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Esipuhe 

Materiaalikokonaisuus on suunnattu aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen 

opiskelijoille, joiden kielitaito on eurooppalaisen viitekehityksen tasolla A1.3 - A2.1. 

Materiaalin ovat tehneet aineenopettaja ja suomen kielen opettaja yhteistyössä. 

Materiaali tukee perusopetuksen kotitalouden opiskelua ja se soveltuu käytettäväksi 

myös S2-kursseilla. Materiaali tukee erityisesti opiskelijan perustaitojen eli lukutaidon, 

kirjoitustaidon, numerotaitojen sekä tieto- ja viestintätekniikkataitojen kehittymistä.  

Alkuvaiheen kotitalouden tavoitteena on tukea opiskelijan arjen hallintaa ja 

toimimista vastuullisesti ja turvallisesti omassa kotitaloudessa sekä vastuullisena 

kuluttajana. Opetus on käytännön toimintaa keittiössä, jossa korostuvat 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kestävän kehityksen arvot. Kotitalouden 

keskeisintä sanastoa ovat ruokasanasto, keittiön työvälineet, pakkausmerkinnät ja 

keittiöverbit. A2.1-tasoinen oppija osaa nimetä perusruoat ja astiat. Sanastoa 

laajennetaan oppiaineen keskeisimpien teemojen mukaan ruoan 

valmistamissanastoon sekä asioiden luokitteluun ja vertailemiseen. 

Ohjeen mukaan toimiminen on mielekäs tapa harjoitella tarkkuutta, sujuvuutta ja 

tekstin ymmärtämistaitoja. Toistoja ja tekstiin palaamista ja tekstin silmäilyä tulee 

oppitunnin aikana valtava määrä. Materiaaliin on integroitu runsaasti myös 

numerotaitoja, kuten määriä, mittoja, hintoja ja lämpötiloja sekä TVT-taitoja. Tavoite 

on tukea opiskelijan terveelliseen ravintoon liittyviä valintoja sekä edistää 

tiedonhakutaitoja oman hyvinvoinnin tueksi. 

Keittiössä tarvitaan monenlaisia numerotaitoja. Pitää osata lukea numeroita, 

määriä, tilavuus- ja painomittoja, lämpötiloja ja hintoja. Keittiö on loistava ympäristö 

yhdistää lukutaito ja alkuvaiheen matematiikassa opitut taidot käytännön 

oppimisympäristössä. Perusopetuksen kursseilla harvoin ollaan ympäristössä, jossa 

lukutaidolla on näin merkittävä toimintaa ohjaava funktio. Numerotaidot linkittyvät 

lukutaitoon. Lisäksi on tärkeää, että matematiikan tunnilla harjoiteltavat asiat 
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tuodaan esille muissa konteksteissa, jolloin ymmärrys niiden käytöstä ja merkityksestä 

lisääntyy. 

Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin on Euroopan sosiaalirahaston ja valtion 

rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoite on Taito-ohjelman mukaisesti 

aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen parantaminen. Tähän tavoitteeseen 

päästään kouluttajien ja opettajien ainerajat ylittävät yhteistyöllä ja tästä syntyvällä 

materiaalilla. Hanketta toteuttavat Vanajaveden Opisto, Ammattiopisto Tavastia ja 

Otavan Opisto. 

 

Tekijät 

Päivi Merikanto 

Pia Vekka-Tuominen 

Juha Mäkirinta 

Taru Toppola 

 

 

Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Elina Vanninen, Sergio Palao / ARASAAC ja Sclera, 

Ideogrammi / Sari Kivimäki, Emma Kulo, Kuvako, Annakaisa Ojanen, Sergio Palao/ARASAAC, 

Paxtoncrafts Charitable Trust, Nella Virtanen, Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry, Sydänliitto. 

 

Materiaali on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Vanajaveden Opiston 

hankkeessa Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin (2018–2020). Materiaalia saa tulostaa, 

kopioida ja jakaa opetustarkoituksiin.  Materiaalia ei saa muokata. 

Materiaalia ei saa jakaa kaupallisesti. 
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Materiaalin rakenne 

Jokaisen kappaleen alussa on tietolaatikko, joka kertoo tarkemmin materiaalin 

sisällöstä. Sen avulla opettajan on helpompi poimia omaan opetukseensa 

sopivimmat sisällöt. 

Opintokokonaisuus  

Taitotaso  

Kesto  

Luku- ja 

kirjoitustaito 

 

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö  

 

Tehtävätyypit 

Lue ja vastaa 

Tekstinymmärtämistehtävien tarkoitus on ohjata löytämään keskeisiä yksityiskohtia 

teksteistä, jotka ovat lähinnä reseptit, ohjeet ja pakkausmerkinnät. Myös lukujen ja 

määrien lukemista harjoitellaan. 

Selitä 

Keskeinen tehtävätyyppi, jossa materiaalin keskeistä sanastoa harjoitellaan omin 

sanoin -tyyppisellä selittämisellä. Opiskelija harjoittelee kuvailemaan asiaa 

osaamallaan sanastolla. Samalla se tukee ylä- ja alakäsitteiden oppimista. 

Selittämistehtäviä harjoitellaan suullisesti pareittain tai pienryhmissä sekä kirjallisesti 

internettehtävissä. Selittäminen tuke sanaston oppimista ja asian yhdistämistä 

aiemmin opittuun. 
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Kirjoita 

Kirjoitustehtävät liittyvät lähinnä sanaston opiskeluun. Lisäksi materiaalissa on myös 

ruokapäiväkirja, ostoslista ja oma resepti. 

Laske 

Tehtävätyypin idea on laskea jokin opintokokonaisuuteen liittyvä asia kuten 

kilohinta, litrahinta, yksikköhinta tai muuttaa resepti eri henkilömäärälle. 

TVT-taidot 

TVT-tehtävät ovat tiedonhakutehtäviä, joiden idea on harjoitella hakusanan 

käyttöä ja informaation etsimistä internetistä ohjatusti. Materiaalissa on muutamia 

Word-asiakirjan luomiseen ja tallentamiseen liittyviä tehtäviä, joissa myös 

harjoitellaan kopioi, liitä, maalaa, alleviivaa- toimintoja. Sanaston harjoittelua varten 

on digimuodossa H5P- tai Quizlet-tehtäviä. Ryhmän yhteiseen kirjoittamiseen on 

käytetty AnswerGardenia. Internetissä olevia materiaaleja on linkitetty vihkoon QR-

koodeilla. 

