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Monikko

Five socks? 

Four mice? 

It’s time for spring 

cleaning! Look at your 

closet! You have too 

many shoes! And look 

at those shelves!

Get This!

1. a) Sano parillesi englanniksi väitteitä 
kuvasta. Parisi vastaa true tai false. 
Vuorotelkaa. Jos väite on tarua, parisi 
korjaa sen totuudenmukaiseksi.

False. There are two 
footballs in the picture.

There are four mice in the picture.

There are three footballs 
in the picture.

True.

He can eat the apple.

2. Kerro parillesi englanniksi, mitä kaikkea 
penaalistasi tai repustasi löytyy. Keksi 
mahdollisimman monta asiaa ja käytä 
monikkoa.

3. a) Pelaa monikkopeliä parin kanssa tai 
ryhmässä. 
1. Valitse ympyrästä lukumäärä. 

2. Heitä noppaa kaksi kertaa. 

3. Sano englanniksi lukumäärä ja ruudussa 

oleva sana monikossa (1 piste) tai lause, 

jossa lukumäärä ja sana esiintyvät  

(2 pistettä).

b) Sano ruudukon sanat suomeksi parillesi. 
Vuorotelkaa.

b) Kerro parillesi englanniksi, miten Action 
Jackson voi kaappinsa siivota. Minne hän 
voi tavarat viedä? Mitä hän voi niillä 
tehdä?

Set 5Get This!
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»  Yksi pelaajista on kirjuri, joka 
kirjaa kaikkien pisteet ylös. Näin voitte lopuksi laskea pisteet 

helpommin yhteen.
2     5     

17     22     53     
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a river a birch a puppy a wolf a man a sheep

a lake a sausage a berry a wife a woman a reindeer

a forest a fox a country a life a child a fish

a swamp a bus a lady a shelf a foot  a deer

a potato a quiz a hobby a half a tooth a fruit

a tomato a bush a boy a thief a mouse a salmon
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 » Lukusanat s. 156.

 » Monikko s. 148.

FlexiText

38

Mariella Mystery Investigates

The Huge Hair Scare

»  Sanasto s. 40.
Voit käyttää myös 

aakkossanastoa apunasi!

By Kate Pankhurst

6:00 PM
MYSTERY GIRLS HQ

I’ve been preparing for Astronomy Club tomorrow night.  
As well as training Watson, me, Poppy and Violet have also 
signed up for Galaxy Gang. (That’s what our Astronomy Club  
is called.)

The poster in school said that we’d look for stars and planets, 
but what I am really interested in is looking for signs of alien 
activity. If the Mystery Girls spot a UFO, we could solve the 
mystery of whether aliens really do exist.

Me and Poppy have got really into it. The other day Poppy read 
about a man who said aliens sucked his brain out through his 
nostril then replaced it with an alien brain. Totally cool!

There have been some famous unsolved cases of extra-terrestrial* 
mysteries in the past, and if we look very carefully I’m sure we’ll 
be able to discover whether aliens really are out there. Sebastian, 
who runs the Astronomy Club, thinks this is a brilliant idea.

*EXTRA-TERRESTRIAL: Another way 

of saying that something is not 

from this planet (aliens).

Set 2FlexiText
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SEBASTIAN: Runs Galaxy Gang and works 

at Puddleford Museum Planetarium*. 

Knows some totally-unbelievable-but-

true facts about planets and asteroids. 

Also doesn’t mind being called by his first 

name, which is cool, not like the teachers 

at school who get really cross about it.

*PLANETARIUM: Dark room 

with pictures of the solar 

system projected on to the 

ceiling. Makes you feel totally 

small compared to the size of 

Outer Space, which is BIG. 

TYPES OF MYSTERY: EXTRA TERRESTRIAL

This type of mystery is very rare, so rare that nobody is absolutely 
sure whether aliens do exist – but you should still be prepared 
for the possibility of alien activity. (A good Young Super Sleuth is 
prepared for anything.)

THE YOUNG SUPER SLEUTH’S HANDBOOK

What To Expect In An  
Extra-Terrestrial Mystery:

1. Alien abduction of humans.

2. Sighting of unidentified flying objects (UFOs). 

3. Distressed witnesses who claim to have seen an alien.

Little green men   Tall green men           Strange glowing blobs

Violet says she’s not sure there are such things as aliens. (I think this 
is because she’d be totally scared if she saw one.) But a good detective 
remains open-minded and doesn’t get freaked out by aliens or airing 
cupboards.
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The Caribbean

Culture

Työskentele parin kanssa tai ryhmässä. Tehkää juliste tai 
sähköinen esitys englanniksi. Liittäkää esitykseenne kuvia.

1. Karibialla on paljon kiinnostavia eläinlajeja.  

Tutustukaa yhteen tai useampaan.

• sea turtle – merikilpikonna

• manatee – manaatti

• corals – korallit

• magnificent frigatebird – keisarifregattilintu

• red lionfish – siipisimppu

2. Tutustukaa yhteen tai useampaan  

Karibialla suosittuun urheilulajiin.

• cricket       

• surfing

• scuba diving and snorkelling

Set 4
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The Caribbean
3. Hurrikaanikausi on Karibialla heinäkuun alusta marraskuun 

loppuun. Mikä oli viimeisin iso hurrikaani alueella?  

Mitä tuhoja se teki? Kertokaa siitä ja tehkää lista vinkeistä, 

joiden avulla selviää hurrikaanista.

4. Mitä maita Karibian alueeseen kuuluu? Mitä kieliä niissä 

puhutaan? Miksi? Kuinka paljon niissä on asukkaita? 

Tutustukaa yhteen tai useampaan.

5. Karibialla käy paljon turisteja. Mitkä ovat suosittuja kohteita? 

Miksi? Tutustukaa yhteen tai useampaan.

6. Reggae on kotoisin Karibialta, kuten myös yksi kuuluisimmista 

reggae-artisteista, Bob Marley. 

• Mikä on reggaen historia? 

• Mitä tietoa löydätte Bob Marleystä? 

• Keitä muita kuuluisia artisteja Karibialta tulee?
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Muista liikkuvan 
määreen paikka 
ennen verbiä!

© Kopiointi ehdottomasti kielletty© Kopiointi ehdottomasti kielletty

 9. a) Valitse lauseisiin puuttuvat kohdat. Kirjoita lauseet englanniksi vihkoosi.

I 1. do my homework 2. .
In my free time, I 3. spend time with 4. .
There are 5. interesting 6. in our school.
I 7. stay at school after classes.
I 8. go 9. after school and 10. .

b) Kirjoita a-kohdan lauseet  
suomeksi vihkoosi.

