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 Gladys, aunt 

  Joan, grandmother / 
          grandma / granny

 Jenny, sister 

  Geoff, cousin 

  Jack, father / dad 

Home GroundSet 1
 » Tekstikirja s. 6–7

More Than Words

Kick-Star
t Family and Relatives

 1. Listen. Numeroi henkilöt kuulemasi perusteella.  
Voit myös seurata tekstiä kuuntelun aikana. 

 2. Piirrä oma sukupuusi vihkoosi. Kirjoita sukulaisuussanat englanniksi.  
Voit käyttää apuna tekstikirjaa (s. 6).

 3. Show and Tell. Esittele kuva perheestäsi tai sukulaisistasi. Voit kertoa myös 
lempisukulaisestasi tai leikata lehdestä kuvan ja kertoa kuvitteellisesta 
perheestäsi.

Voit kertoa esimerkiksi:
• nimet ja iät
• mitä sukua he ovat sinulle
• missä he asuvat.

1. I love skiing. I started skiing when I was a little girl.  
Now I am already fourteen years old! I’m almost fifteen 
actually. I will have my fifteenth birthday next month.

2. Hi there! I love music. I listen to music almost all the 
time. I also like to play music myself. I’m five years 
older than Jackson’s sister.

3. My favourite hobby is taking pictures. I love to take 
pictures of nature as well as pictures of my family 
and especially my lovely grandchildren.

4. I spend a lot of my free time behind my drum kit. I just 
love drumming. I am now forty years old and I believe 
I will continue to play the drums for the rest of my life.

5. Hello! My hobby is horse riding. I do horse riding at 
least twice a week. I am seven years older than Jack.

This is my mother. 
Her name is Kerttu. 
She is 42 years old.

Se on hyvä idea. Hei!

Ei ole. Tehdäänkö jotain yhdessä?

Kyllä on. Huomenna on koulun disko. 
Voimme mennä sinne.

Hei Jane! Miten voit? Hauska nähdä!
Hei Jackson! Voin hyvin kiitos. Entäs sinä?

Voin hyvin. Kiitos kysymästä. Onko sinulla 
mitään suunnitelmia huomiseksi?

Kuulostaa hyvältä! Onko sinulla ideoita?

Mukavaa iltaa.  
Nähdään. Hei, hei!

 4. a) Lue ensin keskustelu tekstikirjasta englanniksi (s. 8). Käy sitten sama keskustelu 
suomenkielisten vihjeiden avulla yksin tai parisi kanssa. 

 4. b) Käy keskustelu uudestaan. Muuta alleviivattuja kohtia.

Tavoitteet
• Opit tervehtimään ja kysymään kuulumiset.

• Opit perheeseen ja sukulaisiin liittyviä sanoja.

• Ymmärrät, mitä tekstissä 1 Team Williams kerrotaan.

• Opit tekstiin liittyviä sanoja, kuten ’vanhemmat’ ja 
’joukkue’.

• Kertaat pronomineja, kuten ’minä’ ja 
’minun’. 

• Kertaat, miten käytät verbejä ’minä olen’ 
ja ’minulla on’.

In Action
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 1. Teksti 1 Team Williams on jaettu neljään osaan. Lue laatikoiden sanat ennen  
tekstiin tutustumista. Tummennetut sanat ovat erityisen tärkeitä. Opettele ne huolellisesti.

 2. a)  Lue sanat.

 team joukkue
 age ikä
 position pelipaikka
• his hänen (pojasta)
 has played on pelannut
 basketball koripallo
 for lle, jonkun puolesta,  

  jonkin ajan (prepositio)
 abroad ulkomailla
• be*, was/were, been  olla
• other toinen, muu
 sport urheilulaji
 like kuten; pitää, tykätä
 baseball Amerikkalainen pesäpalloa  

  muistuttava urheilulaji
 even jopa

 downhill skiing laskettelu
 professional ammattilais,  

  ammattilainen
 basketball player  koripalloilija
 I have played and lived olen pelannut ja asunut  

  (perfekti)
 around the world ympäri maailmaa
 still vielä, yhä
• feel*, felt, felt like tuntua joltakin
 job työ
 just vain
• go*, went, gone mennä
 soccer (AmE) jalkapallo
• my minun
 subject (koulu)aine 
 physical education liikunta

Team Williams
TEXT

1

 2. b) Lue teksti.