Mieti ja keskustele 

Keskeinen tehtävätyyppi, jossa asia liitetään opiskelijan omaan kokemusmaailmaan 

ja hänet haastetaan kommunikoimaan aiheesta. 

Sanastotehtävä 

H5P-tehtävä tai Quizlet-tehtävä sanaston ja peruskäsitteiden merkitysten itsenäiseen 

harjoitteluun. Puhelimiin kannattaa asentaa QR-koodilukija. 

Suomen kielen tehtävät 

Kielen opettamisen näkökulmasta tehty tehtäviä, joiden tavoite on kytkeä aineen 

oppiminen suomen kielen oppimiseen. 
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Itsearviointi 

Lue tämä sarake kurssin alussa. Tee itsearvio kurssin lopussa. 

 Oma arvio Opettajan 
arvio 

Tavoite. Mitä on tarkoitus oppia? Kurssin 
jälkeen sinä… 

osaan 
tosi 
hyvin

 

osaan 
vähän 

en 
osaa 

 

Osaat ruokasanoja ja keittiöverbejä.     

Osaat lukea pakkausmerkintöjä.     

Osaat lukea reseptejä.     

Tiedät, mitä ovat hygienia ja turvallisuus 
keittiössä. 

    

Osaat lajitella jätteet keittiössä.     

Tiedät, mikä ravinto on terveellistä ja 
mikä on epäterveellistä. 

    

Osaat lukea tilavuus- ja painomittoja.     

Tiedät, mikä on murtoluku.     

Osaat lukea hintoja ja laskea, mitä 
ruoka maksaa. 

    

Osaat käyttää tietokonetta opiskelun 
apuna. 
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1. Mitä on kotitalous? 
Opintokokonaisuus Mitä on kotitalous? 

Taitotaso A1.3-A2.1 

Kesto 75 min + itsenäiset sanastoharjoitukset 

Luku- ja 

kirjoitustaito 

tilaston lukeminen, ohjeiden lukeminen 

Numerotaidot pylväsdiagrammi: minuuttia/vuorokausi 

Digitaaliset taidot QR-koodi, Quizlet ja H5P sanastotehtävä 

Kielen rakenteet käskymuoto 

Sanastosisältö hygienia, turvallisuus, kotityöverbit 

Tehtävä 1.1 Mieti ja keskustele parin kanssa. 

• Kotitalous tarkoittaa kotia ja kaikkia kodin töitä. Mitä kotitöitä 

kotona tehdään? 

• Mitä kotitöitä sinä teet? 

• Kuka perheessäsi tekee kotityöt? 

Tehtävä 1.2 Tee käsitekartta eli Mind map. Ota A4-kokoinen paperi ja laita se 

vaakasuoraan. Piirrä ja kirjoita: 

• Mitä kotitöitä osaat nimetä? 

• Millä? mitä kodinkoneita tai välineitä käytät? 

Tehtävä 1.3 Lue kotitalouteen liittyvät verbit ja kirjoita niistä lauseita vihkoon. 

siivota pestä hoitaa pyyhkiä imuroida  

kattaa pedata viedä tehdä  laittaa 

käydä tiskata paistaa maksaa hakea keittää 



 

8 

Tehtävä 1.4 Lue pylväsdiagrammia ja vastaa kysymyksiin. 

Vasemmalla on kotitöitä. Alhaalla on aika (minuuttia vuorokaudessa), 

jonka naiset ja miehet käyttävät jokaiseen kotityöhön.  

Lähde: Tilastokeskus https://www.stat.fi/til/akay/2009/05/akay_2009_05_2011-12-15_tie_001_fi.html 

Kysymykset 

1. Mikä väri kuvaa naisten kotitöitä?   ________________________________ 

2. Mikä väri kuvaa miesten kotitöitä?  ________________________________ 

3. Mihin kotityöhön naiset käyttävät eniten aikaa?  ____________________ 

4. Kuinka paljon he käyttävät siihen aikaa vuorokaudessa? ____________________ 

5. Mitä kotityötä miehet tekevät eniten?  ________________________________ 

6. Mitä kotityötä miehet tekevät vähiten?  ________________________________ 

7. Kuinka monta minuuttia naiset siivoavat päivässä?   ______________ 

8. Kuinka monta minuuttia vähemmän miehet siivoavat?  ______________ 

9. Mitä kotityötä naiset tekevät noin 25 min ja miehet noin 11 min? ______________  

vrk = 

vuorokausi, 

24 tuntia 
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Hygienia 

Tehtävä 1.5 Katso hygieniasta kertova video https://selko.fi/artikkelit/turvallinen-

ruuanlaitto/pese-kadet-nain-video/ . 

Tehtävä 1.6 Muodosta substantiivista adjektiivi. 

 

 

 

 

Tehtävä 1.7 Lue tekstit ja kerro kuvien avulla omin sanoin, mitä hyvä hygienia 

tarkoittaa. 

Käytä koulun tai työpaikan keittiössä työvaatteita. Työvaatteet ovat: 

• essu 

• myssy eli päähine, joka peittää hiukset 

• sisäkengät 

• suojakäsineet 

 

Jos käytät huivia, se ei saa roikkua, niin että se koskettaa ruokaa. Laita huivi 

kauluksen sisään. Silloin se on hygieeninen ja turvallinen. Keittiövaatteilla ei saa 

kulkea ulkona. 

Pese kädet aina 

• ennen kuin laitat ruokaa 

• kun käyt WC:ssä 

• kun kosketat jotain likaista 

• kun niistät nenäsi. 

mikä? millainen? 

hygienia = puhtaus  

likaisuus  
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Muuta tärkeää 

• Älä yski tai aivastele ruokaan.  

• Älä kosketa ihoa tai hiuksia. 

• Ota korut ja kello pois. 

• Suojaa kädet, jos niissä on haava tai ihottumaa. 

• Laita käsineet käteen.  

• Katso, että työvaate on puhdas. 

• Älä kosketa elintarviketta, jos olet sairas, esimerkiksi jos sinulla on vatsatauti 

tai kuume. 

• Kun maistat ruokaa, ota ruokaa pienellä lusikalla. Sen jälkeen laita lusikka 

pois. Jos maistat uudestaan, ota uusi lusikka. 

• Siivoa aina jälkesi. 

   

   

Miksi hygienia on tärkeää? 