 10. a) Kuulut robotiikkajoukkueeseen. Suunnittele robotti kilpailuun,  
jonka teema on tänä vuonna ”The Wild West”.
• Piirrä robotin kuva vihkoosi ja kirjoita, miten se toimii ja mitä se osaa.
• Kirjoita mainospuhe, jolla yrität vakuuttaa kilpailun tuomariston.

b) Kuulut School of Rock -kerhoon ja järjestätte festivaalin. Tee englanniksi  
esite festivaalista. Keksi festivaalille nimi ja suunnittele ohjelma.

c) Koulunne urheilujoukkue osallistui turnaukseen ja se oli menestystarina vailla vertaa.  
Kirjoita koulun nettisivuille juttu turnauksesta. Valitse jokin tekstin Join the Club 
urheilujoukkueista.

d) Kuulut koulun kirjakerhoon ja päätätte organisoida uuden erityistapahtuman.  
Keksi, mikä se on ja tee juliste tapahtumasta.

 11. Show and Tell. Esittele esine, joka tekee koulupäivistäsi hauskempia. Miksi?  
Mitä teet sillä koulupäivän aikana? Selviäisitkö ilman sitä?

 12. Go Online. Tutki koulujen kerhotarjontaa eri maissa. Valitse yksi tai useampi koulu. 
Kirjoita vihkoosi englanniksi:
• koulun nimi ja sijainti
• mitä kerhoja koulussa on tarjolla
• halutessasi lyhyet kuvaukset kerhoista.

 13. Action! Suunnittele kouluusi kerhoja. Keksi kerhoille nimet ja  
kirjoita niistä esittelyt englanniksi. Tee esite luokan seinälle.

»  Voit käyttää esim. hakusanoja 
school clubs, extracurricular activities 

ja clubs and societies.

1. always / sometimes / never

2. right after school / in the morning

3. usually / often / never

4. my friends / my teachers / my family

5. no / some / a lot of

6. pupils / clubs / teachers

7. always / sometimes / never

8. sometimes / often

9. home / to my friend’s house / to a club

10. take a nap / have fun

Set 2
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Text 4 Join the Club
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 14. a) Listen. Kuuntele ja valitse sopiva vastaus.

1.
a. I had a shower, brushed my hair and  

had breakfast.
b. I feel amazing!
c. Who are you?

2.
a. I was there yesterday.
b. I am from a small town in southern Italy.
c. This is the best place on earth.

3.
a. I was at Laura’s place.
b. I am at school.
c. Yes, I did.

4.
a. There is a small café at the end of this street.
b. I had a tuna sandwich.
c. I am eating a carrot pie.

5.
a. I love it!
b. I don’t think that is a good idea.
c. I watch movies every weekend!

6.
a. I don’t anymore because I hurt my back. 
b. I go running every Sunday.
c. I had one a long time ago.

7.
a. It’s tennis.
b. It’s hockey.
c. It’s skiing.

8.
a. I have skates.
b. There aren’t any left.
c. I got a new computer.

9.
a. You will find a good one right in front of 

the railway station.
b. His name is Timothy.
c. It opens at 8:00 am.

10.
a. No, they don’t.
b. Yes, the shop closes at exactly 5 o’clock.
c. No, I don’t know him.

b) Listen. Kuuntele ja kysy. Aloita annetulla kysymyssanalla. Kirjoita englanniksi.
My name is Alex.  Mikä? – Excuse me, what is your name?

1. Mistä? Excuse me, where        ?

2. Miksi? Excuse me,         ?

3. Mitä? Excuse me,         ?

4. Mikä? Excuse me,         ?

5. Miksi? Excuse me,         ?

6. Kuka? Excuse me,         ?

88

Animal Flower Cave

Barbados 
Wildlife 
Reserve

Bathsheba

Harrison’s Cave

Oistins
Beaches

Bridgetown  
& 

Kensington 
Oval

Holetown 

Speightstown
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 12. a) Action! Olet aloittanut koulun toisessa tekstin kouluista. Käsikirjoita parisi tai ryhmäsi 
kanssa tilanne, jossa barbadoslaisen ja suomalaisen koulun erot tulevat esiin.

b) Action! Olet kotoisin Barbadokselta ja käynyt toista tekstin  
kouluista. Nyt käyt koulua Suomessa. Käsikirjoita  
parisi tai ryhmäsi kanssa tilanne, jossa barbadoslaisen  
ja suomalaisen koulun erot tulevat esiin.

 13. a) Listen. Kuuntele ja numeroi, mitä Barbadoksella voi tehdä.  
Kartassa on kolme ylimääräistä paikkaa.  
Kirjoita toisella kuuntelukerralla englanniksi lisätietoja paikoista karttaan.

 » Mitä yllättävää koulussa on tapahtunut?
 » Miten uusi koulusi on erilainen  

 vanhaan kouluusi verrattuna?
 » Keksikää jokaiselle oma rooli.
 » Esittäkää tilanne toiselle parille  

 tai koko luokalle.
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Text 7 Exotic Exams

I would go to the beach because I love swimming!

I would visit Bathsheba because I want to try surfing!

© Kopiointi ehdottomasti kielletty© Kopiointi ehdottomasti kielletty

b) Kerro parillesi englanniksi, mitä sinä haluaisit Barbadoksella tehdä.  
Missä a-kohdan paikoista vierailisit?

c) Go Online. Etsi tietoa a-kohdan ylimääräisistä paikoista. Mitä ne ovat?  
Miksi ne olisivat kiinnostavia vierailukohteita? Kirjoita vihkoosi englanniksi tai suomeksi.

 15. Listen. Korjaa väittämät kuulemasi perusteella.

1. Max käy tavallista koulua.

2. Maxin koulupäivät päättyvät vasta illalla.

3. Kathrynin koulussa on sekä tyttöjä että poikia.

4. Kathryn menee kotiin iltaisin.

5. Peter asuu koulun lähellä.

6. Voidakseen seurata opetusta Peter tarvitsee lentokoneen.

7. Olivian kaikki tunnit ovat espanjaksi.

8. Olivian opettajat ovat Isosta-Britanniasta.

 16. a) Tutustu omaan ääneesi. Sano seuraavat lauseet parillesi tavallisella  
äänenkorkeudella. Vuorotelkaa.
1. I am lucky.
2. You play cricket.
3. My sister likes snorkelling.

b) Sano a-kohdan lauseet parillesi mahdollisimman korkealla äänellä.

c) Sano a-kohdan lauseet parillesi mahdollisimman matalalla äänellä.

»  Äänenkorkeuden vaihtelua 
kutsutaan intonaatioksi. 
Intonaatiota harjoittelet 

myöhemmin lisää.

