HASSUT SANAT – OHJE
• Leikitellään kielellä ja harjoitellaan tarkkaa kuuntelemista ja

päättelemistä.
• Lapsen tehtävänä on kuunnella ja päätellä vihjeiden

perusteella, mitä asiaa / eläintä hassu sana tarkoittaa.
• Päättelemistä helpottamaan voi tehdä esim. Papunetin

kuvatyökalulla kuvakortit.
• Kuvakortit voi levittää lattialle, joista etsitään oikea kuva ja

sana.
• Kuvia voi laittaa esille myös rajoitettu määrä lapsen

kielellisen kehityksen tason mukaan, esim. Kolme
vaihtoehtoa, joista päätellään oikea hassua sanaa tarkoittava
asia.
• Kuvakortit voi jakaa lapsille, kenellä on vihjeiden perusteella

oikea hassua sanaa kuvaava kuvakortti? (leikki esim.
siirtymävaiheisiin)
• Kuvakorteilla voi jatkaa työskentelyä luokitellen kortteja eri

tavoilla, esim. Yläkäsitteiden perusteella tai esiopetusikäisten
kanssa sanojen tavujen määrän tai alkukirjaimen perusteella
jne.
Hauskoja hassutteluhetkiä hassujen sanojen parissa!

HASSUT SANAT
KUUNTELE JA PÄÄTTELE, MITÄ HASSU SANA TARKOITTAA
Poppa nurmella iloisena laukkaa, silloin tällöin hieman ruohoa
haukkaa.
Mutkulla on turkki. Kesällä mutku on ruskea ja talvella valkoinen ja
mutku liikkuu loikkimalla. Mutkulla on myös pitkät korvat.
Naksu on pieni ja pörheä. Naksulla on pitkä ja tuuhea häntä. Se pitää
kävyistä ja pähkinöistä.
Räpse on eläin. Räpse leikkii mielellään lankakerällä. Räpse pitää
ihmisten paijauksesta. Ollessaan tyytyväinen räpse kehrää.
Tiksu on pieni ja niljakas. Se liikkuu hitaasti ja viihtyy kaalin lehdillä.
Kesällä kysymme Tiksulta: Onko huomenna pouta?
Tikkori rakastaa multaa. Sitä on jännittävää pitää kämmenellä. Joskus
olen kateellinen tikkorin hermostolle. Tikkorilla on harvoin kiire
minnekään, paitsi silloin jos linnunnokka tai ongenkoukku lähestyy sitä.
Tuksi voi olla suuri tai pieni. Tuksi voi olla eri värinen. Tuksi osaa
lentää, sillä on siivet ja nokka.
Moksumi on iso eläin. Moksumi asuu meressä. Sinimoksumi on
itseasiassa maailman suurin nisäkäs.
Törrön kotona haisee pahalta, vaikka me sanommekin törröjä
sisäsiisteiksi. Törröt ovat vaaleanpunaisia ja niillä on kippurahäntä.
Kun haksu suojautuu, ei jää kuin kuori näkyville. Haksu on hyvä
uimaan. Vaikka haksu on hidas, se voitti kerran jäniksen
juoksukilpailussa. Haksuista on tehty myös teini-ikäiset
mutanttihahmot.
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Morpeloita on punaisia, keltaisia ja vihreitä. Morpelot kasvavat puussa.
Morpelopiirakka on herkullinen jälkiruoka.
Löntsy on keltainen. Löntsyjä kasvaa Afrikassa. Apinat tykkäävät
löntsyistä.
Luutipuu on oranssi ja terveellistä hampaille. Luutipuu kasvaa maan
alla. Jouluna luutipuusta tehdään laatikkoa. Luutipuu on myös pupujen
herkkua.
Vien äidille kedolta keräämäni kauniin lorppukimpun. Lorput
tuoksuvat hyvälle.
Aamulla lähdin ökölöön. Ökölössä opin uuden kirjaimen. Ökölössä
pelasin myös jalkapalloa ja näin kavereita. Ökölön jälkeen menin kotiin
Monet aikuiset keittävät röppöä aamuisin. Yksi laittaa röpön sekaan
maitoa, toinen sokeria ja kolmas juo röppönsä mustana.
Höpötti on kulkuneuvo. Talvella höpötillä kulkeminen on hiukan
vaarallisempaa kuin kesällä. Höpöteillessäsi sinun on aina muistettava
käyttää kypärää.
Knarppa voi tikittää seinällä tai ranteessa. Aamuisin herätysknarppa on
tarpeellinen.
Höllejä pideään höllihyllyssä. On olemassa mm. Lastenhöllejä,
kuvahöllejä ja tietohöllejä. Höllejä luetaan.
Tsutsikissa on muovinen varsi ja harjaosa. Tsutsikia käytetään tahnan
kanssa. Tsutsikilla pestään hampaita.
Ötköpö on avaamattomana pötkyä. Ötköpöjä on monen värisiä ja niitä
käytetään avattuina. Ötköpö suojaa sateelta.
Olen nähnyt trmitjoja maaseudulla. Trmitjalla voi kesäisin tehdä
peltotöitä ja talvisin aurata lunta. Trmitjassa on isot ja paksut renkaat.
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