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”Minä olen tärkeä ihminen. Sain alkuni äidin munasolusta ja isän siemenestä. Synnyin maailmaan. 
Sain nimen ja opin erilaisia asioita. Olen ainutlaatuinen, kukaan ei ole samanlainen. Kunnioitan 
sitä, että ihmiset ovat erilaisia, sillä hekin kunnioittavat minua sellaisena kuin olen. 
 
Minulla on hieno perhe. Kaikki perheet ovat erilaisia. Minun perheessäni on kivoja tapoja ja 
tottumuksia. Perheeni merkitsee minulle paljon. 
 
Minulla on perheen lisäksi sukulaisia. Jotkut heistä ovat vanhoja, jotkut ovat vasta vauvoja, on 
mummuja ja pappoja, serkkuja, tätejä ja setiä ja enoja ja muita sukulaisia. Meillä on hieno suku, 
josta olen ylpeä. Usein sukunimet periytyvät suvun mukana. 
 
Elämässä sattuu ja tapahtuu. Minullakin on omia haaveita ja toiveita tulevaisuudesta. Olen myös 
kokenut kaikenlaista. 
 
Ystävät ovat tärkeä osa elämääni. Niitä saa vaikka mistä, koulusta, harrastuksista, puistosta, 
pihalta ja ties mistä. 
 
Minulla on ystäviä myös koulussa. Koulussa opin uusia asioita, jotka ovat elämän kannalta 
tärkeitä. Olen luokalla **. 
 
Kouluni sijaitsee ** oman asuinalueen nimi **. Siinä lähellä on myös kotini. Löydän molemmat 
asuinalueeni kartasta. Kartasta osaan etsiä reittini esimerkiksi koulusta kotiin. 
 
Asuinalueeni on ** kotikaupunkini nimi ** kaupunginosa. Olen siis ** ”kotikaupunkilainen” **. 
Kotikaupunkini on yksi Suomen suurimmista kaupungeista. 
 
Koska puhun suomen kieltä ja asun Suomessa, olen täten suomalainen. Minulla voi olla sukujuuria 
myös muihin maihin, esimerkiksi Ranskaan tai Intiaan.  
 
Olen myös Eurooppalainen, sillä Suomi on yksi Euroopan maista. 
 
Maapallolla on monia muitakin maanosia. Näitä ovat Euroopan lisäksi Aasia, Australia, Afrikka, 
Pohjois-Amerikka, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka ja Etelämanner. Maapallolla on kaikkein 
eniten aasialaisia ihmisiä. 
 
Kaikki me kuitenkin asumme samalla pallolla avaruudessa. Tämä pallo on planeetta, jonka nimi on 
Maa. Maa kiertää Aurinkoa yhdessä muiden planeettojen kanssa. Maan kaveri on Kuu. Se kiertää 
Maata. 
 
Kun Maa pyörähtää itsensä ympäri, kuluu yksi vuorokausi. Kun Kuu kiertää Maan, kuluu yksi 
kuukausi. Kun Maa kiertää Auringon, kuluu yksi vuosi.  
 
Vuodessa on 12 kuukautta, yhteensä 365 vuorokautta. Kuukaudessa on noin 30 vuorokautta. 
 
Pian olen elänyt tätä vuotta 2009 365 vuorokautta. Joulukuu on vuoden viimeinen kuukausi. 
Tammikuussa alkaa uusi vuosi 2010.” 