Tehtävä 1.8 Katso video hygieniasta: https://youtu.be/K1Z6bWdfppE  

Ihmisen iholla, kasvoissa, nenässä, suussa ja käsissä on paljon mikrobeja. On tärkeää, 

että mikrobit eivät mene ruokaan. Silloin ruoan laatu on hyvä, eikä kukaan sairastu 

ruoasta. 
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Turvallisuus 

Tehtävä 1.9 Muodosta substantiivista adjektiivi. 

mikä? millainen? 

turvallisuus  

vaarallisuus  

Tehtävä 1.10 Lue teksti ja kerro kuvien avulla omin sanoin, mitä tapaturmia 

keittiössä voi tapahtua. 

Mitä tapaturmia keittiössä voi tapahtua? 

syy      seuraus 

kuumat laitteet ja astiat   palovamma 

kiehuva vesi tai kuuma öljy  palovamma 

hallitsematon kuumuus ja tuli  tulipalo 

terävä veitsi     haava 

vettä lattialla    kaatuminen, liukastuminen 

koneen väärinkäyttö   rikkoutunut kone tai sähköisku 
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Kotitehtävät 

Tee kappaleen 1 tehtävät sivulla 

https://osaansuomessa.fi/keittiomatematiikkaa/. 

Tee kappaleen 1 tehtävät Quizlet-kansiossa kotitalous: 

https://quizlet.com/osaansuomessa/folders/kotitalous/sets.  

 

Kirjoita oma sanastosi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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2. Luetaan reseptiä: hedelmäsalaatti 

Opintokokonaisuus Luetaan reseptiä: hedelmäsalaatti 

Taitotaso A1.3.-A2.1 

Kesto 3 X 75 min 

Luku- ja 

kirjoitustaito 

reseptinlukutaito, numeroiden lukutaito, mittojen lukutaito 

Numerotaidot murtolukujen lukeminen, paino- ja tilavuusmitat 

Digitaaliset taidot Quizlet 

Kielen rakenteet käskymuoto, t-monikko 

Sanastosisältö keittiösanasto: verbit, työvälineet ja raaka-aineet 

 

Tehtävä 2.1 Katso video murtoluvuista https://youtu.be/ZweBEThtfyE 

Kokonainen ja osa 

 ½ =!
"
 = 0,5 = puoli = puolet   1 = yksi kokonainen 

 puoli omenaa     yksi omena 

 puolikas omena     koko omena 

 syön omenaa.     syön omenan. 
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Tehtävä 2.2 Lue resepti. Kirjoita reseptin nimi. 
 
 
 
 

Raaka-aineet (kolme annosta) Mitä teet? 

½ appelsiinia 

½ banaania 

½ omenaa 

6 kpl viinirypäleitä 

1 ananasviipale 

1 persikan puolikas 

½ dl hedelmämehua 

Ota leikkuulauta, hedelmäveitsi, 

purkinavaaja ja kulho. 

Pese ja kuori hedelmät. Leikkaa ne 

sitten kuutioiksi. 

 

 Sekoita hedelmäkuutiot kulhossa. 

Lisää hedelmämehua. 

Tehtävä 2.3 Kirjoita, miten valmistat reseptin ruokalajin. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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Tehtävä 2.4 Lue sanat. Alleviivaa ne reseptistä. 

substantiivit verbit 

viipale 

kuutio 

puolikas = puolet =puoli 

annos = yhden ihmisen ruokamäärä 

2 annosta = kahden ihmisen 

ruokamäärä 

ottaa 

pestä 

kuoria 

leikata 

sekoittaa 

lisätä 

Tehtävä 2.5 Lue ja vastaa.  

1. Haluat jonkin asian pieniksi paloiksi. Käytät saksia tai veistä. Mitä teet?  

_____________________________________________________________________________ 

2. Haluat, että raaka-aineet ovat sekaisin. Tarvitset siihen kauhan tai lusikan. Mitä 

teet? 

_____________________________________________________________________________ 

3. Mitä teet, kun haluat että jokin on puhdas? Tarvitset siihen vettä.  

_____________________________________________________________________________ 

4. Sinulla on veitsi. Otat hedelmästä pinnan pois. Mitä teet? 

_____________________________________________________________________________ 

5. Laitat ruokaan jotain lisää, enemmän. Se on verbi. Mitä teet? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Mikä hedelmä? Se on pieni ja pyöreä. Se on vihreä tai violetti. Se ei kasva 

Suomessa. Sisällä voi olla siemeniä. 

_____________________________________________________________________________ 

7. Mikä hedelmä? Se on keltainen ja pitkänomainen. Se täytyy kuoria ennen 

syömistä. 

_____________________________________________________________________________ 

8. Se on pyöreä hedelmä, punainen tai vihreä. Se kasvaa puussa myös Suomessa.  

_____________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 2.6 Kirjoita verbin eri muodot. 

perusmuoto  sanakirjamuoto, infinitiivi   opiskella 

persoonamuoto verbin lopussa on persoonapääte  opiskelemme 

käskymuoto imperatiivi, sinä-muodossa   opiskele 

verbin perusmuoto minä… sinä… käskymuoto 

ottaa otan otat ota 

pestä    

kuoria    

leikata    

sekoittaa    

lisätä    

Tehtävä 2.7 Kirjoita työvälineet oikean kuvan alle. 

kulho       purkinavaaja       kauha       leikkuulauta       veitsi      säilykepurkki 
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Minkä muotoinen? 

Matematiikan tuttuja muotoja ovat esimerkiksi kolmio, neliö tai ympyrä. Keittiössä 
muotoja ovat esimerkiksi kuutio, viipale tai puolikas. 

 puolikas    kuutio      viipale 

Tehtävä 2.8 Lue ja laske. 

Hedelmäsalaattiin tulee puolikas appelsiini, banaani ja omena. Resepti on kolmen 

annoksen resepti. 

1. Jos sinulla on yksi kokonainen appelsiini, banaani ja omena, kuinka monta 

annosta hedelmäsalaattia saat? _________________________________________ 

2. Jos sinulla on kaksi appelsiinia, kaksi banaania ja kaksi omenaa, kuinka 

monta annosta voit tehdä?  _________________________________________ 

 
Tehtävä 2.9 Arvioi, kuinka paljon hedelmät painavat. Kirjoita ensin oma arvio 
tehtävään. Punnitse sen jälkeen vaa’alla, paljonko hedelmät painavat. 

  

 oma arviosi paino vaa’alla 

appelsiini   

banaani   

omena   

viinirypäle   

ananas   
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Mikä? Mitkä? 