Kion ja hänen isänsä Damon rakastavat urheilua. He kertovat, miten koripallosta tuli heidän lajinsa.

Kion and his father, Damon, love sports. Damon has played basketball for many teams in 
Finland and abroad. Kion plays basketball for Tampereen Pyrintö.

 Damon “I was a little boy when I started to play basketball. I also tried other sports like 
football, baseball and even downhill skiing, but basketball was the sport that I really 
liked. Because I’m a professional basketball player, I have played and lived in many 
countries around the world. I still love basketball like I loved it when I was a little kid. 
Playing basketball doesn’t feel like a job, I’m just happy to go and play every day.”

 Kion “I love sports too. I like to play soccer, but I also like basketball. One of my favourite 
subjects at school is physical education.”

NAME: Damon Williams AGE: 42 TEAM: Team Williams POSITION: Dad

NAME: Kion Williams  AGE: 13 TEAM: Team Williams POSITION: Son

 2. c) Kirjoita englanniksi.

1. hänen (pojasta)           

2. olla                                         

3. toinen, muu            

4. tuntua joltakin                                 

5. mennä                                       

6. minun            

 2. d) Rastita, ovatko väittämät oikein tai väärin.

1. Damon on pelannut koripalloa monissa joukkueissa.

2. Damon aloitti koripallon pelaamisen vasta aikuisena.

3. Damon on ammattilaispelaaja.

4. Koripallon pelaaminen tuntuu Damonista raskaalta työltä.

5. Kionin lempiaine koulussa on liikunta.

 2. e)  Etsi tekstistä seuraavat kohdat. Kirjoita englanniksi.

1. Kokeilin myös muita urheilulajeja   

    

2. monissa maissa ympäri maailmaa   

    

3. pelata joka päivä  

4. ei tunnu työltä  

5. Yksi lempiaineistani koulussa  

    

O V
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 2. g) Lue teksti.

 2. f) Lue sanat.

Damon asuu perheensä kanssa Tampereella. Kion kertoo perheestään ja amerikkalaista 
sukulaisistaan.

Damon and his wife Eva live in Tampere and they have three children: 
Kion, Kenisha and Kianna. Eva is Finnish, so they speak English and 
Finnish at home. 

 Kion “I am thirteen years old, my sister Kenisha is eleven years old 
and my other little sister is four years old. We normally speak 
English at home, but when Dad is not around, we children speak 
Finnish with each other and with our mom. Our American 
relatives live in Seattle, and I’m really happy that our grandma 
comes to Finland two or three times a year.”

 2. i) Rastita, ovatko väittämät oikein tai väärin. 

1. Damonilla ja Evalla on neljä lasta. 

2. Kion on kolmetoista vuotta vanha.

3. Lapset puhuvat tavallisesti englantia keskenään.

4. Perheen amerikkalaiset ystävät asuvat Seattlessa.

5. Isoäiti tulee Suomeen kerran vuodessa.

 2. j) Etsi tekstistä seuraavat kohdat. Kirjoita englanniksi.

1. heillä on kolme lasta  

    

2. he puhuvat englantia ja suomea kotona   

    

3. meidän äitimme kanssa  

4. kaksi tai kolme kertaa vuodessa   

    

O V

• wife vaimo 
• have*, had, had olla, omistaa
• child, children lapsi, lapset
• speak*, spoke, spoken  puhua
 normally tavallisesti
 is not around ei ole paikalla 
 with each other keskenämme, 
   toistemme kanssa 

• our meidän 
• relative sukulainen
 grandma isoäiti
• come*, came, come tulla
 time kerta, aika

 2. h) Kirjoita englanniksi.

1. vaimo            

2. olla, omistaa                                 

3. lapsi, lapset                        

4. puhua                                  

5. meidän            

6. sukulainen            

7. tulla                                  
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 2. l) Lue teksti.

Kion ja Damon kertovat, millaista on asua Suomessa. Kion kertoo myös, millaista 
on käydä koulua ja siitä, miten hän selviää suomen kielestä.

Damon and his son Kion both say that they like Finland because it is a good 
place for family life. 

