
Valentine’s Day

1. Valentine’s Day Card

Tee ystävällesi ystävänpäiväkortti. Kirjoita kortin kanteen esim. Happy Valentine’s Day tai To My Valentine’s. 
Suunnittele sisäpuolelle lyhyt teksti, jolla osoitat kiintymystäsi. Älä unohda huumoria! Ideoita: 

You are as sweet as candy. Piirrä karkki. 
What’s that warm feeling? Oh, it’s you.
You are one in a melon. Piirrä meloni.
I donut know what I’d do without you. Piirrä donitsi. 
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

Askartele ystävällesi ystävänpäiväkirjanmerkki, johon kirjoitat jotain mukavaa englanniksi.

3. Heart-Shaped Poem

Tee ystävällesi sydämenmuotoinen runo englanniksi.  
Vaihda alleviivattuja sanoja tai keksi oma runosi.

4. Your Friend Is Awesome!

Vaihda vihkoja parisi kanssa. Kirjoita paristasi englanniksi hänen vihkoonsa  
kahdeksan asiaa, miksi hän on niin hyvä ystävä, esim. You always help me.

5. Explain These, My Valentine!

Selitä parillesi englanniksi mahdollisimman monta seuraavista sanoista. Vuorotelkaa.

6. Praise Game 

Pelatkaa pareittain kehumispeliä englanniksi: kehukaa vuorotellen toisianne tai kertokaa toisistanne jotain 
myönteistä. Palkitkaa toisianne esim. pienillä tulostetuilla tai itse paperista tehdyillä sydämillä.  
Se voittaa, joka keksii enemmän. Voit haastaa jonkun luokkakaverin pelaamaan kanssasi.

7. Secret Message

Keksi salakirjoituskoodisto, jossa esim. kirjainta k vastaa kirjain o jne.  Kirjoita koodisto näkyviin (k = o).  
Kirjoita sitten ystävänpäiväviesti parillesi englanniksi salakirjoituskoodilla. Parisi ratkaisee salakirjoituksella 
olevan viestin. 

Työskentele itsenäisesti.

Työskentele parin kanssa.

an arrow    celebrate    heart-shaped    a gift    a saint    commercial

romantic    goodies    a Valentine    a hug    love

                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.
                                       :)



8. Hug Time!

Perustakaa luokkaan halauspisteitä. Valitkaa, ketkä ensimmäisinä ovat halauspisteiden 
pitäjiä. Kiertele pisteeltä toiselle ja kerro englanniksi jotain myönteistä halauspisteen 
pitäjästä, niin hän palkitsee sinut halilla. Vaihtakaa välillä halauspisteiden pitäjiä.

9. Guess Who! 

Kirjoita hauska muisto yhdestä luokkatoveristasi paperille englanniksi ja kiinnitä se 
luokan seinälle. Kierrelkää luokassa ja arvatkaa, keitä lappujen henkilöt ovat.  
Papereista voi tehdä sydämenmuotoisia.

10. Letter Box

Kirjoittakaa paperilapuille kivoja toivotuksia englanniksi ja laittakaa ne 
ystävänpäiväpostilaatikkoon. Jokainen ottaa yhden lapun ja lukee sen ääneen.  
Voitte myös kirjoittaa toivotuksia jollekin toiselle luokalle luettavaksi.

Työskennelkää koko ryhmä yhdessä.


