
PUUHAT



Ristisanatehtäviä neljällä kielellä ja vihannesteemalla

Solve the crossword puzzle

Разгадай кроссворд

PUUHA



Täydennä ristikko

Fylla på korsordet

Oikeat vastaukset sivulla 29.



PUUHA
Puuhat laati Anastasia Torhamo

Etsi 10 eroavaisuutta. Find 10 differences.

Auta futaajaa löytämään hukkuneen pallon luo.



Yhdistä viivat. Mikä lääkärin työkalu kuvasta muodostuu?

Ruokapyramidi auttaa syömään terveellisesti . Aseta eri ruoat oikeaan paikkaan 
(alimmaiseksi ne, joita syödään eniten)





Löydät lisää Ortoboxin tehtä-
viä Pyhämelu 3 -kirjasta.

 
Katso lisää onl.fi/verkko-

kauppa



Kesäaiheinen ristikko, vastaukset sivulla 30.
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Pysty:
1.
2. voi olla hiekasta tai kermavaahdosta
3. kesäkenkä
4. tekee kekoja
6. lehmästä
7. pimeyden vastakohta
10. yleinen lemmikki
11. papeilla kaulassa
12. vaaleanpunainen eli...
14. kolmas planeetta auringosta
17. suitsutusastia
18. futis eli...
21. tulee kesän jälkeen
22. syötävää matkalla mukana
24. tällä voi saada kalan

Vaaka:
5. paistaa ja voi polttaakin
8. läpinäkyvä
9. kuuma huone
13. märkä harrastus
15. kuva kirkossa
16. piikikäs pörriäinen
18. nopeasti sulava kesäherkku
19. Kristuksen äiti
20. temppelijuhla
23. peliväline
25. tupsukorvainen kissaeläin
26. näkee ajan
27. paksun vastakohta

ällistyttävä, epätavallinen



Väritä kuva. 
Color the picture.
 Разукрась картинку



PUUHA
Puuhat laati Anastasia Torhamo
PUUHA

Etsi sanat kunnioitus, välitys, huolenpito, rakkaus, ystävä. Vastaukset sivulla 30.

Etsi 8 eroavaisuutta. 
Find 8 differences.
Найди 8 отличий



Sokkelo. 
Найди выход

Etsi kuvasta 8 sydäntä.
Look for eight hearts in the picture.
 Найди в картинке 8 сердец



PUUHA

Mikäli sinulla ei ole kuvan mukaista kaksiosaista 
tupsulaitetta, niin voit tehdä koronapallon leikkaa-
malla pahvista ympyrän, jonka keskellä on reikä. 
Näitä pahveja täytyy olla kaksi. Aloita tupsun teko 
harmaalla langalla. Kierrä sitä niin kauan, että 
pohja on peittynyt.

Lisää oranssia lankaa harvasti ja peitä se sitten taas 
harmaalla langalla.

Laita seuraavaksi punaisesta langasta kuvan mu-
kaan vähän vahvemmin kerroksia, jonka jälkeen 
taas harmaata. Näitä kerroksia tulee siis monta 
harmaata, vähän oranssia ja taas harmaata ja 
sitten punaista...

Punaisen langan voi korvata punaisella köydellä, 
josta lankoja purkamalla saa hapsumaisemman 
lookin. Harmaan langan sijaan voi käyttää myös 
mohair- tai muuta pörröisempää lankaa.

Koronapallo - iloa poikkeusoloihin

villalankaa (harmaa, oranssi ja punainen sekä mustaa)
sakset ja liimaa
pahvia tai tupsuntekolaite
keltaista piippurassia
silmiä

Tarvitset: 

1.

Teksti ja kuvat: Leena Lomu



Seuraava vaihe on kuvan mukainen langan leikkaa-
minen. Jos sinulla ei ole tupsulaitetta, niin leikkaa 
pahvien keskeltä kuvan mukaisesti.

Kierrä harmaata lankaa muutaman kerroksen uran 
tai pahvien välistä ja solmi se tiukasti kiinni.

On aika aloittaa tupsun trimmaus. Leikkaa harmaa 
ja oranssi lanka lyhyemmäksi ja jätä punaiset lan-
gat pidemmiksi. Tämä vaihe on turhauttavaa,  mutta 
hyvä lopputuloksen kannalta.

Kun harmaa ja oranssi lanka on leikattu, tasoita 
punaiset langat. Mikäli käytät punaista köyttä, niin 
silloin ei tarvitse kuin tasoittaa pallo ja liimata 
punaiset pörrötetyt köydenpätkät kiinni.