Tehtävä 2.10 Kirjoita taulukkoon sanan puuttuva yksikkö- tai monikkomuoto. 

mikä? mitkä? 

 viipaleet 

kuutio  

 puolikkaat 

 annokset 

appelsiini  

omena  

hedelmä  

 ananakset 

lusikka  

 
  

Käytämme t-monikkoa, kun tarkoitamme kaikkia, 100 prosenttia. 

Ota omenat. = Ota kaikki omenat. 

Joskus sanan vartalo muuttuu, kun siihen tulee pääte. 

viipale -> viipalee + t   lusikka -> lusika + t 

ananas -> ananakse + t   puolikas -> puolikkaa + t 

Opit tästä lisää suomen kielen tunnilla. 
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Tilavuus 

Kun teemme ruokaa, mittaamme, kuinka paljon jotain raaka-

ainetta tarvitaan.  

Tilavuusmitalla mitataan tilavuutta. Silloin mittaamme, kuinka 

monta desilitraa tai litraa tarvitsemme jotakin raaka-ainetta. 

Kun mittaamme pieniä määriä, mitta on lusikka. 

Tehtävä 2.11 Etsi keittiöstä seuraavat mitta-astiat: teelusikka, 

ruokalusikka, desilitra, puoli litraa, litra. Aseta ne 

suuruusjärjestykseen pienimmästä suurimpaan ja ota kuva. 

Lähetä kuva opettajalle. 

Tehtävä 2.12 Mikä on sanan lyhenne? 

teelusikka    _______________________ 

ruokalusikka _______________________ 

yksi desilitra _______________________ 

puoli litraa  _______________________ 

yksi litra        _______________________ 

Mikä on näistä pienin tilavuusmitta?  _______________________ 

Mikä on näistä suurin tilavuusmitta?  _______________________ 

Tehtävä 2.13 Ympyröi  suurempi määrä. 

Kumpi on suurempi mitta, ruokalusikka vai teelusikka? 

Kumpi on suurempi mitta, ruokalusikka vai desilitra? 

Kumpi on suurempi määrä, 4 desilitraa vai puoli litraa? 

Kumpi on suurempi määrä, teelusikallinen vai 10 millilitraa? 

Kumpi on suurempi määrä, 30 millilitraa vai ruokalusikallinen?  

l = litra 

dl = desilitra 

ml = millilitra 

tl = teelusikka  

= 5 millilitraa 

rkl= ruokalusikka  

= 15 millilitraa 
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Tehtävä 2.14 Vastaa kysymyksiin. 

Kuinka monta desilitraa on yksi litra? 1 l = ____ dl 

Kuinka monta desilitraa on 0,5 litraa? 0,5 l = ____ dl 

Kuinka monta desilitraa on 2 litraa? 2 l = ____ dl 

Kuinka monta teelusikkaa on yksi ruokalusikka? 1 rkl = ____ tl 

Kuinka monta ruokalusikkaa on yksi desilitra? 1 dl = noin ____ rkl 

Tehtävä 2.15 Kirjoita sana, josta lyhenne tulee. 

dl=  ____________________ 

rkl=  ____________________ 

l =  ____________________ 

tl=  ____________________ 

Mikä näistä on suurin mitta? _____________________ 

Mikä näistä on pienin mitta? _____________________ 
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Paino 

Kun teemme ruokaa, mittaamme, kuinka paljon jotain raaka-

ainetta tarvitaan.  

Painomitalla mitataan painoa. Silloin punnitsemme, kuinka 

paljon se painaa. Mittausväline on vaaka. Painomitta voi olla 

gramma tai kilogramma. 

Tehtävä 2.16 Taivuta punnita-verbi preesensmuodossa. 

Minä punnitsen.  Me ________________ 

Sinä _________________ Te _________________ 

Hän _________________  He _________________ 

 
Tehtävä 2.17 Kumpi painaa enemmän? Ympyröi  painavampi. Perustele parille. 

 

jauhopussi   sokeripussi 

voipaketti   omena 

viinirypäle   banaani 

1,5 litraa limsaa  0,5 litraa limsaa 

 

 

 

 

  

kg = kilogramma 

g = gramma 

1 kg = 1000 g 
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Kotitehtävät 

Tee kappaleen 2 tehtävät sivulla 

https://osaansuomessa.fi/keittiomatematiikkaa/. 

Tee kappaleen 2 tehtävät Quizlet-kansiossa kotitalous: 

https://quizlet.com/osaansuomessa/folders/kotitalous/sets.  

 

Kirjoita oma sanastosi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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3. Luetaan reseptiä: pizza 

Opintokokonaisuus Lue reseptiä: pizza 

Taitotaso A1.3-A2.1 

Kesto 3 x 75 min 

Luku- ja 

kirjoitustaito 

reseptinlukutaito 

Numerotaidot mittayksiköiden lyhenteet, murtoluku, desimaaliluku 

Digitaaliset taidot Quizlet, H5P 

Kielen rakenteet verbin taivutus ja käskymuoto 

Sanastosisältö keittiösanasto: verbit, työvälineet ja raaka-aineet 

Murtoluku, murtoluvut 

Tehtävä 3.1 Kuinka paljon? Väritä. 

 

 !
#
  !

"
  $

#
  1 

Tehtävä 3.2 Yhdistä viivalla samaa tarkoittavat sana 
ja murtoluku. 

 samaa tarkoittava sana    murtoluku desimaaliluku 

ko-ko-nai-nen     2 "
$
  = n. 2,67 

puo-li       1   = 1,00 

nel-jäs-o-sa      !
%
   = 0,125 

kah-dek-sas-o-sa     !
"
   = 0,5 

kaksi ko-ko-nais-ta kaksi kol-mas-o-saa !
#
   = 0,25 

  

Luku = numero 
luvut = numerot 

Murtoluku on luku, joka ei 
ole tasan yksi, kaksi tai 
kolme. Se on osa jotain 
lukua. 
 
Esim. !

"	
 tai  !

#
 on 

murtoluku. 
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Työvälineet: pelti, leivinpaperi, kulho, liina, purkinavaaja, veitsi ja lusikka 

Tehtävä 3.3 Lue resepti. Kirjoita reseptin nimi. 
1. 

Raaka-aineet Ohje 

1 ½ dl vettä 

1 tl kuivahiivaa 

1 mm suolaa 

1 mm sokeria 

½ dl kaurahiutaleita 

2 rkl öljyä 

2–3 dl vehnäjauhoa 

Mittaa vesi kulhoon.  

