1.– 8.

3. Substantiivit
(kpl 1–8)
Peliin tarvitaan noppa, vähintään kaksi pelaajaa ja tuomari. Tuomari tarkistaa pelaajien
vastaukset. Pelaaja heittää noppaa vuorollaan kaksi kertaa. Ensimmäinen heitto kertoo,
millä pystyrivillä liikutaan. Toinen heitto kertoo vaakarivin. Tehtävänä on sanoa ruudussa
olevan substantiivin kaikki neljä taivutusmuotoa tai suorittaa ruudussa oleva tehtävä.
Jos vastaus on oikein, saa pelaaja kirjoittaa ruutuun oman nimensä. Pelin voittaa se, joka
on kirjoittanut nimensä useimmin ruudukkoon.
• Jos vastaat väärin, vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.
• Jos joudut ruutuun, jossa lukee toisen nimi, joudut odottamaan yhden heittovuoron.

en artist 3

Räkna från
1 till 10.

en bas 2

en elgitarr 3

en fiol 3

Rita en hund
i häftet.

en flöjt 3

en gitarr 3

Skriv ditt
namn på
tavlan.

en gitarrist 3

en konsert 3

en
mikrofon 3

Gå och säg
Hejsan!
till läraren.

en publik 3

en sångare 5

en synt 2

Spela
luftgitarr.

en trumma 1

en trummis 2

Vad är
klockan?
Svara.

en trumpet 3

Gå till
dörren och
kom tillbaka.

ett band 5

ett
instrument 5

ett piano 4

en svensk 2

Hur många
elever ser du?
Räkna.

en låt 2

en låttext 3

Vem har
en grå tröja?

ett häfte 4

en succé 3

en
rap-artist 3

Vem har
jeans?

en kväll 2

en scen 3
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1.– 8.

3. Substantiivit
(kpl 1–8)
Tuomarin paperi
Peliin tarvitaan noppa, vähintään kaksi pelaajaa ja tuomari. Tuomari tarkistaa pelaajien
vastaukset. Pelaaja heittää noppaa vuorollaan kaksi kertaa. Ensimmäinen heitto kertoo,
millä pystyrivillä liikutaan. Toinen heitto kertoo vaakarivin. Tehtävänä on sanoa ruudussa
olevan substantiivin kaikki neljä taivutusmuotoa tai suorittaa ruudussa oleva tehtävä.
Jos vastaus on oikein, saa pelaaja kirjoittaa ruutuun oman nimensä. Pelin voittaa se, joka
on kirjoittanut nimensä useimmin ruudukkoon.
• Jos vastaat väärin, vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.
• Jos joudut ruutuun, jossa lukee toisen nimi, joudut odottamaan yhden heittovuoron.

en artist,
artisten,
artister,
artisterna 3

Laske
yhdestä
kymmeneen.

en bas,
basen,
basar,
basarna 2

en elgitarr,
elgitarren,
elgitarrer,
elgitarrerna 3

en flöjt,
flöjten,
flöjter,
flöjterna 3

en gitarr,
gitarren,
gitarrer,
gitarrerna 3

Kirjoita
nimesi
taululle.

en gitarrist,
gitarristen,
gitarrister,
gitarristerna
3

Käy
sanomassa
Hei!
opettajalle.

en publik,
publiken,
publiker,
publikerna 3

en sångare,
sångaren,
sångare,
sångarna 5

en synt,
synten,
syntar,
syntarna 2

Soita
ilmakitaraa.

en trummis,
trummisen,
trummisar,
trummisarna
2

Paljonko
kello on?
Vastaa.

en trumpet,
trumpeten,
trumpeter,
trumpeterna
3

Mene ovelle
ja tule
takaisin.

ett band,
bandet,
band,
banden 5

ett piano,
pianot,
pianon,
pianona 4

en svensk,
svensken,
svenskar,
svenskarna 2

Kuinka
monta
oppilasta
näet?
Laske.

en låt,
låten, låtar,
låtarna 2

en låttext,
låttexten,
låttexter,
låttexterna 3

Kenellä on
harmaa
paita?

ett häfte,
häftet,
häften,
häftena 4

en succé,
succén,
succéer,
succéerna 3

en rap-artist,
rap-artisten,
rap-artister,
rap-artisterna
3

Kenellä on
farkut?

en kväll,
kvällen,
kvällar,
kvällarna 2

en scen,
scenen,
scener,
scenerna 3
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en fiol,
fiolen,
fioler,
fiolerna 3

Piirrä koira
vihkoosi.

en konsert, en mikrofon,
konserten,
mikrofonen,
konserter,
mikrofoner,
konserterna mikrofonerna
3
3
en trumma,
trumman,
trummor,
trummorna 1
ett
instrument,
instrumentet,
instrument,
instrumenten
5
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