
hampurilainen kalapuikot kananugetit lihapullat

keitto lasagne murot perunamuusi

pizza puuro salaatti spagetti

appelsiini banaani kiivi kurkku

mansikka mustikka omena paprika

peruna porkkana päärynä tomaatti



viinirypäleet vesimeloni kaakao maito

piimä vesi virvoitusjuoma ketsuppi

kananmuna kinkkuleike lihapiirakka makkara

donitsi jogurtti jäätelö karkki

keksi piparkakku pulla riisikakku

tikkari juusto karjalanpiirakka leipä



aurinkolasit huivi kauluri silmälasit

kengät kumisaappaat reppu hanskat

kypärä lippalakki pipo alushousut

haalari housut kurahousut pyjama

shortsit sukat t-paita takki

pusero uimahousut uimapuku mekko



haarukka juomalasi kattila lautanen

lusikka muki nokkamuki paistinpannu

veitsi avain ikkuna koti

makuuhuone olohuone ovi piha

portaat tiskipöytä lamppu nojatuoli

matto peili pöytä sohva



sänky taulu tuoli ajastin

hella imuri jääkaappi kahvinkeitin

kello leivänpaahdin pesukone pistorasia

televisio tiskikone vedenkeitin kännykkä

grilli keittiö hana kiuas

kylpyhuone lavuaari pyyhe sauna



suihku sanko vessa vessapaperi

moppi talouspaperi tiskiaine verhot

tyyny jakoavain kirves käsisaha

lapio letku lumikola mittanauha

naula pensseli pihdit porakone

puukko ruuvimeisseli vasara ruuvi



dinosaurus etana käärme lepakko

lisko mustekala rapu sammakko

ampiainen hyttynen hämähäkki kastemato

kärpänen leppäkerttu muurahainen perhonen

kala kissa koira ankka

harakka kana kukko lintu



papukaija pöllö sorsa aasi

hevonen kani,	pupu lammas lehmä

porsas vuohi hiiri hirvi

ilves karhu kettu orava

siili susi villisika apina

gorilla kenguru kilpikonna kirahvi



koala krokotiili laiskiainen norsu

panda pingviini sarvikuono seepra

tiikeri virtahepo keppihevonen lego

leikkiauto muovailuvaha nukke barbi

nukkekoti palikka pallo robotti

vesipyssy paperilennokki pehmolelu leikkieläimet



kartonki kynä paperi puuvärikynät

pyyhekumi sormimaali teroitin vesivärit

värityskirja helmet kimalle lankakerä

liima maalarinteippi mittanauha nappi

nitoja sakset teippirulla kirjekuori

lompakko kuulosuojaimet lehti lämpömittari



matkalaukku miekka mitali nasta

pahvilaatikko saippuakupla sanomalehti sateenvarjo

suurennuslasi taskulamppu tulitikut valokuva

jalat kasvot kieli korva

kädet nenä selkä silmä

sormi suu varpaat luu



harmaa keltainen musta oranssi

punainen ruskea sininen turkoosi

vaaleanpunainen valkoinen vaaleanvihreä vihreä

violetti frisbee hyppynaru jalkapallo

jääkiekkokypärä kori koripallo liukumäki

luistimet liukuri maali pesäpallomaila



puolapuut pulkka räpylä rullaluistimet

salibandymaila skeittilauta sulkapallo sukset

säärisuojat tennismaila tennispallo uimalasit

trampoliini painot aurinko lumihiutale

pilvi pisarat tuuli ukonilma

vesisade säätila lumisade myrsky