Lisää muut aineet. Vaivaa taikina. 

Kauli taikina ohueksi pohjaksi. 

Nosta uunipellille. Kohota 10–15 

minuuttia. 

Lämmitä uuni 250 astetta. 

Tehtävä 3.4 Kirjoita, miten valmistat reseptin ruokalajin. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tehtävä 3.5 Lue resepti. Kirjoita reseptin nimi. 

2.  

Raaka-aineet Ohje 

pieni tölkki 60 g tomaattipyreetä 

1 dl tomaattimurskaa 

1 tl pitsamaustetta 

1 mm mustapippuria 

valkosipulinkynsi 

Mittaa tomaattipyree ja 

tomaattimurska pieneen kulhoon.  

Lisää mausteet. Sekoita. 
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Tehtävä 3.6 Lue resepti. Kirjoita reseptin nimi. 

3.  

Raaka-aineet Ohje 

1 sipuli 

6 herkkusientä 

5 pikkutomaattia 

paprika 

½ dl oliiveja 

1 tl oreganoa 

1 tl basilikaa 

1 mm mustapippuria 

2 dl /100 g juustoraastetta 

Kuori ja hienonna sipuli. 

Viipaloi herkkusienet, kuutioi paprika, 

halkaise tomaatit. 

Raasta juusto. 

Lisää mausteet. 

 

 Levitä tomaattikastike, täyte ja 

juustoraaste pohjalle. 

Paista uunissa 250 ° 15 min. Tarkista, 

että pohja on kypsä. 

Tehtävä 3.7 Kirjoita, miten valmistat reseptin ruokalajin. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 3.8 Lue sanat. Kirjoita verbin käskymuoto ja objekti.  

substantiivit verbit käskymuoto 

hiiva 

kaurahiutale 

öljy 

vehnäjauho 

taikina 

herkkusieni 

mauste 

täyte 

oliivi 

oregano 

basilika 

mustapippuri 

juustoraaste 

mitata 

lisätä 

vaivata 

levittää 

peittää 

kohottaa 

lämmittää 

kuoria 

hienontaa 

viipaloida 

raastaa 

maustaa 

avata 

halkaista 

paistaa 

Mittaa vesi. 

Tehtävä 3.9 Lue resepti ja vastaa kysymyksiin. 

1. Kuinka monta eri vaihetta reseptissä on? _____________________________________ 

2. Mikä vaihe kestää pisimpään? __________________________________________ 

3. Mikä tehdään ensin?  __________________________________________ 

4. Kuinka kauan pizzapohja kohoaa? __________________________________________ 
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5. Onko reseptissä lihaa?  __________________________________________ 

6. Kuinka kuuma on uuni?  __________________________________________ 

7. Kuinka kauan pizza on uunissa? __________________________________________ 

Tehtävä 3.10 Kirjoita verbit: Mitä teet? Mitä opettaja sanoo? 

verbin perusmuoto minä… käskymuoto 

mitata mittaan mittaa 

raastaa   

viipaloida   

tarkistaa   

halkaista   

paistaa   

Tehtävä 3.11 Lue pizzan reseptiä ja laita raaka-aineet järjestykseen pienimmästä 
suurimpaan. Jos raaka-ainetta on vähän, kirjoita numero yksi. Jos raaka-ainetta on 
eniten, kirjoita numero 5. 

Raaka-aine  kuinka paljon?  vähiten= 1, eniten=5 

basilika  ___________   __________ 

juustoraaste  ___________   __________ 

vehnäjauhot ___________   __________ 

vesi   ___________   __________ 

oliivit   ___________   __________  
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Tehtävä 3.12 Kirjoita vasemmalle lyhenne (sanan lyhyt muoto) reseptissä. Lue 

resepti. Kirjoita oikealla sana, josta lyhenne tulee. 

Kuinka paljon? Mitä? Mitta 

1 ½ dl vettä desilitra 

1 kuivahiivaa  

1 suolaa  

1 sokeria  

½  kaurahiutaleita  

2 öljyä  

2–3  vehnäjauhoa  
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Tehtävä 3.13 Yhdistä viivalla lyhenne ja sana, jota se tarkoittaa. 

1 mm = 1 ml     paketti 

½ dl      sata grammaa 

tl      ruokalusikka 

pkt      desilitra 

rkl      teelusikka 

dl      maustemitta = millilitra 

100 g      kilogramma 

kg      puoli desilitraa 

 

Tehtävä 3.14 Väritä kuvasta. Tee viimeiseen oma kuva ja väritä. 

1
4

 
2
4

 

  

  
 

4
6

 

      

 

1
3

 

 

3
4

 

 

1
2

 

 

5
10

 

          
 

2
6

 

   

   

 

7
8
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Tehtävä 3.15 Kirjoita vastaus murtoluvulla. 

1. Sinä teet pitsaa ja syöt sen yksin. Kuinka paljon syöt? 

 

 

2. Ella ja Santtu jakavat pitsan puoliksi. Kuinka paljon kumpikin syö? 

 

 

3. Neljä opiskelijaa leipoo yhden kokonaisen pitsan. Kuinka paljon jokainen syö, 

kun he jakavat pitsan tasan? Jokainen syö yhtä paljon. 

 

 

4. Kahdeksan ihmistä jakaa pitsan tasan kaikille. Kuinka paljon jokainen syö? 
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Kotitehtävät 

Tee kappaleen 3 tehtävät sivulla 

https://osaansuomessa.fi/keittiomatematiikkaa/. 

Tee kappaleen 3 tehtävät Quizlet-kansiossa kotitalous: 

https://quizlet.com/osaansuomessa/folders/kotitalous/sets.  

 

Kirjoita oma sanastosi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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4. Luetaan reseptiä: lohikeitto 

Opintokokonaisuus Lue reseptiä: lohikeitto 

Taitotaso A2.1 

Kesto 3 x 75 min 

Luku- ja 

kirjoitustaito 

reseptinlukutaito 

Numerotaidot paino ja tilavuusmittojen lukeminen 

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet verbit 

Sanastosisältö keittiösanasto: verbit, työvälineet ja raaka-aineet 

 

Työvälineet: työlauta, kattila, kauha, juuresveitsi, kuorimaveitsi 
 

 

Tehtävä 4.1 Lue resepti seuraavalta sivulta ja vastaa kysymyksiin. Kuinka paljon? 

