
Lukutaito (Literacy)



ESIKOULUN SÄÄNNÖT

Tervetuloa esikouluumme! Odotamme tulevalta vuodelta paljon
hauskanpitoa, oppimista ja toisiimme tutustumista. Perehdythän
hetkisen esikoulumme sääntöihin. 

• Tuothan lapsesi tänne kello 9.00 mennessä.

• Tuo pieni peitto tai tyyny ja/tai pieni pehmolelu päiväunia varten. 

• Pue lapsesi mukavasti ja pakkaa mukaan vaihtovaatteet. 

• Ei koruja tai karkkia. Jos lapsellasi on syntymäpäivä, juttelethan
lapsesi opettajan kanssa erityisherkkujen järjestämisestä lapsille. 

• Tuo lapsesi täysissä pukeissa – ei yöpukua. 

• Aamupala tarjoillaan noin kello 7.30.

• Lääkitysten on oltava alkuperäisissä tuoteselosteet sisältävissä
pakkauksissaan, ja ne täytyy merkitä kustakin luokkahuoneesta
löytyvään lääkityslomakkeeseen. 

• Jos sinulla on jotain kysyttävää, juttelethan luokkasi opettajan tai 
Marjaanan kanssa. 

Mihin kellonaikaan viimeistään lasten tulisi

saapua esikoululle?

Tehtäväkokonaisuus 1 - Kysymys 1 / 1

Katso luetteloa esikoulun säännöistä. Vastaa alla

olevaan kysymykseen napauttamalla luetteloa.



Tehtäväkokonaisuus 2 - Kysymys 2 / 3

Leivän pilaantuminen

Tiesitkö, että leivän tuoreuteen voi vaikuttaa lämpötila, jossa sitä säilytetään? 
Kyse on kemiallisesta prosessista nimeltä retrogradaatio. Vaikka se ei olekaan
monelle meistä tuttu ilmiö, olemme kaikki nähneet sitä omissa keittiöissämme. 

Ruokatutkijoilla on seuraavat suositukset: 

• Retrogradaatio ilmenee nopeammin kohtalaisen kylmissä lämpötiloissa
(noin 4 °C) kuin lämpimämmissä lämpötiloissa. 

• Erittäin kylmät lämpötilat (noin -18 °C) hidastavat retrogradaatiota.   

Tutkimuksen yhteenvetoLeivät ja keksit

https://www.ruokatutkimus.fi

Katso artikkelia. Vastaa alla olevaan kysymykseen

käyttämällä vedä ja pudota -toimintoa.

Laita ruokatutkijoiden suositusten perusteella

alla olevat kolme säilytysmenetelmää

järjestykseen sen mukaan, kuinka

todennäköisesti ne pitävät leivän tuoreena.

Pysyy

TODENNÄKÖISIMMIN 

tuoreena pidempään

Pysyy VÄHITEN 

TODENNÄKÖISESTI 

tuoreena pidempään

Huonelämpötilassa

säilytys

Jääkaapissa

säilytys

Pakastimessa

säilytys



Lukutaito (Reading Components)



Lue virke. 

• Napauta KYLLÄ-painiketta, jos virke on 

järkevä.

• Napauta EI-painiketta, jos virke ei ole 

järkevä.

Virkkeet

Kuusi lintua lensi puiden ylitse. 

KYLLÄ          EI



Lue artikkeli ruudulta. 

Kun tulet sellaisen virkkeen kohdalle, 

jossa kaksi sanaa on alleviivattu, napauta

sanoista sitä, joka tekee virkkeestä

järkevän. 

Viljelyalue – Sivu 1

Viljelyalue

Maan länsiosat ovat tunnettuja vilja- ja maitotiloistaan. Yleisimmät

viljelykasvit ovat vehnä ja talo / maissi. Maitotilat tuottavat useita

erilaisia juustoja, jotka ovat kuuluisia ympäri maailmaa / ystävää. 



Numerotaito (Numeracy)



Paljonko vaa’an osoittama paino on 

kilogrammoina (kg)? 

Anna vastauksesi yhden desimaalin

tarkkuudella.

kg

Tehtäväkokonaisuus 4 - Kysymys 1 / 1

Suurenna napauttamalla
Katso vaa’an lukemaa. Napauta

suurennuslasia. Napauta vastausruutua

ja kirjoita vastaus alla olevaan

kysymykseen numeronäppäimistöä

käyttämällä.



KESTÄVÄ & PESTÄVÄ HIMMEÄ MAALI

Tuotetiedot

Ominaisuudet • Kestävä ja pestävä pinta

• Kestää kulutusta

• Hylkii likaa ja tahroja

Puhdistus • Vesi

Kuivumisaika • Kosketuskuiva 30 minuutissa

Päällemaalaus • 2 tunnin jälkeen

Peittoala • 16 neliömetriä per litra (m2/l)

Levittäminen • Pensseli, tela, ruisku

Määrä • 4 litraa (l)

Haluat maalata yhden huoneen kodistasi

uudelleen. Olet laskenut seinien yhteispinta-alan ja 

päättänyt, että seinille tulee vain yksi maalikerros.

Tunnista tuotetiedoista kaikki ne kohdat, joita

tarvitset laskeaksesi, kuinka monta

maalipurkkia sinun täytyy ostaa. 

Tehtäväkokonaisuus 5 - Kysymys 1 / 1

Katso Kestävä & pestävä –maalista esitettyjä

tietoja. Vastaa alla olevaan kysymykseen

napauttamalla tuotetietoja. 



Numerotaito (Numeracy Components)



Kuinka monta?



Suurin?



Ongelmanratkaisutaito (Adaptive 
problem solving)



Kello on 8.00 aamulla. Sinun pitää

suorittaa alla olevassa muistilapussa

luetellut askareet.

Suunnittele nopein reitti askareiden

suorittamiseksi. Pidä aikarajoitukset

mielessäsi. 

Kun olet valmis, napauta KÄYTÄ 

jatkaaksesi. Kartan alareunassa

näkyvä ajoaika päivittyy.

Katso karttaa ja alla olevaa

muistilappua. Vastaa alla olevaan

kysymykseen napauttamalla

määränpäitä kartalla.

Tehtäväkokonaisuus 3 - Kysymys 1 / 2

KÄYTÄNOLLAA

• Vie lapsi kouluun kello 8.30 
mennessä

• Osta ruoka-aineet päivällistä
varten

• Palaa kotiin kello 10.00 
mennessä

8.00

Koulu

Kauppa A

Kauppa C

Kauppa B

Koti

Ajoaika yhteensä: 0 min



Katso karttaa ja alla olevaa

muistilappua. Vastaa alla olevaan

kysymykseen napauttamalla

määränpäitä kartalla.

Tehtäväkokonaisuus 3 - Kysymys 2 / 2

KÄYTÄNOLLAA

8.30

Koulu

Kauppa A

Kauppa C

Kauppa B

25 minuuttia

10 minuuttia

15 minuuttia

Olet suunnitellut kartassa näytetyn

reitin. 

Kello on nyt 8.30. Olet vienyt lapsesi

kouluun. Saat ilmoituksen, että

valitsemasi kauppa on suljettu

vesivahingon vuoksi.  

Muuta reittiäsi suorittaaksesi loput

askareesi. Pidä aikarajoitukset

mielessäsi. 

Kun olet valmis, napauta KÄYTÄ. 

Koti

• Vie lapsi kouluun kello 8.30 
mennessä

• Osta ruoka-aineet päivällistä
varten

• Palaa kotiin kello 10.00 
mennessä

Ajoaika yhteensä: 50 min