More Than Words
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Hobbies
free time, spare time vapaa-aika

roller skating rullaluistelu
skateboarding rullalautailu
horseback riding ratsastus
scuba diving (laite)sukellus
sailing purjehdus
athletics (BrE),  yleisurheilu 
 track and field (AmE)

Indoor Sports Sisäliikunta
gymnastics voimistelu
dancing tanssi
ballet baletti
cheerleading cheerleading
going to the gym punttisalilla  
   käyminen
climbing kiipeily
yoga jooga

bowling keilaus
wrestling paini
boxing nyrkkeily
swimming uinti
martial arts kamppailulajit
 judo  judo
 karate  karate
 taekwondo  taekwondo

Winter Sports Talviurheilu
ice hockey (BrE),  jääkiekko 
 hockey (AmE)
cross-country murtomaahiihto  
 skiing
(downhill) skiing laskettelu
snowboarding lumilautailu
figure skating taitoluistelu

Sports  Urheilu

Ball Games Pallopelit
tennis tennis
badminton sulkapallo
basketball koripallo
volleyball lentopallo
floorball salibandy
football (BrE), jalkapallo 
 soccer (AmE)
Finnish baseball pesäpallo

Outdoor Sports Ulkoliikunta
cycling pyöräily
jogging lenkkeily, hölkkä
hiking vaellus
orienteering suunnistus

Set 2More Than Words
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Other Hobbies Muita  
   harrastuksia
reading lukeminen
writing kirjoittaminen
drawing piirtäminen
painting maalaaminen
drama, acting näytteleminen
music musiikki
playing an soittimen  
 instrument  soittaminen
playing in a band yhtyeessä  
   soittaminen
singing (in a choir) laulaminen  
   (kuorossa)
listening to music musiikin kuuntelu
photography valokuvaus

watching films (BrE),  elokuvien 
 movies (AmE)  katseleminen
role playing roolipelien  
   pelaaminen
handicraft käsityö
cooking ruoanlaitto
fixing mopeds /  mopojen / 
 moped cars  mopoautojen  
   korjaaminen
Boy Scouts,  partio 
 Girl Scouts,  
 Girl Guides (BrE) 
collecting keräily
board games lautapelit

Computers Tietokoneet
the internet internet
playing computer  tietokonepelien 
 games  pelaaminen
playing video konsolipelien  
 games  pelaaminen
web design verkkosivujen   
   suunnittelu
programming ohjelmointi
blogging bloggaaminen
vlogging videobloggaa - 
   minen
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1. Näyttele parillesi jotain harrastusta. Parisi arvaa englanniksi. 
Vuorotelkaa.

2. Lue harrastussanasto läpi. Sulje sitten kirja ja sano parillesi 
englanniksi mahdollisimman monta alla oleviin ryhmiin 
kuuluvaa sanaa. Vuorotelkaa.

creative    luova
related to    johonkin liittyvä
I have tried    olen kokeillut

• indoor sports        

• winter sports

• hobbies related to music        

• creative hobbies

3. Mihin harrastuksiin seuraavat väittämät sopivat? Sano parillesi 
englanniksi. Vuorotelkaa. Keksikää mahdollisimman monta.

1. This hobby isn’t cheap.

2. This hobby is an outdoor hobby.

3. You have to train a lot.

4. You have to be creative.

5. You have to be fast.

6. You are part of a team.

7. This hobby is very popular.

8. I am very good at this hobby.

4. Keskustele parisi kanssa harrastuksista. Yrittäkää löytää vähintään 
viisi harrastusta, joita kumpikaan teistä ei ole kokeillut, mutta joita 
molemmat haluaisivat kokeilla.

train     harjoitella

»  Etsikää internetistä, 
mitä harrastukset ovat englanniksi.

5. Selitä harrastussanaston sana parillesi englanniksi. 
Voit myös piirtää. Parisi arvaa. Vuorotelkaa.

6. Mitä suosittuja harrastuksia harrastussanastosta 
mielestänne puuttuu? Keskustele parisi kanssa 
englanniksi.

• outdoor sports        

• hobbies related to computers

• hobbies I have tried        

• hobbies I want to try

Yes, I would! / No, I wouldn’t. 
Kyllä, haluaisin! / Ei, en haluaisi.

Have you ever tried scuba diving? 
Oletko koskaan kokeillut laitesukellusta?

Yes, I have. / No, I haven’t. 
Kyllä, olen. / Ei, en ole.

Would you like to try it? 
Haluaisitko kokeilla sitä?

In Action

Set 2In Action
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Yes, I do. I played floorball for three years.  

Are your hobbies expensive?

What hobbies do you have?

I like drawing and cooking, but I’m also into yoga. 

What about you? What are you interested in?

I’m really into skateboarding, martial arts and 

climbing. I also play ice hockey with my friends. 

Do you like team sports?

They can be. For example ice hockey is quite 

expensive. Skateboarding, on the other hand,  

is cheap. You only need the skateboard,  

the helmet and pads. You have a lot of hobbies!  

Do you have time for 

anything else?

What’s Your Hobby?

Not very much. When I 

have free time, I like to 

hang out with my friends.

1. a) Lue keskustelu parisi kanssa englanniksi. 
Vaihtakaa rooleja.

b) Lue keskustelu parisi kanssa suomeksi. 

c) Lue keskustelu parisi kanssa. Muuta 
alleviivattuja kohtia. Vaihtakaa rooleja.

2. Kysy ja vastaa parisi kanssa. Vuorotelkaa.
1. What are you into?

2. What is your favourite hobby? Why?

3. How much does it cost?

4. How often do you do it?

5. Do you have any other hobbies?

6. What do you like to do in your free time?

7. What do you like to do at weekends?

AMELIE

AMELIE

AMELIES’S 
MUM

30
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 Later  

 Maliq Did you enjoy the game?
 Amelie Yes, I did. United played so well this time that 

their goalkeeper didn’t have a lot to do. I loved it.
 Mum We are going to have dinner at a nice Indian 

restaurant tonight. Amelie, do you want to invite 
your parents?

 Amelie My parents love curry, but they went to a concert 
tonight. I can ask them.

Hi! R u still at the concert? Man Utd beat Arsenal 2-0! Aisha’s 

mum asked if u want 2 come and have a curry with us.

The concert was terrific. Curry sounds good! 

Where do you want to meet?

The restaurant’s name is Malabar. C U there!

Set 2Text 3
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1. Lue lause parillesi. Parisi kertoo, kuka tekstin 
henkilöistä sanoo sen. Vuorotelkaa.
1. Who doesn’t?

2. Did you enjoy the game?

3. THX so much!

4. I loved it.

5. Gosh!

6. Can I bring Amelie to the game?

7. C U there!

8. Where do you want to meet?

2. Valitse tekstistä sana ja sano se parillesi. Parisi 
keksii tekstiin liittyvän lauseen, jossa hän käyt-
tää sanaa. Sano lause suomeksi. Vuorotelkaa.

3. a) Amelie kyselee Aishan isältä. Lue kysymyk - 
set parillesi. Parisi on isä ja keksii vastaukset.
1. Do you often go to football games?  

Why / Why not?

2. Do you play football yourself? Why / Why not?

3. What is your favourite team? Why?

4. What makes a good team?

5. Who is the best football player ever? Why?

b) Aishan isä kysyy samat kysymykset 
Amelielta. Vaihtakaa rooleja.

c) Haastattele pariasi. Kysy a-kohdan 
kysymykset ja parisi kertoo itsestään. 
Vaihtakaa lopuksi rooleja.