1. Kuinka paljon tarvitset lohta?   ________________________________ 

2. Kuinka paljon tarvitset perunaa?   ________________________________ 

3. Kuinka paljon tarvitset sipulia?   ________________________________ 

4. Mitä raaka-ainetta reseptissä on eniten? ________________________________ 

5. Mitä raaka-ainetta reseptissä on vähiten? ________________________________ 

6. Kuinka paljon reseptissä on vettä?  ________________________________ 

7. Kuinka paljon reseptissä on ruokakermaa? ________________________________ 
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Tehtävä 4.2 Lue resepti. Kirjoita reseptin nimi. 

 

Raaka-aineet Mitä teet? 

600 g perunaa 
150 g sipulia 
2 rkl voita 

 
1 l vettä 
1rkl kalaliemijauhetta 
5 kpl kokonaista maustepippuria 
5 kpl kokonaista mustapippuria 

1. Pese ja kuori perunat. 
2. Leikkaa peruna kuutioiksi. 
3. Kuori ja kuutioi sipuli. 

 

4. Kuumenna noin 2 rkl voita kattilassa. 
Lisää peruna ja sipuli, kuullota eli 
paista vähän pannulla. Älä ruskista. 
 

5. Lisää vesi, kalaliemijauhe ja pippurit 
kattilaan. 

6. Keitä kunnes perunat melkein kypsiä 
noin 20min. 

 

400 g lohta 
2 dl ruokakermaa 
Kun keitto on valmis: 
noin 1 dl tilliä hienonnettuna 

7. Lisää lohi, keitä noin 5 minuuttia. 
8. Lisää sitten ruokakerma. 
9. Lisää tilli. 
10. Maista, lisää tarvittaessa suolaa. 

 

Tehtävä 4.3 Kirjoita, miten valmistat reseptin ruokalajin. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 4.4 Lue sanat. Kirjoita verbin perusmuoto. 

substantiivit verbin perusmuoto käskymuoto 

peruna 

sipuli 

voi 

vesi 

kalaliemijauhe 

suola 

kokonainen maustepippuri 

kokonainen mustapippuri 

lohi 

ruokakerma 

tilli 

suola 

 pese 

kuori 

leikkaa kuutioiksi 

kuumenna 

kuullota 

älä ruskista 

lisää 

keitä 

maista 

Tehtävä 4.5 Kirjoita verbit: Mitä teet? Mitä minä teen? Mikä on verbin perusmuoto? 

käskymuoto minä sinä perusmuoto 

pese pesen peset pestä 

kuori    

kuutioi   kuutioida 

hienonna    

kuumenna   kuumentaa 

kuullota    

älä ruskista en ruskista   
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lisää   lisätä 

keitä   keittää 

maista    

 

 

 
Kappale 

Kappalemitta kertoo kappalemäärän. Reseptissä lukee, kuinka monta kappaletta 

jotain tarvitsemme. Lyhenne on kpl.  

Esim. Tarvitset kolme kananmunaa, yhden pussin kuivahiivaa, viisi mustapippuria ja 

yhden tölkin tomaattimurskaa. 

 

Tehtävä 4.6 Lue resepti uudelleen. Kuinka paljon lohikeiton reseptissä tarvitaan eri 

raaka-aineita? Kirjoita määrä ja mittayksikkö. 

Raaka-aine Määrä ja mittayksikkö 

vettä  1 litra 

perunaa  
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kermaa  

sipulia  

voita  

tilliä  

mustapippuria  

kalaliemijauhetta  

Tehtävä 4.7 Arvioi ensin, punnitse sitten. Kuinka paljon painaa? 

raaka-aine oma arvio mittaus 

desilitra vettä   

litra vettä   

kananmuna   

peruna   

porkkana   

5 kpl mustapippuria   

1 dl sokeria   
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Kotitehtävät 

Tee kappaleen 4 tehtävät sivulla 

https://osaansuomessa.fi/keittiomatematiikkaa/. 

Tee kappaleen 4 tehtävät Quizlet-kansiossa kotitalous: 

https://quizlet.com/osaansuomessa/folders/kotitalous/sets.  

 

Kirjoita oma sanastosi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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5. Luetaan reseptiä: korvapuustit 

Opintokokonaisuus Lue reseptiä: korvapuustit 

Taitotaso A1.3- A2.1 

Kesto 3 x 75 min 

Luku- ja 

kirjoitustaito 

reseptinlukutaito 

Numerotaidot Lämpötilat keittiössä, määrien kertausta 

Digitaaliset taidot Quizlet 

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö Leipomisen raaka-aineet, työvälineet ja verbit 

Tehtävä 5.1 Lue sanat.  

raaka-aineet verbit työvälineet 

vesi 

siirappi 

suola 

kuivahiiva 

vehnäjauho 

öljy 

neste 

taikina 

tanko 

osa 

lämmittää 

lisätä 

sekoittaa 

kohottaa 

leipoa 

leikata 

nostaa 

pyörittää 

paistaa 

 

kulho 

leipurinlasta 

liina 

uunipelti 

leivinpaperi 
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Tehtävä 5.2 Lue resepti. Kirjoita reseptin nimi. 

 

Raaka-aineet Mitä teet? 

2 ½ dl maitoa tai muuta nestettä 
1 ps (11 g) kuivahiivaa 
2 dl vehnäjauhoja  
1 rkl sokeria 

 
 
 
 
 
 
 

1. Ota raaka-aineet ja mitat, kulho ja 
kauha. 

2. Mittaa neste kulhoon. Nesteen täytyy 
olla kädenlämpöinen eli + 37 astetta. 

3. Lisää 2 dl vehnäjauhoja ja hiiva ja 
sokeri kulhoon. Sekoita. 

4. Laita lämpimään paikkaan. Peitä 
liinalla. Odota 5 minuuttia. Ota esille 
uunipelti, leivinpaperi ja muut raaka-
aineet. 

