
Lue ja ymmärrä -pääsiäinen
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Tulosta ja levitä kuvat käytävään. Monista oppilaille vastauslomake. 
Oppilas etsii kuvan. Sitten oppilas etsii vastauspaperistaan kuvaan sopivan

sanan tai virkkeen ja lisää sen perään kuvan numeron.
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pääsiäispupu

tipu

Sana:                                                           Kuvan numero:

rairuoho

 noita

suklaamuna

munakori

 pääsiäismuna

pajunoksa

narsissi

virpomisvitsa

mämmi

höyhen
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pää-si-äis-pu-pu

ti-pu

Sana:                                                           Kuvan numero:

rai-ruo-ho

 noi-ta

suk-laa-mu-na

mu-na-ko-ri

 pää-si-äis-mu-na

pa-jun-ok-sa

nar-sis-si

vir-po-mis-vit-sa

mäm-mi

höy-hen
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Pääsiäispupulla on rusetti.

Tipu on keltainen.

Virke:                                                           Kuvan numero:

Rairuoho on vihreää.

Noita lentää luudalla.

Suklaamuna maistuu makealta.

Munakori on täynnä.

 Pääsiäismuna on maalattu.

Pajunoksa poimitaan pensaasta.

Narsissi kukkii keväällä.

Virpomisvitsa koristellaan hienoksi.

Mämmi on ruskeaa.

Höyhen leijailee ilmassa.
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Pää-si-äis-pu-pul-la on ru-set-ti.

Ti-pu on kel-tai-nen.

Virke:                                                           Kuvan numero:

Rai-ruo-ho on vih-re-ää.

Noi-ta len-tää luu-dal-la.

Suk-laa-mu-na mais-tuu ma-ke-al-ta.

Mu-na-ko-ri on täyn-nä.

 Pää-si-äis-mu-na on maa-lat-tu.

Pa-jun-ok-sa poi-mi-taan pen-saas-ta.

Nar-sis-si kuk-kii ke-vääl-lä.

Vir-po-mis-vit-sa ko-ris-tel-laan hie-nok-si.

Mäm-mi on rus-ke-aa.

Höy-hen lei-jai-lee il-mas-sa.
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Pääsiäispupu kantaa mukanaan värikästä munakoria.

Pieni ja keltainen tipu piipittää pesässä.

Virke:                                                           Kuvan numero:

Oletko jo muistanut kylvää rairuohon siemenet multaan?

Pääsiäissaduissa kerrotaan luudalla lentävistä noidista.

Pääsiäisenä saa syödä paljon herkullisia suklaamunia.

Lapset ovat keränneet munakorin aivan täyteen.

 Tänään maalasimme koulussa pääsiäismunia.

Eilen kävimme isän kanssa poimimassa pajunoksia.

Opettaja oli tuonut luokkaan keltaisen narsissin.

Huomenna koristelen virpomisvitsan höyhenillä ja kreppipaperilla.

Pääsiäisenä syödään suomalaista perinneruokaa mämmiä.

Tarvitsen höyheniä virpomisvitsani koristeluun.
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Pää-si-äis-pu-pu kan-taa mu-ka-naan vä-ri-käs-tä mu-na-ko-ri-a.

Pie-ni ja kel-tai-nen ti-pu pii-pit-tää pe-säs-sä.

Virke:                                                           Kuvan numero:

O-let-ko jo muis-ta-nut kyl-vää rai-ruo-hon sie-me-net mul-taan?

Pää-si-äis-sa-duis-sa ker-ro-taan luu-dal-la len-tä-vis-tä noi-dis-ta.

Pää-si-äi-se-nä saa syö-dä pal-jon her-kul-li-si-a suk-laa-mu-ni-a.

Lap-set o-vat ke-rän-neet mu-na-ko-rin ai-van täy-teen.

 Tä-nään maa-la-sim-me kou-lus-sa pää-si-äis-mu-ni-a.

Ei-len kä-vim-me i-sän kans-sa poi-mi-mas-sa pa-jun-ok-si-a.

O-pet-ta-ja o-li tuo-nut luok-kaan kel-tai-sen nar-sis-sin.

Huo-men-na ko-ris-te-len vir-po-mis-vit-san höy-he-nil-lä ja krep-pi-pa-pe-ril-la.

Pää-si-äi-se-nä syö-dään suo-ma-lais-ta pe-rin-ne-ruo-kaa mäm-mi-ä.

Tar-vit-sen höy-he-ni-ä vir-po-mis-vit-sa-ni ko-ris-te-luun.
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