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Language Voices in Europe – Vuodenajat 

 

1.  

1. Mikä on vuoden ensimmäinen kuukausi? 

a) helmikuu 

b) tammikuu 

c) huhtikuu 

d) joulukuu 

e) kesäkuu 

 

2. Missä kuussa on vappu? 

a) elokuussa 

b) syyskuussa 

c) toukokuussa 

d) lokakuussa 

e) tammikuussa 

3. Missä kuussa on juhannus? 

a) kesäkuussa 

b) helmikuussa 

c) heinäkuussa 

d) maaliskuussa 

e) joulukuussa 

 

4. Missä kuussa sataa paljon lunta? 

a) kesäkuussa 

b) toukokuussa 

c) heinäkuussa 

d) tammikuussa 

e) syyskuussa 

 

5. Missä kuussa lehdet putoavat? 

a) joulukuussa 

b) tammikuussa 

c) kesäkuussa 

d) huhtikuussa 

e) lokakuussa 
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6. Missä kuussa on valoisinta? 

a) tammikuussa 

b) kesäkuussa 

c) joulukuussa 

d) lokakuussa 

e) syyskuussa 

 

2.  

1. Milloin voi hiihtää ja luistella? 

a) keväällä 

b) kesällä 

c) syksyllä 

d) talvella 

 

2. Milloin linnut lentävät etelään? 

a) keväällä 

b) kesällä 

c) syksyllä 

d) talvella 

 

3. Missä kuussa järvi on niin lämmin, että voi uida? 

a) joulukuussa 

b) toukokuussa 

c) kesäkuussa 

d) tammikuussa 

 

4. Milloin puihin tulee silmuja? 

a) keväällä 

b) kesällä 

c) syksyllä 

d) talvella 

 

5. Milloin omenat kypsyvät? 

a) keväällä 

b) kesällä 

c) syksyllä 

d) talvella 
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3.   

1. Suomessa on ______________________ talvi. 

a) pimeä ja valoisa 

b) pitkä ja pimeä 

c) pitkä ja valoisa 

d) lyhyt ja valoisa 

2. Talvella lapset laskevat mäkeä ja ____________________. 

a) uivat 

b) hyppäävät narua 

c) hiihtävät 

d) ottavat aurinkoa 

3. Talvella aurinko paistaa _____________________. 

a) vain vähän aikaa 

b) koko ajan 

c) paljon 

d) vain koko ajan 

4. Keväällä lumi _____________________ ja aurinko alkaa taas paistaa. 

a) tulee 

b) sataa 

c) sulaa 

d) juoksee 

5. Keväällä myös kasvit alkavat ____________________. 

a) sulaa 

b) nukkua 

c) kasvaa 

d) tuulla 

6. Lapset käyvät koulua _____________________ loppuun asti. Sitten alkaa kesäloma! 

a) heinäkuun 

b) toukokuun 

c) joulukuun 

d) maaliskuun 

7. Kesällä yöt ovat hyvin ______________________. 

a) pimeitä 

b) valoisia 

c) kylmiä 

d) keltaisia 

8. Syksyllä on puut muuttavat väriä. Tätä kutsutaan nimellä ___________________. 

a) musta 

b) pusta 

c) ruska 

d) tuska 
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4.   

1. Keväällä luonto herää ________________. 

a) elämä 

b) eloon 

c) uskoon 

d) ylös 

2. Kesällä ihmiset ovat paljon ________________. He uivat, ottavat aurinkoa ja 

kalastelevat. 

a) sisällä 

b) ulkona 

c) koulussa 

d) merellä 

3. Jos käyt _____________________, sinun täytyy pitää turvaliivejä. 

a) mökkeilemässä 

b) veneilemässä 

c) ajelemassa 

d) kuuntelemassa 

4. Loppukesästä voit käydä _____________________________ metsässä. 

a) hiihtämässä ja luistelemassa 

b) uimassa ja saunomassa 

c) marjastamassa ja sienestämässä 

d) pelaamassa jääkiekkoa 

5. Syksyllä iltaisin on jo aika ________________________. 

a) kuumaa 

b) pimeää 

c) valoisaa 

d) lumista 

6. Syksyllä ________________________ paljon. Silloin on hyvä olla kumisaappaat ja 

sateenvarjo. 

a) sataa ja tuulee 

b) aurinko paistaa 

c) sataa lunta 

d) aurinko paistaa ja tuulee 

7. Talvella sataa lunta. Jos ei ole pakkasta, voi sataa ________________. 

a) vesi 

b) räntää 

c) puruja 

d) poroja 

8. Syksyllä lapset menevät taas __________________. 

a) töihin 

b) uimaan 

c) leikkimään 

d) kouluun 
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Language Voices in Europe – Vuodenajat 

 

 
VASTAUKSET 

1. 

1 b, 2 c, 3 a, 4 d, 5 e, 6 b 

 

2.  

 1 d, 2 c, 3 c, 4 a, 5 c 

 

3. 

 1 b, 2 c, 3 a, 4 c, 5 c, 6 b, 7 b, 8 c 

 

4. 

1 b, 2 b, 3 b, 4 c, 5 b, 6 a, 7 b, 8 d 
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