1 kananmuna 
1 tl suolaa  
1 dl sokeria 
2 tl kardemummaa 
3–4 dl vehnäjauhoja 
100 g voita 
 

5. Kun taikinan juuri kuplii, lisää siihen 
kananmuna, suola, sokeri ja 
kardemumma. 

6. Lisää vehnäjauhoja vähitellen. 
7. Alusta taikinaa. Lisää voi ja loput 

vehnäjauhot.  

täyte: 
2 rkl sokeria 
½ tl kanelia 
25 g margariinia 

8. Tee täyte. Sekoita sokeri ja kaneli. 
Pehmennä margariinia mikrossa. 

pinnalle: 
kananmunaa 
raesokeria tai mantelirouhetta 

9. Ripottele jauhoja pöydälle. Kaada 
taikina pöydälle. Kauli taikinasta 
suorakaiteen muotoinen levy.  

10. Levitä pehmeä margariini levylle. 
Ripottele sokeri ja kaneli päälle. 

 

11. Kääri taikinalevy rullalle. Leikkaa 
kolmioiksi. Nosta kolmion kärki ylös. 
Paina sormella litteäksi.  

12. Nosta korvapuusti uunipellille. Peitä 
liinalla.  

13. Lämmitä uuni 225 asteeseen. Kohota 
10–15 minuuttia. 

14. Voitele kananmunalla ja ripottele 
päälle raesokeri tai mantelirouhe. 

15. Paista uunissa 10–15 minuuttia. 
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Tehtävä 5.3 Kirjoita, miten valmistat reseptin ruokalajin. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tehtävä 5.4 Kirjoita määrät. Kuinka paljon taikinassa on seuraavia raaka-aineita? 

suola  sokeri maito kaneli kardemumma öljy 

________ ________ ________ _________  ____________ _________ 
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Lämpötilat keittiössä 

 

 

 

 

Tehtävä 5.5 Kuinka monta astetta? Yhdistä viivalla samat lämpötilat.  

kädenlämpöinen    - 18° C 

jääkaappi     + 37° C 

pakastin     + 100° C 

vesi kiehuu kattilassa   + 180° C 

kuuma öljy kattilassa   + 4° C 
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Kotitehtävät 

Tee kappaleen 5 tehtävät sivulla 

https://osaansuomessa.fi/keittiomatematiikkaa/. 

Tee kappaleen 5 tehtävät Quizlet-kansiossa kotitalous: 

https://quizlet.com/osaansuomessa/folders/kotitalous/sets.  

 

Kirjoita oma sanastosi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

43 

6. Oma resepti 

Opintokokonaisuus Oma resepti 

Taitotaso A1.3- A2.1 

Kesto 75 min 

Luku- ja 

kirjoitustaito 

kauppalistan ja reseptin kirjoittaminen 

Numerotaidot määrät 

Digitaaliset taidot Word-tekstinkäsittelyohjelma, tallentaminen omaan 

kansioon 

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö ruokasanasto ja ruoanlaittosanasto 

Tehtävä 6.1 Suunnittele oma resepti. Mitä raaka-aineita tarvitset? Kirjoita kauppalista 

Word-ohjelmalla. Etsi ohjelma. Avaa uusi asiakirja ja kirjoita kauppalista. Kirjoita, 

kuinka paljon tarvitset raaka-aineita. Muista myös mausteet. Tallenna asiakirja 

omaan OneDrive-kansioon nimellä kauppalista ja resepti. 

Kirjoita resepti. Mitä teet ensin? Mitä raaka-aineita ja työvälineitä tarvitset? Mitä teet 

sitten? Katso mallia resepteistä. Etsi kuvia reseptiisi. 
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7. Pakkausmerkinnät 

 

Tehtävä 7.1 Mene kauppaan ja ota kuva listan paketeista. Mieti ryhmän kanssa, 
mitä tuotteita ne ovat. 
  tölkki  pussi  paketti   pullo 

 
 
Tehtävä 7.2 Lue teksti. 
 
Pakkaus on se, minkä sisällä tuote eli ruoka on. Pakkauksia tehdään monesta eri 

materiaalista. Ruoka pakataan pakkaukseen, jotta se olisi hyvää ja syötävää pitkän 

aikaa. Jos ruoka ei ole pakkauksessa, se voi likaantua ja siihen tarttuu bakteereita. 

Kun ruoka on vanhaa tai säilytetty väärin, se on pilaantunut eikä sitä voi syödä.  

Pakkaukseen merkitään päiväys, jonka jälkeen tuotetta ei kannata enää käyttää. 

Merkkejä on kaksi: 

Vimeinen käyttöpäivä helposti pilaantuville ruoille. Älä käytä tuotetta päiväyksen 

jälkeen. 

Parasta ennen -päiväys. Tuote on parempi ennen tätä päivää. Se ei ole pilalla heti 

päiväyksen jälkeen.   

Opintokokonaisuus pakkausmerkinnät 

Taitotaso A1.3- A2.1 

Kesto 2 x 75 min + kaksi itsenäistä kauppatehtävää 

Luku- ja 

kirjoitustaito 

pakkausmerkintöjen lukeminen 

Numerotaidot päiväykset ja määrät 

Digitaaliset taidot tiedonhaku: viimeinen käyttöpäivä ja parasta ennen-

päiväys 

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö pakkaussanasto 
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Esimerkkejä pakkauksista: 

pussi tölkki tai purkki paketti pullo 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tehtävä 7.3 Mikä pakkaus ja mikä tuote? Kirjoita oikea sana oikean kuvan alle. 

     säilyketölkki      sipsipussi      maitotölkki     riisipaketti     limsapullo 

 

 

 
 

 

 

 

Mikä 
pakkaus? 

     

Mikä 
tuote? 
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Tehtävä 7.4 Etsi tietoa.  

Kumpi pakkausmerkintä on taulukon tuotteissa? https://selko.fi/artikkelit/turvallinen-
ruuanlaitto/pakkausmerkinnasta-naet-sailyvyysajan/ 

Viimeinen käyttöpäivä vai parasta ennen? 
tuote viimeinen käyttöpäivä parasta ennen-päiväys 
maito   
liha   
juusto   
kala   
kahvi   
jauhot   

 

Tehtävä 7.5 Mitä tietoa saat pakkauksesta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mikä tuote on kuvassa? 
 
 

Mikä tuote on kuvassa? 
 

Mikä pakkaus on kuvassa? 
 
 

Mikä pakkaus on kuvassa? 
 

Mitä tarkoittaa parasta ennen - 
päiväys? 
 
 

Mitä tarkoittaa parasta ennen -
päiväys? 
 

Kuinka paljon tuotetta on? 
 

Kuinka paljon tuotetta on? 
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Mikä tuote kuvassa on? 
 
 

Mikä tuote kuvassa on? 

Mitä tarkoittaa viimeinen käyttöpäivä? 
 
 

Mikä pakkaus kuvassa on? 

Kuinka paljon tuotetta on? 
 