Leikkaa keltaisesta piippurassista n. 1-1,5 cm mittai-
sia pätkiä ja mustasta langasta kulmakarvat ja suu.

Liimaa silmät paikoilleen – silmiähän pallolla voi 
olla miten paljon haluaa. Liimaa myös kulmakarvat.

Näihinkin voi hurahtaa!

Liimaa keltaisesta piippurassista pätkät sinne tänne.

2.

3.



PUUHA
Etsi kuvasta 6 eroavaisuutta. 
Find 6 differences. 

Nimeä jalanjäljet.
Can you name the animal that left the footprint?

Puuhat laati Anastasia Torhamo.

Vastaukset sivulla 35.



Yhdistä eläin ja eväs.

Ristikko.
Vastaukset sivulla 35.



PUUHA
Puuhat laati Anastasia Torhamo.

Yhdistä pisteet.
Connect the dots.



Muriseva ja ammuva kesäristikko!
Vastaukset sivulla 35.
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Alas:
1. koiran jalka
2. suuri suomalainen petokala
4. munkkien ja nunnien koti
5. ratsu
8. pistää ja inisee
9. naukuva eläin
10. koululaisilla kesällä
12. 5+4
14. viisarit näyttävät ajan
15. yksi lehmän vatsoista
16. kiertää maapalloa
17. luikerteleva eläin terraariossa
18. lämmin vuodenaika
19. profeetta, jonka muistopäivä on 20.7.

Vaaka:
3. mustavalkoinen karhu
6. mustavaalea puu
7. eläin jonka vatsaan Joona joutui
8. heiluu monella eläimellä
11. joustava matto jolla hypitään
13. saadaan lypsämällä
15. kirkon temppelijuhla
17. lastenohjelma Pikku...
20. sarvekas suuri metsäneläin



PUUHA
Puuhat laati Anastasia Torhamo.  Tehtävien ratkaisut sivulla 29.

Etsi kuvasta 8 piilotettua hymiötä.
 Oocc käärtâst 8 peittum mååjjmeeʹl miârk

Etsi reitti kukkien luo. 
Find the way to the flowers through the maze.



Auta Patea selvittämään lahjanarut.
Help Pate to sort out the presents.

Väritä kuusi ja lisää koristeet ohjeen mukaan.

1.

5.
2.

4.

3.

6.

Mikael



PUUHA
Puuhat laati Anastasia Torhamo.
Kirjoita jokaiseen kukan terälehteen yksi asia josta olet iloinen tai onnellinen.

Write on each leaf one thing that makes you happy.
Ǩeerʹjõt muõrlõstte õhtt äʹšš, koʹst leäk vieʹssel leʹbe leeklvaž.



Väritä tunneilmapallot väreillä, jotka mielestäsi kuvaavat kutakin tunnetta.



PUUHA
Jouluristikko
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1. Raamatussa Jumalan viestinviejä
2. Kaupunki josta julistetaan joulurauha
3. 40 päivää kestävä jakso ennen joulua
6. porojen vetämä
7. Yksi idän viisaiden miehien Jeesukselle

tuomista lahjoista, kasviöljy
8. Mihin ripustetaan koristeita
10. Kuusen latvassa
12. Neitsyt Marian aviomies
13. piilotetaan joulupuuroon

Alas

4. annetaan jouluna toisille
5. ilosanoma, Uuden Testamentin neljä

ensimmäistä kirjaa ovat tällaisia
9. Kristus syntyy, _____________!
11. Lyykian Myrran arkkipiispa, joulupukin

esikuva
14. Kristuksen kasteen juhla 6.1.
15. talven valkoinen aine josta voi tehdä

vaikka linnan

Vaaka



5.Päättele nauha esimerkiksi letittämällä 
päät tai tekemällä niihin isot solmut.

2. Solmi reunimmainen aloitusnaru sen viereisen narun ympäri.

3. Jatka samalla aloitusnarulla seuraavien narujen 
ympäri solmimista, kunnes jokaisessa niistä on solmu, 
ja aloitusnaru on siirtynyt narurivin toiseen reunaan.

4. Aloita reunimmaiseksi jääneellä uudella 
aloitusnarulla sen viereisten narujen ympäri 
solmiminen, kunnes se on siirtynyt narurivin toiseen 
reunaan. Tämän jälkeen aloita uudelleen seuraavalla 
reunimmaiseksi jääneellä narulla ja niin edespäin. 
Jatka samaan tahtiin, kunnes solmunauha on noin 
ranteen pituinen.

1. Solmi yhteen vähintään kolme 
narunpätkää, ja kiinnitä ne alustaan 
esimerkiksi palalla teippiä. 

YSTÄVÄNAUHA


