutta isällä on tumma tukka. Molemmilla on siniset silmät. 
Minkäväriset tukka ja silmät sinun vanhemmillasi on?  

   
Huom!

myös = -kin

Jonna on vaalea. Jussikin on vaalea.

Kuinka vanha sinä olet? Kuinka monta vuotta sinä olet?

Kuinka vanha sinä olet? Minä olen 15-vuotias.
Minä olen 15 vuotta.

Kuinka monta vuotta sinä olet? Minä olen 15 vuotta. Täytän pian 16.

Kuinka monta lasta Mäkelöillä on? Mäkelöillä on kolme lasta, kaksi tyttöä ja yksi 
poika.

Kuinka monta lasta sinun perheessäsi on?

poika - poikaa

tyttö - tyttöä

lapsi - lasta
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Harjoituksia

1.  Valitse oikein (O) tai väärin (V). 

a) Katja on Matin vaimo. _____

b) Marjut on Tiinan ystävä. _____

c) Jonna on Jussin veli. _____

d) Heikki on Marjutin isä. _____

e) Ritva on Heikin äiti. _____

f) Lasse on Jonnan serkku. _____

g) Mökö on Tiinan koira. _____

2.  Minkäikäinen? Valitse oikein.

a) Katja ___ 1) 65

b) Ritva ___ 2) 10

c) Jussi ___ 3) 64

d) Heikki ___ 4) 16

e) Matti ___ 5) 13

f) Tiina ___ 6) 40

g) Marjut ___ 7) 15

h) Jonna ___ 8) 41

3.  Kirjoita nimet viivalle!

poika Jussi,  _____________________________________________________________

isoisä  __________________________________________________________________

tytär  __________________________________________________________________

mies  __________________________________________________________________

mummi  __________________________________________________________________

nainen  __________________________________________________________________

lapsi  __________________________________________________________________

vaimo  __________________________________________________________________
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isoäiti  __________________________________________________________________

sisko  __________________________________________________________________

ukki  __________________________________________________________________

tyttö  __________________________________________________________________

veli   __________________________________________________________________

koira  __________________________________________________________________

  

4.  Lue parillesi seuraavat laskut:

a)  11 + 2 = 13

 24 + 5 = 29

b)  46 - 7 = 39

 58 - 1 = 57

c)  6 ∙ 10 = 60

 7 ∙ 20 = 140

d)  100 : 20 = 5

 90 : 30 = 3

e)  2 ∙ 3 – 5 = ____

 10 : 2 + 6 = ____

f)  1 ∙ 4 + 8 = ____

 10 : 5 + 7 = ____

5.  Vedä viivat oikein.

 
 

 
 
 
 

meidän

sinun

sen

heidän

minun

teidän

hänen

mumminne

takkini

isänsä

lakkisi

siskonsa

häntä

ukkimme
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13. Jonna tanssii ja pelaa sählyä

134

Jonna tanssii ja 
pelaa sählyä 13.

Jonna menee urheiluhalliin. Hän harrastaa salibandyä eli sählyä. Matkalla hän käy kioskilla. 
Harjoitukset ovat raskaat ja niissä tulee kova jano. Jonna juo paljon, että hän jaksaa. 
Harjoitukset alkavat kuudelta, joten Jonnalla on kiire. Kylmäkaapissa on vain limsaa. 
- Missä kivennäisvedet ovat? Jonna kysyy myyjältä.
- Tuolla hyllyllä, myyjä vastaa.
- Eikö ole yhtään kylmäkaapissa? Jonna kysyy vielä.
- Kyllä siellä vielä iltapäivällä oli, myyjä sanoo, mutta ehkä se loppui. 
- Voi ei. No, otan sitten hyllystä, Jonna vastaa ja on vähän pettynyt.
- Hei, minä löysin kylmää vissyä, tässä, ole hyvä, myyjä sanoo.
- Voi kiitos, Jonna vastaa.