 Kion “I think that it is great that Finland is such a safe place. I can go 
outside to play with my friends and our parents don’t have to  
worry about us. During my free time, I like to play soccer and 
basketball, walk my friend’s dog and spend time with my friends.  
I go to Kissanmaan koulu in Tampere. I like school but our 
teacher is quite strict. My friends help me with Finnish if I don’t 
understand something. I like our English lessons because it’s nice to 
be good in this subject.”

 Damon “I love the little things here in Finland. Finland reminds me  
of Colorado where I have also lived. In Colorado, like in Finland, 
people are nice and the nature is similar to the nature in Finland.”

 2. k) Lue sanat.

• son (oma) poika
• both molemmat
• say*, said, said sanoa
 that että
 family life perheelämä
• think*, thought, thought ajatella, luulla, 

   olla jotakin mieltä
 such niin
 safe turvallinen
• can, could voida
• parents vanhemmat
• have* to täytyä
 worry huolehtia
• us meitä, meidät

• during aikana (prepositio)
 free time vapaaaika
 walk  kävelyttää, kävellä
• spend*, spent, spent viettää, käyttää 
 quite melko, aika 
 strict tiukka 
• me minut, minua
• understand*, understood,  ymmärtää 

   understood  
 something jokin, jotakin 
 lesson oppitunti 
 remind muistuttaa
 nature luonto
 similar to samanlainen kuin

 2. m) Kirjoita englanniksi.

1. (oma) poika             2. molemmat            

3. sanoa                                  

4. ajatella, luulla                                 

5. voida                       

6. vanhemmat             7. täytyä           

8. meitä, meidät             9. aikana           

10.  viettää, käyttää                                 

11.  minut, minua           

12.  ymmärtää                                  

 2. n) Kirjoita lauseiden loput tekstin perusteella. Kirjoita suomeksi.

1. Minusta on hienoa, että Suomi  

    

2. Vapaaaikana minä pidän  

    

3. Pidän koulusta, mutta  

    

4. Minä rakastan  

    

5. Ihmiset ovat mukavia ja  

    

 2. o) Ympyröi tekstistä viisi sinulle uutta sanaa.  
Opettele sanat suomeksi ja englanniksi.

»  Kun opettelet sanoja, kannattaa keksiä ja kirjoittaa 
niistä omia lauseita englanniksi.
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 2. p) Lue sanat.

 living asuminen
 has taught on opettanut  

  (perfekti)
• teach*, taught, taught opettaa
• different erilainen
 culture kulttuuri
 Italy Italia
 The Dominican Republic Dominikaaninen
   tasavalta
 busy kiireinen

 calm rauhallinen
 laidback rento
• know*, knew, known tietää
 what mitä
 expect odottaa
• do*, did, done tehdä
 promise luvata
• show*, showed, shown näkyä
 everyday jokapäiväinen
 on a basketball court koripallokentällä

 2. q) Lue teksti.

Ulkomailla asuminen on opettanut Damonille paljon eri maista ja kulttuureista.

Living abroad has taught Damon and his family a lot about different 
countries and people. 

 Damon “Every culture is different. In Italy, people are really crazy about 
sports and basketball. The Dominican Republic is busy and 
Finland is calm and laid-back. In Finland you always know what 
to expect because people do what they promise. This shows in 
everyday life but also on a basketball court.”

 2. r) Kirjoita englanniksi.

1. opettaa                                  

2. erilainen            

3. tietää                                 

4. tehdä                                 

5. näkyä                                 

 2. s) Etsi seuraavat kohdat tekstistä. Kirjoita englanniksi.

1. Ulkomailla asuminen  

2. erilaisista maista ja ihmisistä  

    

3. ihmiset ovat todella urheiluhulluja  

    

4. Suomi on rauhallinen ja rento  

    

5. ihmiset tekevät mitä lupaavat  

    

6. Tämä näkyy jokapäiväisessä elämässä  

    

 2. t) Kirjoita lauseet englanniksi.

1. Minä ymmärrän.     

I  u                                                                                                                                                                            .

2. Meidän isä on rento.     

                                                                                           is l                                                                                 .

3. Sinä pelaat pesäpalloa.     

                                                                                            b                                                                                  .