 

Kuinka paljon tuotetta on? 
 
 

Kuinka paljon tuotteessa on rasvaa? 
 
 

Mitä tarkoittaa viimeinen käyttöpäivä? 
 
 

 

Tehtävä 7.6 Mieti: mitä nämä tekstit tarkoittavat? Mistä tuotteesta ne voisivat olla? 

  

  

Tehtävä 7.7 Mene kauppaan ja valokuvaa tuote, jossa on 

• joutsenmerkki 
• sydänmerkki 
• parasta ennen -päiväys 
• viimeinen käyttöpäivä 
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Kotitehtävät 

Tee kappaleen 7 tehtävät sivulla 

https://osaansuomessa.fi/keittiomatematiikkaa/. 

Tee kappaleen 7 tehtävät Quizlet-kansiossa kotitalous: 

https://quizlet.com/osaansuomessa/folders/kotitalous/sets.  

 

Kirjoita oma sanastosi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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8. Kierrätetään ja lajitellaan 

Opintokokonaisuus kierrätys ja lajittelu 

Taitotaso A1.3-A2.1 

Kesto 75 min 

Luku- ja 

kirjoitustaito 

lajitteluohjeet, symbolit 

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot H5P 

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö jätteidenlajittelusanasto 

Tehtävä 8.1 Mitä jäteastioita sinun kotipihassasi on? Valokuvaa ja jaa kuvat 

opettajan kertomalla tavalla. Mitä jäteastioissa lukee? 

Tehtävä 8.2 Lue teksti. 

Jäte tarkoittaa roskaa. On tärkeää lajitella jätteet. Sinun täytyy tietää, mitä 

materiaalia ne ovat. Silloin osaat lajitella ne eli laittaa ne oikeaan jäteastiaan. Monet 

jätteet voidaan käyttää uudelleen eli kierrättää. Se on tärkeää, koska maailmassa 

on liikaa jätettä. 

Tämä on kierrätyssymboli. Se tarkoittaa sitä, että jätteet kerätään ja 

niistä tehdään uusia tuotteita. Kierrätyksen tarkoitus on suojella 

ympäristöä ja säästää raaka-aineita ja energiaa. 

 

  



 

50 

Tehtävä 8.3 Mihin jäteastiaan laitat seuraavat jätteet? 

   

  

  

  

  

  

Tehtävä 8.4 Mieti ja keskustele: mihin viet nämä jätteet? 
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Tehtävä 8.5 Katso videot, mieti ja keskustele. 

Arjen sankari: https://www.youtube.com/watch?v=qLvQ2Rs1KZE 

1. Mitä hän tekee oikein? 

2. Mitä hän tekee väärin? 

Kiitos kun lajittelet: https://www.youtube.com/watch?v=HrHh6WPWcPw 

1. Minkä värinen on biojäteastia?  

2. Mitä biojätteestä tehdään? 

3. Mihin laitat lasipullot ja lasipurkit? 

4. Mitä jätettä on juomalasi? 

5. Mihin viet tyhjät limsapullot? 

6. Mitä jätettä on maitotölkki tai muropakkaus? 

Tehtävä 8.6 Mieti ja keskustele ryhmässä. 

• Miksi on tärkeää lajitella ja kierrättää? 

• Miten muuten voi säästää rahaa ja luontoa? 
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Kotitehtävät 

Tee kappaleen 8 tehtävät sivulla 

https://osaansuomessa.fi/keittiomatematiikkaa/. 

Tee kappaleen 8 tehtävät Quizlet-kansiossa kotitalous: 

https://quizlet.com/osaansuomessa/folders/kotitalous/sets.  

 

Kirjoita oma sanastosi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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9. Käydään kaupassa ja vertaillaan hintoja 

Opintokokonaisuus Käydään kaupassa ja vertaillaan hintoja 

Taitotaso A1.3-A2.1 

Kesto 30 min + 30 min 

Luku- ja 

kirjoitustaito 

Tuotteiden ja hintojen lukeminen ja kirjoittaminen 

Numerotaidot kappalehinta, kilo- ja litrahinta 

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö ruokasanasto 

Kilohinta 

Tehtävä 9.1 Mene kauppaan ja etsi painomittoja ja kilohintoja tuotteista. Kirjoita 

paino ja kilohinta taulukkoon. 

Tuote Kuinka monta grammaa 
tai kiloa on yksi tuote? 

Mikä on kilohinta? Kuinka 
monta euroa yksi kilo 
maksaa? 

suklaa (Fazerin sininen)  
 

 

hieno sokeri  
 

 

vehnäjauho  
 

 

kurkku  
 

 

mustapippuri  
 

 

omena  
 

 

Ota valokuva hintalapuista. Jaa kuvat ryhmälle opettajan kertomalla tavalla. 
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Tehtävä 9.2 Mieti ja keskustele. 

1. Minkä tuote oli kilohinnalta kallein? 

2. Mikä oli kilohinnalta halvin? 

3. Vertaile ryhmän kanssa hintoja? Oliko joku kauppa kalliimpi tai halvempi? 

Litrahinta 

Tehtävä 9.3 Mene kauppaan ja etsi tilavuusmittoja ja litrahintoja tuotteista. Kirjoita 

tuotteen tilavuus ja litrahinta taulukkoon. 

Tuote Kuinka monta desilitraa tai 
litraa on yksi pakkaus? 

Mikä on litrahinta? 
Kuinka monta euroa 
yksi litra maksaa? 

purkki rasvatonta maitoa  
 

 

purkki ruokakermaa  
 

 

pieni vesipullo  
 

 

Pepsi Max iso pullo  
 

 

tölkki energiajuomaa  
 

 

appelsiinimehu  
 

 

Ota valokuva hintalapusta. Jaa kuvat ryhmälle opettajan kertomalla tavalla. 

Tehtävä 9.4 Mieti ja keskustele. 

1. Minkä tuote oli litrahinnalta kallein? 

2. Mikä oli litrahinnalta halvin? 

3. Vertaile ryhmän kanssa hintoja. Oliko joku kauppa kalliimpi tai halvempi? 
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Kotitehtävät 

Tee kappaleen 9 tehtävät sivulla 

https://osaansuomessa.fi/keittiomatematiikkaa/. 

Tee kappaleen 9 tehtävät Quizlet-kansiossa kotitalous: 

https://quizlet.com/osaansuomessa/folders/kotitalous/sets.  

 

Kirjoita oma sanastosi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 