Jonnan toinen harrastus on tanssi. Pukuhuoneessa ennen sählyharjoituksia hän kertoo 
Marjutille eilisestä tanssikilpailusta, joka meni hienosti. Hän oli oman sarjansa kolmas.

- En uskonut, että onnistun. Mutta en luovuttanut, vaikka muut tanssivat hienosti. Joskus  
 ehkä minäkin… vaikka nyt en voittanutkaan. 
- Onneksi olkoon! Marjut vastaa. – En tiennyt, että olet noin hyvä, vaikka hienosti sinä tanssit jo  
 silloin, kun aloitit. 
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Jasmin harrastaa ratsastamista. 
ratsastaa – ratsastus, ratsastaminen

Nämä miehet pelaavat jalkapalloa. 
pelata – peli, pelaaminen

Kaisa ja Marja harrastavat hiihtämistä. 
hiihtää – hiihto, hiihtäminen

Joukon harrastus on puutarhanhoito. 
hoitaa puutarhaa – puutarhanhoito, 

puutarhan hoitaminen

Uiminen on suosittu harrastus. 
uida – uinti, uiminen

Monet ihmiset harrastavat  
kuntosalilla käymistä. 

kuntoilla – kuntosali, käydä kuntosalilla

Joona harrastaa pyöräilyä. 
pyöräillä – pyöräily, pyöräileminen

P
at

ric
k 

J.
 C

oo
k
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3.  Yhdistä viivalla harrastusväline ja harrastus. Kirjoita viivalle harrastusvälineen  
 nimi. Kysy apua, jos et tiedä.

a) ratsastaminen

___________________________________

b) hiihto

___________________________________

c) juokseminen

___________________________________

d) sähly

___________________________________

e) kalastus

___________________________________

f) ruoanlaitto

___________________________________
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aloittaa, aloitan
eilinen, eilisen
enää 
halli, hallin
haluta, haluan
harrastaa, harrastan
harrastus, harrastuksen
Helsinki, Helsingin
hiihtäminen, hiihtämisen
hoito, hoidon
hotelli, hotellin
hylly, hyllyn
hämähäkki, hämähäkin
Iisalmi, Iisalmen
inhota, inhoan
Ivalo, Ivalon
Jasmin, Jasminin
Joona, Joonan
Jouko, Joukon
juokseminen, juoksemisen
juosta, juoksen
jäljellä 
Kaisa, Kaisan
kalastus, kalastuksen
kauppatori, kauppatorin
Kemi, Kemin
kioski, kioskin
kivennäisvesi, kivennäisveden
koska 
kuntoilla, kuntoilen
kuntosali, kuntosalin
Kuopio, Kuopion
kylmäkaappi, kylmäkaapin
Lahti, Lahden
lukeminen, lukemisen
luovuttaa, luovutan
löytää, löydän
mahdollinen, mahdollisen
matkustaminen, matkustamisen
muisti, muistin

muun muassa
onkivapa, onkivavan
Onneksi olkoon!
onnistua, onnistun
paluumatka, paluumatkan
pettynyt, pettyneen
pukuhuone, pukuhuoneen
puutarha, puutarhan
puutarhanhoito, puutarhanhoidon
pyöräileminen, pyöräilemisen
pyöräily, pyöräilyn
rakastaa, rakastan
raskas, raskaan
ratsastaminen, ratsastamisen
ratsastus, ratsastuksen
Rovaniemi, Rovaniemen
ruoanlaitto, ruoanlaiton
Saarela, Saarelan
salibandy, salibandyn
sarja, sarjan
Seppo, Sepon
shoppailu, shoppailun*
siellä 
sukset, suksien
suosittu, suositun
tanssikilpailu, tanssikilpailun
tanssiminen, tanssimisen
tori, torin
uiminen, uimisen
uinti, uinnin
urheiluhalli, urheiluhallin
uskoa, uskon
vastaaja, vastaajan
vihata, vihaan
vissy, vissyn*
voida, voin
voittaa, voitan
vähintään
väline, välineen

Sanasto


