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High five! 4 Chapter 1 Back to school!

Hide your book!
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One summer,
Two boys,
And three girls
In four hours,
On five skateboards,
Have six sandwiches,
And seven milkshakes,
Then go eight streets,
To see nine zebras,
At the zoo.

1 Sounds good!

a skateboard 
[skeitbɔːd]

a street 
[striːt]

the sun 
[sʌn]

a school 
[skuːl]

a sandwich 
[sænwitʃ] 

a milkshake 
[milkʃeik]

a shirt
[ʃəːt]

a shop
[ʃɔp]

shorts
[ʃɔːts]

British flag
[britiʃ flæg]

a zoo
[zuː]

a zebra
[zebrə]

a nose
[nəuz]

[s], [z] and [ʃ]
Hide your book!
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The notebook is  

under the book.
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1 Sounds good! ja peli

Hide your book!  
(ylöspäin eriyttävät peliohjeet)
• Peliä voi pelata myös toimimalla. Noppaa heittänyt

antaa muille käskyn englanniksi, esim. “Hide your
book under your chair.” Nopeimmin toiminut saa
kaksi pistettä, muut oikein toimineet saavat pisteen.
Eniten pisteitä saanut on voittaja. Pisteet voidaan
merkitä esimerkiksi työkirjan tehtävän 19 viereen.
Pisteet voivat olla myös esimerkiksi helmiä, joita
kerätään.

• Ks. Alaspäin eriyttävät peliohjeet oppaan s. 297

Salkkutyö
Salkkutehtävässä (tehtävä 18) My school 
bag oppilas kirjoittaa englanniksi, mitä hän 

pakkaa koululaukkuunsa. Työn voi myös kuvittaa 
valokuvalla omasta koululaukustaan. Oppilas 
voi toteuttaa salkkutyön haluamallaan tavalla: 
piirtämällä, leikkaamalla kuvia lehdistä tai videoiden. 
Videossa oppilas pakkaa koululaukkunsa ja selostaa 
englanniksi, mitä hän laittaa laukkuunsa. Digitaalisesti 
toteutettaessa salkkutöille varattuja sivuja tehtäväkirjan 
takana (s. 217) voi käyttää työn suunnitteluun.

Sounds good! -sivulla (T s. 12) 
harjoitellaan äänteitä [s], [z] ja [ʃ].
• Oppilaat kuulevat äänitteeltä

tekstikirjan kuvaan liittyvän
suomenkielisen tarinan, jossa
harjoitellaan eri s-äänteitä.
Oppilaat osallistuvat tarinaan
toistamalla äänteitä ja sanoja.
Myös sivulla oleva loru liittyy
kuvaan. Suomenkielinen tarina,
sanat ja loru ovat äänitteellä
omina raitoinaan, joten niitä voi
kuunnella myös erikseen.
Sounds good! -äänitekäsikirjoitus
on tässä oppaassa s. 303.

Tehtäväkirjassa äänteitä 
harjoitellaan tehtävässä 14.
• Tehtävät 15 ja 16 sopivat

kotitehtäviksi.
• Tehtävä 17 on kuuntelutehtävä.
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