4. Sano parisi kanssa vuorotellen englanniksi:
1. viikonpäivät

2. kuukaudet

3. vuodenajat

4. numerot 1–10

5. numerot 11–20

6. kolme tekstissä mainittua adjektiivia

7. kolme tekstissä mainittua kysymyssanaa

8. kolme tekstissä mainittua paikkaa.

5. Miten sanat liittyvät tekstiin? Kerro parillesi 
omin sanoin englanniksi tai suomeksi.
  

    heinäkuu     manageri     asiantuntija 

          maalivahti     curry     konsertti

Kick-Start
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Is it a sport?
Yes.

1. a) Mitä sinä haluat tehdä vapaa-ajallasi?  
Katso kuvia ja valitse niistä kolme sinulle mieluisinta.

b) Keskustele parisi kanssa englanniksi. Vuorotelkaa.
1. Which pictures did you choose? Why?

2. What else do you like to do in your free time? Why?

3. How much time do you spend with your family and friends?

4. What are you going to do next weekend?

2. a) Mitä vapaa-ajanviettotapoja laatikon verbeihin voi yhdistää?  
Sano parisi kanssa englanniksi. Keksikää mahdollisimman  
monta. Voitte myös kirjoittaa vihkoon.

b) Valitse yksi a-kohdassa keksimistänne vapaa-ajanviettotavoista.  
Parisi yrittää arvata sen ja kysyy kysymyksiä englanniksi.  
Saat vastata kysymyksiin ainoastaan yes tai no. Vuorotelkaa.

Is it football?
Yes!Do you do it 

alone? No.

Do you need 
a ball?

Do you play it?

play        go        do

    read    watch

Set 2 Time Out
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AISHA

AISHA

DAD

MALIQ

DAD
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Match of the Day 

R u serious?? Awesome!! THX so much!

O_o but I thought u said that we were going 

2 Paulton’s Park. 

We thought that it would be better to go 

there when the weather gets a bit better. 

Maybe in July. How about the football game?

GR8! Can I bring Amelie to the game? :D:D:D

 Amelie Which team are you supporting, Mr Barry? 
 Dad I’m a die-hard Arsenal fan myself. How about you Amelie?
 Amelie My team is West Ham because they play close to where 

I grew up, but I’m supporting Manchester United today. 
They weren’t that good last season, though. It’s all because 
of the manager if you ask me. He made too many changes 
in the team.

 Dad Gosh! You really know a lot about football. 
 Aisha Amelie loves football!
 Amelie Who doesn’t?
 Aisha Amelie is an expert. 
 Amelie Oh look! What a shot! It’s a goal! 1– 0  

for Manchester United, hurray!
 Dad It was a nice one, I have to say.

TEXT

3
Listen.

Hi both, your mum and I thought that we 

would take you to a football game this month 

and Arsenal are playing against Manchester 

United next Saturday! What do you think? 

 

Uusi yläkoulun englannin sarja 

Get This! tutustuttaa  
englannin kielen keskeisiin 
rakenteisiin hauskojen sarja
kuvien kautta.

Harjoituskirja

Kuuntelutehtävät 
ovat monipuolisia. tehtävät eriyttävät  

     alaspäin, 
 tehtävät ylöspäin.

Go online tehtävät  
ohjaavat autenttisten  
verkkomateriaalien pariin. 

Show and Tell tehtävissä  
oppilas jakaa itselle  
tärkeitä asioita ja  
kokemuksia muiden 
kanssa. 

Action!tehtävät ovat soveltavia ja 
luovia, ja ohjaavat tekemään yhdessä. 

Joka jaksossa on FlexiText ylöspäin eriyttämiseen. 
Joustotekstin voi käsitellä myös koko ryhmän kanssa.

Rakenteita harjoitel
laan ensin suullisesti 
ja viestinnällisesti.

Omakohtaisuus korostuu teemasanastoihin liittyvissä harjoituksissa.

Tekstikirja

Kick-Start virittelee uuteen jak
soon (=Set). Joissakin jaksoissa  
teemasanasto toimii virittelynä.

Joka jaksossa on kaksi perus
tekstiä, joista voi käsitellä  
joko toisen tai molemmat. 

Scenesarjan henkilöt, 
paikat, tapahtumat ja 
ilmiöt ovat aitoja. 

In Action osiossa käytetään aihepiirin 
sanastoa aidoissa viestintätilanteissa.

Väliotsikot helpottavat hahmottamista 
ja myös opeteltavien sanojen valintaa.

More Than Words teemasanastojen kuvitusta voi hyödyntää keskusteluissa.

Perustekstiä seuraa 
Time to talk osio, jossa 

työstetään tekstiä ja 
keskustellaan ohjatusti.

Uusia mahdollisuuksia

Digikirja
Digikirjassa on tekstikirjan sisältö. Oppimista rikastut
tavat ääniraidat, videot ja Otavan sanastot sovellus.

Digitehtävät
Digitehtävissä on harjoituskirjan sisältö. Teksti  
kohtai set sanastot ja kuuntelutehtävät voi kuunnella  
ja puhetta voi äänittää. Vuorovaikutteiset tehtävät 
antavat välittömän palautteen.

Tehtävät etenevät aina samassa järjestyksessä.

Scene 1 Texts
Kirjan aiheet ovat koti, perhe, vapaaaika, ruoka, koulu, 
Suomi ulkomaalaisen silmin sekä matkustaminen.  
Teemoja esittelevät mm. blogiteksti, lehtiartikkeli, esite, 
tietovisa, matkapäiväkirja sekä kirjallisuusnäytteet.  

Scene 2 Texts
Kirjassa liikutaan elokuva, musiikki, peli ja media
maailmassa. Pohditaan omaa identiteettiä ja ystävyys
suhteita. Tekstityyppejä edustavat mm. sarjakuva,  
karikatyyri, uutisteksti ja tilastot.  

Scene 3 Texts
Teemojen joukossa ovat opinnot ja työelämä, yhteis
kunta, teknologia, kirjallisuus ja luonnonsuojelu.

Scene Exercises 
Tulossa myös alaspäin eriyttävät harjoituskirjat,
Scene 1:een syksyksi 2018.

Digilisätehtävät
Vuorovaikutteiset tehtävät ja pelit harjoittavat  
sanastoa ja rakenteita monipuolisesti.  

Otavan sanastot -sovellus
Sanastosovelluksen avulla voi nopeasti ja kätevästi  
hakea sanoja.  

Oppilaan äänite (mp3)
Sisältää mm. kirjan tekstit, niiden sanastot ja teema
sanastot. Ladattavissa mp3muodossa: otava.fi/scene

Kulttuuriin liittyvät tehtävät 
ylittävät virkistävästi ainerajoja.

Raikkaita aiheita 

– aitoja tekstejä

Scene on kekseliäs ja käytännönläheinen 
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Monikko

Five socks? 