4. Minun vanhempani ovat kiireisiä.    

                                                                                                   are                                                                      .

 2. u) Yhdistä perhe ja sukulaisuussanat.

1. wife  •
2. son  •
3. child  •
4. relative  •
5. grandma  •

6. family  •
7. parents  •
8. father  •
9. mother  •

•  poika

•  sukulainen

•  isoäiti

•  lapsi

•  vaimo

•  äiti

•  perhe

•  isä

•  vanhemmat
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 4. a) Lue taulukon sanat.

Epäsäännöllisiä verbejä

speak  spoke spoken

puhua puhui puhunut

be was / were been olla

feel like felt like felt like tuntua joltakin

go went gone mennä

have had had olla, omistaa

speak spoke spoken puhua

come came come tulla

say said said sanoa

think thought thougt ajatella, luulla

spend spent spent viettää, käyttää

understand understood understood ymmärtää

teach taught taught opettaa

know knew known tietää

do did done tehdä

show showed shown näkyä

 4. b) Kirjoita puuttuva sana oikeassa muodossa.

1. Damon 
puhui     

 English.

2. He 
ajatteli     

 that Finland is calm and laidback.

3. He 
näytti    

 us Tampere.

4. He 
vietti     

 two years abroad.

5. Kion 
on  (omistaa)    

 two sisters.

6. Grandma 
tiesi     

 nothing about Finland.

7. She often 
tulee    

 to Finland.

8. She 
ymmärtää     

 some Finnish.

»  Kolmatta muotoa (spoken) tarvitaan perfektissä ja 
pluskvamperfektissä (on puhunut, oli puhunut), 

jotka opitaan myöhemmin. On kuitenkin hyvä opetella 
kaikki muodot samalla kertaa, jotta ne jäävät mieleen.

about yourself     itsestäsi

 3. Vastaa kysymyksiin englanniksi. Saat apua tekstistä Team Williams (tehtävät 2a–2q).

Tell me about yourself.

Tell me about yourself.

What is your family like?

Damon
1. I’m 

ammattilaiskortipalloilija (teht. 2b)      
. 

5.  My name is Kion Willams. I am 
kolmetoista vuotta vanha (teht. 2g)   

.

Damon
4.  My wife and I 

on kolme lasta (teht. 2g)     
.

What hobbies do you have?

Damon
2.  When I was 

pieni poika (teht. 2b)     
, 

3.  I tried 
muita urheilulajeja (teht. 2b)  

 too, but basketball was the best. 

Kion

What hobbies do you have?

6.  I 
pelaan jalkapalloa (teht. 2l)    

 and basketball

7.  
vapaa-ajallani (teht. 2l)        

. 
Kion

What is your family like?

8.  I have two sisters. We 
puhumme englantia (teht. 2g)                      

 with Dad, 

9. but we children speak Finnish 
toistemme kanssa (teht. 2g)   

.

10.  
Isoäitimme (teht. 2g)    

 lives in Seattle. 

Kion
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 6. a) Yhdistä pari. Kirjoita kirjain.

1. toinen, muu  

2. aikana  

3. erilainen  

4. vaimo  

5. molemmat  

6. täytyä  

7. sukulainen  

 6. b) Kirjoita englanniksi oma lause, jossa käytät a-kohdan ratkaisusanaa.

              

              

 4. c) Kirjoita b-kohdan neljä ensimmäistä lausetta suomeksi.

1.               

2.               

3.               

4.               

 5. a) Muistatko persoonapronominit? Kirjoita englanniksi.

1. minä     

2. sinä      

3. hän (pojasta)    

4. hän (tytöstä)    

5. se      

we
they

I
he

you
you
she

it

 5. c) Muistatko persoonapronominien omistusmuodot?  
Kirjoita englanniksi.

1. minun     

2. sinun     

3. hänen (pojasta)    

4. hänen (tytöstä)    

5. sen      

our
my
her
its

your
their
his

your

a. during

t. have to

e. wife

p. other

s. relative

n. both

r. different

6. me      

7. te      

8. he      

 5. b) Kirjoita englanniksi.

1. Do 
sinä  

 play football?

2. 
Minä         

 love football.

