Valentine’s Day
Arbeta självständigt.

1. Valentine’s Day Card
Gör ett vändagskort för din kompis. Skriv t. ex. Happy Valentine’s Day eller To My Valentine’s på kortets pärm. Planera
en kort text för insidan av kortet där du visar din tillgivenhet. Glöm inte att använda lite humor! Några idéer:
You are as sweet as candy. Rita en karamell.
What’s that warm feeling? Oh, it’s you.
You are one in a melon. Rita en melon.
I donut know what I’d do without you. Rita en munk.
I like you so much…I’d shoot arrows for you.
You are the friend who always takes my side / makes me laugh, even at bad jokes / never makes me feel bad.

2. Bookmark
Gör ett vändagsbokmärke till din kompis där du skriver någonting trevligt på engelska.

3. Heart-Shaped Poem
Skriv en dikt på engelska till din kompis i form av ett hjärta.
Byt ut de understreckade orden eller skriv en helt egen dikt.

Arbeta i par.

4. Your Friend Is Awesome!
Byt häften med varandra och skriv på engelska i din väns häfte åtta
olika punkter varför hen är en så god vän, t.ex. You always help me.

Dear Tom.
You are
the best of friends. You always
help me and smile. I can
trust you. I like you
so much I’d
rob a bank
for you.
:)

5. Explain These, My Valentine!
Turas om att förklara så många av de givna orden som möjligt för varandra på engelska.
an arrow
		

celebrate
romantic

heart-shaped
goodies

a gift

a Valentine

a saint
a hug

commercial
love

6. Praise Game
Spela i par ett komplimangspel på engelska: beröm varandra turvis eller säg något positivt om varandra. Belöna
varandra t.ex. med små utprintade eller egenhändigt gjorda pappershjärtan.
Segraren är den som kommer på de flesta komplimangerna. Du kan utmana någon klasskamrat att spela med dig.

7. Secret Message
Hitta på en kod för ett hemligt språk, där t.ex. bokstaven k motsvarar bokstaven o osv. Gör en kodnyckel (k = o)
och skriv sedan ett vändagsmeddelande till ditt par på engelska genom att använda det hemliga språket. Ditt
par listar ut vad du skrivit med hjälp av koden.

Arbeta tillsammans
större yhdessä.
grupp.
Työskennelkää
koko iryhmä

8. Hug Time!
Bilda
ett antal
kramstationer
i klassen.Valitkaa,
Välj vilka
som ensimmäisinä
först ska ansvara
förhalauspisteiden
stationerna. Cirkulera
Perustakaa
luokkaan
halauspisteitä.
ketkä
ovat
från
en Kiertele
station till
en annan
och säg
på engelska
någonting
om personen
som ansvarar
pitäjiä.
pisteeltä
toiselle
ja kerro
englanniksi
jotainpositivt
myönteistä
halauspisteen
för
stationen
belönar
hen sinut
dig med
en kram.
Byt utvälillä
stationsansvariga
medpitäjiä.
jämna mellanrum.
pitäjästä,
niinsåhän
palkitsee
halilla.
Vaihtakaa
halauspisteiden

9. Guess Who!
Skriv
nerhauska
ett roligt
minne
på en lapp
om någon klasskompis
och sätt uppjadet
på väggen
Kirjoita
muisto
yhdestä
luokkatoveristasi
paperille englanniksi
kiinnitä
se i
klassen.
Gå runt Kierrelkää
i klassen och
gissa vilka
personerkeitä
lapparna
handlar
om. ovat.
luokan seinälle.
luokassa
ja arvatkaa,
lappujen
henkilöt
Lapparna
fördel
klippas ut i hjärtformat.
Papereistakan
voimed
tehdä
sydämenmuotoisia.

10. Letter Box
Skriv
trevligapaperilapuille
hälsningar påkivoja
engelska
och läggenglanniksi
dem i en vändagspostlåda.
Kirjoittakaa
toivotuksia
ja laittakaa ne Varje elev drar en lapp
och
läser upp den för klassen. Jokainen
Ni kan också
skriva
hälsningar
elever
någon annan klass.
ystävänpäiväpostilaatikkoon.
ottaa
yhden
lapun jatill
lukee
seni ääneen.
Voitte myös kirjoittaa toivotuksia jollekin toiselle luokalle luettavaksi.