Four mice? 

It’s time for spring 

cleaning! Look at your 

closet! You have too 

many shoes! And look 

at those shelves!

Get This!

1. a) Sano parillesi englanniksi väitteitä 
kuvasta. Parisi vastaa true tai false. 
Vuorotelkaa. Jos väite on tarua, parisi 
korjaa sen totuudenmukaiseksi.

False. There are two 
footballs in the picture.

There are four mice in the picture.

There are three footballs 
in the picture.

True.

He can eat the apple.

2. Kerro parillesi englanniksi, mitä kaikkea 
penaalistasi tai repustasi löytyy. Keksi 
mahdollisimman monta asiaa ja käytä 
monikkoa.

3. a) Pelaa monikkopeliä parin kanssa tai 
ryhmässä. 
1. Valitse ympyrästä lukumäärä. 

2. Heitä noppaa kaksi kertaa. 

3. Sano englanniksi lukumäärä ja ruudussa 

oleva sana monikossa (1 piste) tai lause, 

jossa lukumäärä ja sana esiintyvät  

(2 pistettä).

b) Sano ruudukon sanat suomeksi parillesi. 
Vuorotelkaa.

b) Kerro parillesi englanniksi, miten Action 
Jackson voi kaappinsa siivota. Minne hän 
voi tavarat viedä? Mitä hän voi niillä 
tehdä?

Set 5Get This!
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»  Yksi pelaajista on kirjuri, joka 
kirjaa kaikkien pisteet ylös. Näin voitte lopuksi laskea pisteet 

helpommin yhteen.
2     5     

17     22     53     
89     146     300     

1 000

a river a birch a puppy a wolf a man a sheep

a lake a sausage a berry a wife a woman a reindeer

a forest a fox a country a life a child a fish

a swamp a bus a lady a shelf a foot  a deer

a potato a quiz a hobby a half a tooth a fruit

a tomato a bush a boy a thief a mouse a salmon

1. heitto

2.
 h

ei
tt

o

 » Lukusanat s. 156.

 » Monikko s. 148.

FlexiText
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Mariella Mystery Investigates

The Huge Hair Scare

»  Sanasto s. 40.
Voit käyttää myös 

aakkossanastoa apunasi!

By Kate Pankhurst

6:00 PM
MYSTERY GIRLS HQ

I’ve been preparing for Astronomy Club tomorrow night.  
As well as training Watson, me, Poppy and Violet have also 
signed up for Galaxy Gang. (That’s what our Astronomy Club  
is called.)

The poster in school said that we’d look for stars and planets, 
but what I am really interested in is looking for signs of alien 
activity. If the Mystery Girls spot a UFO, we could solve the 
mystery of whether aliens really do exist.

Me and Poppy have got really into it. The other day Poppy read 
about a man who said aliens sucked his brain out through his 
nostril then replaced it with an alien brain. Totally cool!

There have been some famous unsolved cases of extra-terrestrial* 
mysteries in the past, and if we look very carefully I’m sure we’ll 
be able to discover whether aliens really are out there. Sebastian, 
who runs the Astronomy Club, thinks this is a brilliant idea.

*EXTRA-TERRESTRIAL: Another way 

of saying that something is not 

from this planet (aliens).

Set 2FlexiText
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SEBASTIAN: Runs Galaxy Gang and works 

at Puddleford Museum Planetarium*. 

Knows some totally-unbelievable-but-

true facts about planets and asteroids. 

Also doesn’t mind being called by his first 

name, which is cool, not like the teachers 

at school who get really cross about it.

*PLANETARIUM: Dark room 

with pictures of the solar 

system projected on to the 

ceiling. Makes you feel totally 

small compared to the size of 

Outer Space, which is BIG. 

TYPES OF MYSTERY: EXTRA TERRESTRIAL

This type of mystery is very rare, so rare that nobody is absolutely 
sure whether aliens do exist – but you should still be prepared 
for the possibility of alien activity. (A good Young Super Sleuth is 
prepared for anything.)

THE YOUNG SUPER SLEUTH’S HANDBOOK

What To Expect In An  
Extra-Terrestrial Mystery:

1. Alien abduction of humans.

2. Sighting of unidentified flying objects (UFOs). 

3. Distressed witnesses who claim to have seen an alien.

Little green men   Tall green men           Strange glowing blobs

Violet says she’s not sure there are such things as aliens. (I think this 
is because she’d be totally scared if she saw one.) But a good detective 
remains open-minded and doesn’t get freaked out by aliens or airing 
cupboards.
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The Caribbean

Culture

Työskentele parin kanssa tai ryhmässä. Tehkää juliste tai 
sähköinen esitys englanniksi. Liittäkää esitykseenne kuvia.

1. Karibialla on paljon kiinnostavia eläinlajeja.  

Tutustukaa yhteen tai useampaan.

• sea turtle – merikilpikonna

• manatee – manaatti

• corals – korallit

• magnificent frigatebird – keisarifregattilintu

• red lionfish – siipisimppu

2. Tutustukaa yhteen tai useampaan  

Karibialla suosittuun urheilulajiin.

• cricket       

• surfing

• scuba diving and snorkelling

Set 4
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The Caribbean
3. Hurrikaanikausi on Karibialla heinäkuun alusta marraskuun 

loppuun. Mikä oli viimeisin iso hurrikaani alueella?  

Mitä tuhoja se teki? Kertokaa siitä ja tehkää lista vinkeistä, 

joiden avulla selviää hurrikaanista.

4. Mitä maita Karibian alueeseen kuuluu? Mitä kieliä niissä 

puhutaan? Miksi? Kuinka paljon niissä on asukkaita? 

Tutustukaa yhteen tai useampaan.

5. Karibialla käy paljon turisteja. Mitkä ovat suosittuja kohteita? 

Miksi? Tutustukaa yhteen tai useampaan.

6. Reggae on kotoisin Karibialta, kuten myös yksi kuuluisimmista 

reggae-artisteista, Bob Marley. 

• Mikä on reggaen historia? 

• Mitä tietoa löydätte Bob Marleystä? 

• Keitä muita kuuluisia artisteja Karibialta tulee?
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Muista liikkuvan 
määreen paikka 
ennen verbiä!

© Kopiointi ehdottomasti kielletty© Kopiointi ehdottomasti kielletty

 9. a) Valitse lauseisiin puuttuvat kohdat. Kirjoita lauseet englanniksi vihkoosi.

I 1. do my homework 2. .
In my free time, I 3. spend time with 4. .
There are 5. interesting 6. in our school.
I 7. stay at school after classes.
I 8. go 9. after school and 10. .

b) Kirjoita a-kohdan lauseet  
suomeksi vihkoosi.