3. 
Me  

 play in a team.

4. Is 
hän (tytöstä)  

 in your team?

5. 
He       

 are good players.

6. Does 
hän (pojasta)     

 also play football?

7. Where do 
te  

 play football?

8.  
Se                  

 is one of my favourite sports.

6. meidän     

7. teidän     

8. heidän     

 5. d) Kirjoita englanniksi.

1. Is this 
sinun     

 football?

2. No, this is 
hänen (pojasta)           

 football.

3. This is 
meidän  

 football team.

4. 
Sen                               

 name is United.

5. 
Minun                             

 sister also plays in United.

6. How good is 
teidän                 

 team?

7.  
Hänen (tytöstä) 

 team is really good.

8. 
Teidän  

 team won last Sunday.

 9. Show and Tell. Tuo mukanasi kuva itsestäsi nuorempana. Esittele kuva  
parillesi tai ryhmällesi. Kerro ainakin, missä kuva on otettu, mitä teit  
juuri sillä hetkellä ja miksi kuva on sinulle tärkeä. 

This is me. I am 7 years old 
in this picture. My sister 
and I are in Seinäjoki. 
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  11. Action! Työskentele parisi kanssa. Piirtäkää, etsikää internetistä tai leikatkaa  
lehdestä henkilön kuva. Keksikää henkilölle nimi sekä muita tietoja.  
Tehkää juliste luokan seinälle. Käyttäkää mielikuvitustanne!

Voitte kertoa esimerkiksi näistä:
• ikä
• ammatti
• perhe
• harrastukset
• lempiväri/lempiruoka/ 

lempielokuva jne.

Be ja have

1. What is your name? My           .

2. How old are you? I’m       years      .

3. Where do you live? I live           . 

4. What is your family like?           My family         .

5. What do you like to do in your free time?          I like to     in my     .

 1. Listen. Kuuntele ja vastaa. Ympyröi oikea vaihtoehto.

1. Are you happy?

Yes, I am. No, I’m not.

5. Does your best friend have a brother?

Yes, he/she does. No, he/she doesn’t.

2. Is it sunny outside?

Yes, it is. No, it isn’t.

3. Do you have a sister?

Yes, I do. No, I don’t.

4. Do you have a pet?

Yes, I do. No, I don’t.

6. Is your hair brown?

Yes, it is. No, it isn’t.

7. Are your eyes brown?

Yes, they are. No, they aren’t.

8. Do you have a favourite color?

Yes, I do. No, I don’t.

1. I have a big family. Minulla on Minä olen

 2. a) Miten alleviivattu kohta sanotaan suomeksi? Ympyröi oikea vaihtoehto.

2. My father is married to my mother.

6. My brother doesn’t have any children  

but my sister has a big family.

Isälläni on Isäni on

3. My grandparents are divorced.

Veljelläni ei ole Veljeni ei ole

siskoni on siskollani on

4. Is your father a single person?

Isovanhemmillani on Isovanhempani ovat

5. My parents have two daughters and two sons. Vanhempani ovat Vanhemmillani on

Onko isäsi Onko isälläsi

 12. Listen. Kuuntele ja kirjoita puuttuvat sanat sanelun mukaan.

1. My 
   

  
 

  Laura. I  
     

  
                

  years  
        

.

2. My  
             

  
        

  in Seattle. My  
                

  live  
    

  Los Angeles.

3. 
      

  city is  
           

  
               

, but  
    

  
        

  a lot 
        

.

4. We 
          

  a lot  
    

  
            

. Did you  
        

  
        

  Starbucks  

is 
        

  
            

?

5. I  
        

  volleyball  
    

  the  
            

  
         

.

6. In my  
        

  
        

  I like to  
        

  
                

.  

My  
        

  is  
     

  
            

  Seahawks.

 13. Listen. Kuuntele kysymys ja vastaa kokonaisella lauseella englanniksi.
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 2.  d) Kirjoita englanniksi. Käytä sanoja  am, is tai are.

1.     I happy?

2.     you happy?

3.     he (pojasta) happy?

4.     she (tytöstä) happy?

5.     it happy?

 2. b) Kirjoita englanniksi. Käytä sanoja  am, is tai are.