 10. a) Kuulut robotiikkajoukkueeseen. Suunnittele robotti kilpailuun,  
jonka teema on tänä vuonna ”The Wild West”.
• Piirrä robotin kuva vihkoosi ja kirjoita, miten se toimii ja mitä se osaa.
• Kirjoita mainospuhe, jolla yrität vakuuttaa kilpailun tuomariston.

b) Kuulut School of Rock -kerhoon ja järjestätte festivaalin. Tee englanniksi  
esite festivaalista. Keksi festivaalille nimi ja suunnittele ohjelma.

c) Koulunne urheilujoukkue osallistui turnaukseen ja se oli menestystarina vailla vertaa.  
Kirjoita koulun nettisivuille juttu turnauksesta. Valitse jokin tekstin Join the Club 
urheilujoukkueista.

d) Kuulut koulun kirjakerhoon ja päätätte organisoida uuden erityistapahtuman.  
Keksi, mikä se on ja tee juliste tapahtumasta.

 11. Show and Tell. Esittele esine, joka tekee koulupäivistäsi hauskempia. Miksi?  
Mitä teet sillä koulupäivän aikana? Selviäisitkö ilman sitä?

 12. Go Online. Tutki koulujen kerhotarjontaa eri maissa. Valitse yksi tai useampi koulu. 
Kirjoita vihkoosi englanniksi:
• koulun nimi ja sijainti
• mitä kerhoja koulussa on tarjolla
• halutessasi lyhyet kuvaukset kerhoista.

 13. Action! Suunnittele kouluusi kerhoja. Keksi kerhoille nimet ja  
kirjoita niistä esittelyt englanniksi. Tee esite luokan seinälle.

»  Voit käyttää esim. hakusanoja 
school clubs, extracurricular activities 

ja clubs and societies.

1. always / sometimes / never

2. right after school / in the morning

3. usually / often / never

4. my friends / my teachers / my family

5. no / some / a lot of

6. pupils / clubs / teachers

7. always / sometimes / never

8. sometimes / often

9. home / to my friend’s house / to a club

10. take a nap / have fun

Set 2
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Text 4 Join the Club
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 14. a) Listen. Kuuntele ja valitse sopiva vastaus.

1.
a. I had a shower, brushed my hair and  

had breakfast.
b. I feel amazing!
c. Who are you?

2.
a. I was there yesterday.
b. I am from a small town in southern Italy.
c. This is the best place on earth.

3.
a. I was at Laura’s place.
b. I am at school.
c. Yes, I did.

4.
a. There is a small café at the end of this street.
b. I had a tuna sandwich.
c. I am eating a carrot pie.

5.
a. I love it!
b. I don’t think that is a good idea.
c. I watch movies every weekend!

6.
a. I don’t anymore because I hurt my back. 
b. I go running every Sunday.
c. I had one a long time ago.

7.
a. It’s tennis.
b. It’s hockey.
c. It’s skiing.

8.
a. I have skates.
b. There aren’t any left.
c. I got a new computer.

9.
a. You will find a good one right in front of 

the railway station.
b. His name is Timothy.
c. It opens at 8:00 am.

10.
a. No, they don’t.
b. Yes, the shop closes at exactly 5 o’clock.
c. No, I don’t know him.

b) Listen. Kuuntele ja kysy. Aloita annetulla kysymyssanalla. Kirjoita englanniksi.
My name is Alex.  Mikä? – Excuse me, what is your name?

1. Mistä? Excuse me, where        ?

2. Miksi? Excuse me,         ?

3. Mitä? Excuse me,         ?

4. Mikä? Excuse me,         ?

5. Miksi? Excuse me,         ?

6. Kuka? Excuse me,         ?
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Animal Flower Cave

Barbados 
Wildlife 
Reserve

Bathsheba

Harrison’s Cave

Oistins
Beaches

Bridgetown  
& 

Kensington 
Oval

Holetown 

Speightstown
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 12. a) Action! Olet aloittanut koulun toisessa tekstin kouluista. Käsikirjoita parisi tai ryhmäsi 
kanssa tilanne, jossa barbadoslaisen ja suomalaisen koulun erot tulevat esiin.

b) Action! Olet kotoisin Barbadokselta ja käynyt toista tekstin  
kouluista. Nyt käyt koulua Suomessa. Käsikirjoita  
parisi tai ryhmäsi kanssa tilanne, jossa barbadoslaisen  
ja suomalaisen koulun erot tulevat esiin.

 13. a) Listen. Kuuntele ja numeroi, mitä Barbadoksella voi tehdä.  
Kartassa on kolme ylimääräistä paikkaa.  
Kirjoita toisella kuuntelukerralla englanniksi lisätietoja paikoista karttaan.

 » Mitä yllättävää koulussa on tapahtunut?
 » Miten uusi koulusi on erilainen  

 vanhaan kouluusi verrattuna?
 » Keksikää jokaiselle oma rooli.
 » Esittäkää tilanne toiselle parille  

 tai koko luokalle.
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Text 7 Exotic Exams

I would go to the beach because I love swimming!

I would visit Bathsheba because I want to try surfing!

© Kopiointi ehdottomasti kielletty© Kopiointi ehdottomasti kielletty

b) Kerro parillesi englanniksi, mitä sinä haluaisit Barbadoksella tehdä.  
Missä a-kohdan paikoista vierailisit?

c) Go Online. Etsi tietoa a-kohdan ylimääräisistä paikoista. Mitä ne ovat?  
Miksi ne olisivat kiinnostavia vierailukohteita? Kirjoita vihkoosi englanniksi tai suomeksi.

 15. Listen. Korjaa väittämät kuulemasi perusteella.

1. Max käy tavallista koulua.

2. Maxin koulupäivät päättyvät vasta illalla.

3. Kathrynin koulussa on sekä tyttöjä että poikia.

4. Kathryn menee kotiin iltaisin.

5. Peter asuu koulun lähellä.

6. Voidakseen seurata opetusta Peter tarvitsee lentokoneen.

7. Olivian kaikki tunnit ovat espanjaksi.

8. Olivian opettajat ovat Isosta-Britanniasta.

 16. a) Tutustu omaan ääneesi. Sano seuraavat lauseet parillesi tavallisella  
äänenkorkeudella. Vuorotelkaa.
1. I am lucky.
2. You play cricket.
3. My sister likes snorkelling.

b) Sano a-kohdan lauseet parillesi mahdollisimman korkealla äänellä.

c) Sano a-kohdan lauseet parillesi mahdollisimman matalalla äänellä.

»  Äänenkorkeuden vaihtelua 
kutsutaan intonaatioksi. 
Intonaatiota harjoittelet 

myöhemmin lisää.