1. I                                     happy.

2. You                                     happy.

3. He (pojasta)                                     happy.

4. She (tytöstä)                                     happy.

5. It                                     happy.

6. We                                     happy.

7. You                                     happy.

8. They                                     happy.

 2. c) Kirjoita englanniksi. Käytä sanoja am not, is not tai are not.

1. I       strict.

2. You       strict. 

3. He (pojasta)      strict.

4. She (tytöstä)     strict.

5. It       strict.

 2. e) Ympyröi vastauksen oikea verbimuoto. 

 2. f) Miten teet kysyvän lauseen? Kirjoita englanniksi.
 

1. Onko Jane sairas?           

2. Ovatko he sairaita?           

 2. g) Vastaa 2f-tehtävän kysymyksiin kielteisesti. Kirjoita englanniksi.

              

              

 3. a) Tutki tekstikirjan keskustelua (s. 13). Kirjoita englanniksi.

1. Minulla on nuha.                      

2.  Minulla ei ole kuumetta.                    

3.  Onko sinulla flunssa?                    

4.  Hänellä on hyvä sydän.                       

1. Am I famous?

Yes, you    am   /   are   /   is.

5. Is it windy?

Yes, it    am   /   is   /   are.

2. Are you sad?

Yes, I    is   /   are   /   am.

3. Is Susan busy?

Yes, she    am   /   are   /   is.

4. Is John thirsty?

Yes, he   is   /   am   /   are.

6. Are we happy?

Yes, we    am   /   is   /   are.

7. Are you tired?

Yes, I    am   /   is   /   am.

8. Are they cold?

Yes, they    am   /   is   /   are.

Oletko sinä sairas?         Are you ill?

6. We       strict.

7. You       strict.

8. They      strict.

6.     we happy?

7.     you happy?

8.     they happy?

Voit myös käyttää lyhennettyjä muotoja

I am    ‘m am not    ‘m not

It / He / She is    ‘s is not    isn’t

We / You / They are    ‘re are not    aren’t
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 3. b) Kirjoita englanniksi. Käytä sanoja  have tai has.

1. I      the flu.

2. You      the flu.

3. He (pojasta)     the flu.

4. She (tytöstä)     the flu.

5. It       the flu.

6. We       the flu.

7. You      the flu.

8. They      the flu.

 3. c) Kirjoita englanniksi. Käytä sanoja don’t have tai doesn’t have.

1. I      the cold.

2. You      the cold.

3. He (pojasta)            the cold.

4. She (tytöstä)            the cold.

5. It              the cold.

6. We        the cold.

7. You       the cold.

8. They       the cold.

 3. d) Miten kysytään englanniksi, onko jollakin nuha?  
Kirjoita englanniksi kaikki muodot. Lisää joko do tai does.

1.     I have a runny nose?

2.     you have a runny nose?

3.     he (pojasta) have a runny nose?

4.     she (tytöstä) have a runny nose?

5.     it have a runny nose?

6.     we have a runny nose?

7.     you have a runny nose?

8.     they have a runny nose?

 5. a) Kirjoita englanniksi. Käytä laatikon sanoja.

1. I 
Minä olen  

 Jane.

2. I 
Minulla on  

 three sisters.

3. They 
he ovat  

 in this school, too.

4. They 
He eivät ole   

 in the same class  

and they 
heillä on         

 different teachers.

5. My favourite hobbies 
ovat  

 football and riding.

6. We often play football together and we 
meillä on 

 a lot of fun.

7. I 
Minulla ei ole  

 have a horse but my uncle 
minun sedälläni on 

 a pony.

8. I 
Minulla on  

 a cat. Her name 
Sen nimi on           

 Tinkerbell.

9. She 
Se ei ole   

 very old, only a year.

 5. b) Sano a-kohdan lauseet 1–5 suomeksi parillesi.

 6. a) Kirjoita kysymykset englanniksi.

1. Kuka sinä olet? Who        ?

2. Mistä sinä olet kotoisin? Where         from?

3. Kuinka vanha sinä olet? How        ?

4. Onko sinulla lemmikkejä?            any pets?

5. Onko sinulla veljiä tai siskoja?            or sisters?

 6. b) Miten vastaisit a-kohdan kysymyksiin? Kirjoita vastaukset englanniksi.

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

is

aren’t

am

isn’t

don’t

have

has

are
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My Family

 1. Vastaa Jacksonille englanniksi.

1. Hello!                  

2. How are you?   

3. How old are you?   

4. Where do you live?  

5. Is it a big place?   

6. How many sisters and brothers do you have?   

7. What are your hobbies?   

8. Thanks! See you!  

 2. Kirjoita suomeksi.

1. I have a grandmother.  

2.  She is very funny.  

3. She loves ice hockey.  

4. She speaks Finnish and English.  

  

5. She spends time with her friends.  

  

6. She lives abroad.  

 3. Kuvittele, että olet kuuluisa ammattiurheilija. 
Mikä olisi lajisi? Millainen perhe sinulla olisi? Missä asuisit?  
Kirjoita englanniksi vihkoosi.

 4. My top 5. Mistä urheilulajeista pidät kaikkein eniten? Listaa viisi.  
Kirjoita englanniksi lyhyt esittely lajeista vihkoosi. Voit myös valita  
viisi kuuluisaa urheilijaa ja esitellä heidät englanniksi.

How Am I Doing?

aina joskus harvoin

Olen tehnyt kotitehtäväni.

Olen korjannut virheeni.

Olen viitannut tunneilla.

Olen valmistautunut kokeisiin.

Olen työskennellyt sopuisasti muiden kanssa.

Yay!

 5. Itsearviointi. Kirjoita englanniksi. Rastita.

           1.   Osaan kysyä vointia. 
Hei! Mitä kuuluu?                                                                                                                                                                            

?

2. Osaan sukulaisuussanoja.

 
 sukulainen                                                                                                       

              
 isoäiti                                                                                                                   

    

veli                                                                                                                          

3. Ymmärrän tekstin 1 Team Williams ja osaan lukea sen englanniksi.

4. Osaan tekstin 1 sanoja.

ammattikoripalloilija                                                                                                                                                                                                                                           
             

 ulkomailla                                                                                                                     
    

joukkue                                                                                                                    

5. Osaan epäsäännöllisiä verbejä.

come, 
tuli                                                                                                               

, come

speak, 
puhui                                                                                                        

, spoken

opettaa                                                                                                                          
, taught, taught

6. Beverbi: 
Minä olen Kion.                                                                                                                                                                                                                        

.

7. Haveverbi: 
Kionilla on kaksi siskoa.                                                                                                                                                                                                

.



Set 1More Than Words

Tavoitteet
• Opit asumiseen liittyviä sanoja, kuten ’olohuone’.

• Ymmärrät, mitä tekstissä 2 Room Raiders tapahtuu.

• Opit tekstiin liittyviä sanoja, kuten ’lainata’.

• Opit epäsäännöllisiä verbimuotoja, kuten ’laittoi’.

• Osaat kertoa siitä, miten ja missä asut.

• Opit yleispreesensin, eli mitä joku tekee 
yleensä.

• Opit kestopreesensin, eli mitä joku  
tekee juuri nyt.
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 » Tekstikirja s. 14–15

More Than Words Living

 1. Listen. Kuuntele ja kirjoita numero oikeaan kuvaan. Saat apua sanoista kuvien alla.

 2. a) Missä huoneissa näet nämä sanat? Numeroi. Saat apua tekstikirjasta (s. 14–15).

 washing machine

 dishwasher

 duvet/comforter

 fridge

 wardrobe

 window

 freezer

 table

 bed

 desk

 chair

 lamp

 pillow

 laptop

 sink

 tap

 curtains

 drawer

 bookcase

 shower

 mirror

 stove

 towel

 mattress

 carpet

1. 2.

4. 5.

3.

 2. b) Kirjoita vähintään neljä sanaa joka kohtaan. Saat apua tekstikirjasta (s. 14–15).

1. What do you have in your room? I have           

             

2. What do you have in your home? We have          

             

 3. Show and Tell. Piirrä huoneesi tai kotisi. Voit myös  
ottaa valokuvan. Kerro huoneestasi tai kodistasi englanniksi.

 4. Käy Jacksonin ja Janen keskustelu parin kanssa.  
Jackson aloittaa. Sano suomenkieliset kohdat  
englanniksi. Pari auttaa tarvittaessa.