More Than Words
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Hobbies
free time, spare time vapaa-aika

roller skating rullaluistelu
skateboarding rullalautailu
horseback riding ratsastus
scuba diving (laite)sukellus
sailing purjehdus
athletics (BrE),  yleisurheilu 
 track and field (AmE)

Indoor Sports Sisäliikunta
gymnastics voimistelu
dancing tanssi
ballet baletti
cheerleading cheerleading
going to the gym punttisalilla  
   käyminen
climbing kiipeily
yoga jooga

bowling keilaus
wrestling paini
boxing nyrkkeily
swimming uinti
martial arts kamppailulajit
 judo  judo
 karate  karate
 taekwondo  taekwondo

Winter Sports Talviurheilu
ice hockey (BrE),  jääkiekko 
 hockey (AmE)
cross-country murtomaahiihto  
 skiing
(downhill) skiing laskettelu
snowboarding lumilautailu
figure skating taitoluistelu

Sports  Urheilu

Ball Games Pallopelit
tennis tennis
badminton sulkapallo
basketball koripallo
volleyball lentopallo
floorball salibandy
football (BrE), jalkapallo 
 soccer (AmE)
Finnish baseball pesäpallo

Outdoor Sports Ulkoliikunta
cycling pyöräily
jogging lenkkeily, hölkkä
hiking vaellus
orienteering suunnistus
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Other Hobbies Muita  
   harrastuksia
reading lukeminen
writing kirjoittaminen
drawing piirtäminen
painting maalaaminen
drama, acting näytteleminen
music musiikki
playing an soittimen  
 instrument  soittaminen
playing in a band yhtyeessä  
   soittaminen
singing (in a choir) laulaminen  
   (kuorossa)
listening to music musiikin kuuntelu
photography valokuvaus

watching films (BrE),  elokuvien 
 movies (AmE)  katseleminen
role playing roolipelien  
   pelaaminen
handicraft käsityö
cooking ruoanlaitto
fixing mopeds /  mopojen / 
 moped cars  mopoautojen  
   korjaaminen
Boy Scouts,  partio 
 Girl Scouts,  
 Girl Guides (BrE) 
collecting keräily
board games lautapelit

Computers Tietokoneet
the internet internet
playing computer  tietokonepelien 
 games  pelaaminen
playing video konsolipelien  
 games  pelaaminen
web design verkkosivujen   
   suunnittelu
programming ohjelmointi
blogging bloggaaminen
vlogging videobloggaa - 
   minen
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1. Näyttele parillesi jotain harrastusta. Parisi arvaa englanniksi. 
Vuorotelkaa.

2. Lue harrastussanasto läpi. Sulje sitten kirja ja sano parillesi 
englanniksi mahdollisimman monta alla oleviin ryhmiin 
kuuluvaa sanaa. Vuorotelkaa.

creative    luova
related to    johonkin liittyvä
I have tried    olen kokeillut

• indoor sports        

• winter sports

• hobbies related to music        

• creative hobbies

3. Mihin harrastuksiin seuraavat väittämät sopivat? Sano parillesi 
englanniksi. Vuorotelkaa. Keksikää mahdollisimman monta.

1. This hobby isn’t cheap.

2. This hobby is an outdoor hobby.

3. You have to train a lot.

4. You have to be creative.

5. You have to be fast.

6. You are part of a team.

7. This hobby is very popular.

8. I am very good at this hobby.

4. Keskustele parisi kanssa harrastuksista. Yrittäkää löytää vähintään 
viisi harrastusta, joita kumpikaan teistä ei ole kokeillut, mutta joita 
molemmat haluaisivat kokeilla.

train     harjoitella

»  Etsikää internetistä, 
mitä harrastukset ovat englanniksi.

5. Selitä harrastussanaston sana parillesi englanniksi. 
Voit myös piirtää. Parisi arvaa. Vuorotelkaa.

6. Mitä suosittuja harrastuksia harrastussanastosta 
mielestänne puuttuu? Keskustele parisi kanssa 
englanniksi.

• outdoor sports        

• hobbies related to computers

• hobbies I have tried        

• hobbies I want to try

Yes, I would! / No, I wouldn’t. 
Kyllä, haluaisin! / Ei, en haluaisi.

Have you ever tried scuba diving? 
Oletko koskaan kokeillut laitesukellusta?

Yes, I have. / No, I haven’t. 
Kyllä, olen. / Ei, en ole.

Would you like to try it? 
Haluaisitko kokeilla sitä?

In Action
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Yes, I do. I played floorball for three years.  

Are your hobbies expensive?

What hobbies do you have?

I like drawing and cooking, but I’m also into yoga. 

What about you? What are you interested in?

I’m really into skateboarding, martial arts and 

climbing. I also play ice hockey with my friends. 

Do you like team sports?

They can be. For example ice hockey is quite 

expensive. Skateboarding, on the other hand,  

is cheap. You only need the skateboard,  

the helmet and pads. You have a lot of hobbies!  

Do you have time for 

anything else?

What’s Your Hobby?

Not very much. When I 

have free time, I like to 

hang out with my friends.

1. a) Lue keskustelu parisi kanssa englanniksi. 
Vaihtakaa rooleja.

b) Lue keskustelu parisi kanssa suomeksi. 

c) Lue keskustelu parisi kanssa. Muuta 
alleviivattuja kohtia. Vaihtakaa rooleja.

2. Kysy ja vastaa parisi kanssa. Vuorotelkaa.
1. What are you into?

2. What is your favourite hobby? Why?

3. How much does it cost?

4. How often do you do it?

5. Do you have any other hobbies?

6. What do you like to do in your free time?

7. What do you like to do at weekends?

AMELIE

AMELIE

AMELIES’S 
MUM

30
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 Later  

 Maliq Did you enjoy the game?
 Amelie Yes, I did. United played so well this time that 

their goalkeeper didn’t have a lot to do. I loved it.
 Mum We are going to have dinner at a nice Indian 

restaurant tonight. Amelie, do you want to invite 
your parents?

 Amelie My parents love curry, but they went to a concert 
tonight. I can ask them.

Hi! R u still at the concert? Man Utd beat Arsenal 2-0! Aisha’s 

mum asked if u want 2 come and have a curry with us.

The concert was terrific. Curry sounds good! 

Where do you want to meet?

The restaurant’s name is Malabar. C U there!

Set 2Text 3
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1. Lue lause parillesi. Parisi kertoo, kuka tekstin 
henkilöistä sanoo sen. Vuorotelkaa.
1. Who doesn’t?

2. Did you enjoy the game?

3. THX so much!

4. I loved it.

5. Gosh!

6. Can I bring Amelie to the game?

7. C U there!

8. Where do you want to meet?

2. Valitse tekstistä sana ja sano se parillesi. Parisi 
keksii tekstiin liittyvän lauseen, jossa hän käyt-
tää sanaa. Sano lause suomeksi. Vuorotelkaa.

3. a) Amelie kyselee Aishan isältä. Lue kysymyk - 
set parillesi. Parisi on isä ja keksii vastaukset.
1. Do you often go to football games?  

Why / Why not?

2. Do you play football yourself? Why / Why not?

3. What is your favourite team? Why?

4. What makes a good team?

5. Who is the best football player ever? Why?

b) Aishan isä kysyy samat kysymykset 
Amelielta. Vaihtakaa rooleja.

c) Haastattele pariasi. Kysy a-kohdan 
kysymykset ja parisi kertoo itsestään. 
Vaihtakaa lopuksi rooleja.

4. Sano parisi kanssa vuorotellen englanniksi:
1. viikonpäivät

2. kuukaudet

3. vuodenajat

4. numerot 1–10

5. numerot 11–20

6. kolme tekstissä mainittua adjektiivia

7. kolme tekstissä mainittua kysymyssanaa

8. kolme tekstissä mainittua paikkaa.

5. Miten sanat liittyvät tekstiin? Kerro parillesi 
omin sanoin englanniksi tai suomeksi.
  

    heinäkuu     manageri     asiantuntija 

          maalivahti     curry     konsertti

Kick-Start
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Is it a sport?
Yes.

1. a) Mitä sinä haluat tehdä vapaa-ajallasi?  
Katso kuvia ja valitse niistä kolme sinulle mieluisinta.

b) Keskustele parisi kanssa englanniksi. Vuorotelkaa.
1. Which pictures did you choose? Why?

2. What else do you like to do in your free time? Why?

3. How much time do you spend with your family and friends?

4. What are you going to do next weekend?

2. a) Mitä vapaa-ajanviettotapoja laatikon verbeihin voi yhdistää?  
Sano parisi kanssa englanniksi. Keksikää mahdollisimman  
monta. Voitte myös kirjoittaa vihkoon.

b) Valitse yksi a-kohdassa keksimistänne vapaa-ajanviettotavoista.  
Parisi yrittää arvata sen ja kysyy kysymyksiä englanniksi.  
Saat vastata kysymyksiin ainoastaan yes tai no. Vuorotelkaa.

Is it football?
Yes!Do you do it 

alone? No.

Do you need 
a ball?

Do you play it?

play        go        do

    read    watch
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Match of the Day 

R u serious?? Awesome!! THX so much!

O_o but I thought u said that we were going 

2 Paulton’s Park. 

We thought that it would be better to go 

there when the weather gets a bit better. 

Maybe in July. How about the football game?

GR8! Can I bring Amelie to the game? :D:D:D

 Amelie Which team are you supporting, Mr Barry? 
 Dad I’m a die-hard Arsenal fan myself. How about you Amelie?
 Amelie My team is West Ham because they play close to where 

I grew up, but I’m supporting Manchester United today. 
They weren’t that good last season, though. It’s all because 
of the manager if you ask me. He made too many changes 
in the team.

 Dad Gosh! You really know a lot about football. 
 Aisha Amelie loves football!
 Amelie Who doesn’t?
 Aisha Amelie is an expert. 
 Amelie Oh look! What a shot! It’s a goal! 1– 0  

for Manchester United, hurray!
 Dad It was a nice one, I have to say.

TEXT

3
Listen.

Hi both, your mum and I thought that we 

would take you to a football game this month 

and Arsenal are playing against Manchester 

United next Saturday! What do you think? 

 

Uusi yläkoulun englannin sarja 

Get This! tutustuttaa  
englannin kielen keskeisiin 
rakenteisiin hauskojen sarja
kuvien kautta.

Harjoituskirja

Kuuntelutehtävät 
ovat monipuolisia. tehtävät eriyttävät  

     alaspäin, 
 tehtävät ylöspäin.

Go online tehtävät  
ohjaavat autenttisten  
verkkomateriaalien pariin. 

Show and Tell tehtävissä  
oppilas jakaa itselle  
tärkeitä asioita ja  
kokemuksia muiden 
kanssa. 

Action!tehtävät ovat soveltavia ja 
luovia, ja ohjaavat tekemään yhdessä. 

Joka jaksossa on FlexiText ylöspäin eriyttämiseen. 
Joustotekstin voi käsitellä myös koko ryhmän kanssa.

Rakenteita harjoitel
laan ensin suullisesti 
ja viestinnällisesti.

Omakohtaisuus korostuu teemasanastoihin liittyvissä harjoituksissa.

Tekstikirja

Kick-Start virittelee uuteen jak
soon (=Set). Joissakin jaksoissa  
teemasanasto toimii virittelynä.

Joka jaksossa on kaksi perus
tekstiä, joista voi käsitellä  
joko toisen tai molemmat. 

Scenesarjan henkilöt, 
paikat, tapahtumat ja 
ilmiöt ovat aitoja. 

In Action osiossa käytetään aihepiirin 
sanastoa aidoissa viestintätilanteissa.

Väliotsikot helpottavat hahmottamista 
ja myös opeteltavien sanojen valintaa.

More Than Words teemasanastojen kuvitusta voi hyödyntää keskusteluissa.

Perustekstiä seuraa 
Time to talk osio, jossa 

työstetään tekstiä ja 
keskustellaan ohjatusti.

Uusia mahdollisuuksia

Digikirja
Digikirjassa on tekstikirjan sisältö. Oppimista rikastut
tavat ääniraidat, videot ja Otavan sanastot sovellus.

Digitehtävät
Digitehtävissä on harjoituskirjan sisältö. Teksti  
kohtai set sanastot ja kuuntelutehtävät voi kuunnella  
ja puhetta voi äänittää. Vuorovaikutteiset tehtävät 
antavat välittömän palautteen.

Tehtävät etenevät aina samassa järjestyksessä.

Scene 1 Texts
Kirjan aiheet ovat koti, perhe, vapaaaika, ruoka, koulu, 
Suomi ulkomaalaisen silmin sekä matkustaminen.  
Teemoja esittelevät mm. blogiteksti, lehtiartikkeli, esite, 
tietovisa, matkapäiväkirja sekä kirjallisuusnäytteet.  

Scene 2 Texts
Kirjassa liikutaan elokuva, musiikki, peli ja media
maailmassa. Pohditaan omaa identiteettiä ja ystävyys
suhteita. Tekstityyppejä edustavat mm. sarjakuva,  
karikatyyri, uutisteksti ja tilastot.  

Scene 3 Texts
Teemojen joukossa ovat opinnot ja työelämä, yhteis
kunta, teknologia, kirjallisuus ja luonnonsuojelu.

Scene Exercises 
Tulossa myös alaspäin eriyttävät harjoituskirjat,
Scene 1:een syksyksi 2018.

Digilisätehtävät
Vuorovaikutteiset tehtävät ja pelit harjoittavat  
sanastoa ja rakenteita monipuolisesti.  

Otavan sanastot -sovellus
Sanastosovelluksen avulla voi nopeasti ja kätevästi  
hakea sanoja.  

Oppilaan äänite (mp3)
Sisältää mm. kirjan tekstit, niiden sanastot ja teema
sanastot. Ladattavissa mp3muodossa: otava.fi/scene

Kulttuuriin liittyvät tehtävät 
ylittävät virkistävästi ainerajoja.

Raikkaita aiheita 

– aitoja tekstejä

Scene on kekseliäs ja käytännönläheinen 
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