Where do you live? Missä asut?

Asun kerrostalossa. I live in a block of flats.

How many rooms do you have? Kuinka monta huonetta teillä on?

Meillä on viisi huonetta. We have five rooms.

How many bedrooms? Kuinka monta makuuhuonetta?

Kaksi makuuhuonetta. Two bedrooms.

Do you have your own room? Onko sinulla omaa huonetta?

Kyllä on. Yes, I do.

Do you have a balcony? Onko teillä parveketta?

Ei meillä ole. No, we don’t.

Do you live close to your school? Asutko lähellä kouluasi?

Kyllä, aika lähellä. Yes, quite close.

This is my room. I have a desk, a…

high up     korkealla a garden     puutarha next to a lake     järven 
                                  rannalla

big walls     isot seinät small house     pieni talo

»  Harjoittele keskustelun käymistä: 
Lue keskustelu ensin useaan kertaan suoraan kirjasta. 
Kokeile sitten muistella ulkoa peittämällä toinen puoli 
vaikkapa vihkollasi. Tarkista vielä, menikö lause oikein 

liikuttamalla vihkoasi alaspäin.

In Action
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 1. Teksti 2 Room Raiders on jaettu neljään osaan. Lue laatikoiden sanat ennen  
tekstiin tutustumista. Tummennetut sanat ovat erityisen tärkeitä. Opettele ne huolellisesti.

 2. a)  Lue sanat.

 room raiders huoneetsivät
 invite kutsua
• home koti
• decide päättää 
 have* a bike ride mennä pyöräretkelle
• have*, had, had olla (jollakulla), omistaa
• be*, was/were, been olla
 I’ve looked olen etsinyt/katsonut 

   (perfekti) 
 everywhere kaikkialta 
• can, could voida
• find*, found, found löytää
• key avain 
• borrow lainata
• yesterday eilen
• know*, knew, known tietää
• put*, put, put laittaa, panna, asettaa

• look katsoa
• bedroom makuuhuone
 he will go mad hän suuttuu (futuuri)
• find* out saada selville
 that että
 in there siellä (sisällä)
 let’s go mennään
 have* a look katsoa
• sure varma
 somewhere jossakin
• think*, thought,  uskoa, luulla,  

   thought  olla jotakin mieltä
 idea idea, ajatus
 come on  Tule nyt!, ”Kamoon!” 

   (kannustus, kehotus)
 chicken tässä: jänishousu, pelkuri

Room Raiders
TEXT

2

 2. b) Lue teksti.

Kionin pikkusisko Kenisha ja hänen ystävänsä Tara miettivät, missä Kenishan pyörän avain voisi olla.

Kion’s little sister Kenisha invited her friend Tara home on a Saturday afternoon. 
They decide to have a bike ride in the park.

 Kenisha I’m sorry, Tara! I’ve looked everywhere but I can’t find the key for my bike. 
My brother borrowed my bike yesterday,  
and I don’t know where he put the key. 

 Tara Did you look in his bedroom?
 Kenisha No, I didn’t. He will go mad if he finds out that I was in there.
 Tara Let’s go and have a look. I’m sure that it’s there somewhere.
 Kenisha I don’t think that’s a good idea…
 Tara Come on, don’t be a chicken!

 2. c) Kirjoita englanniksi.

1. koti             

2. päättää              

3. olla, omistaa                                 

4. olla                                   

5. voida                       

6. löytää                                  

7. avain             

8. lainata             

9. eilen             

10.  tietää                                  

11.  laittaa                                  

12.  katsoa             

13.  makuuhuone            

14.  saada selville           

15.  varma            

16.  uskoa, luulla                                 

 2. d) Kirjoita puuttuvat sanat englanniksi. Katso tarvittaessa apua viereisestä tekstistä.

1. They 
päättävät     

 to have a bike ride.

2. I 
en löydä   

 the key.

3. I’ve 
katsonut kaikkialta     

.

4. My brother 
lainasi    

 my bike 
eilen    

.

5. 
Katsoitko              

 you 
   

 in his 
makuuhuone   

? 

6. Let’s have 
Mennään katsomaan.   

.

7. Are you 
varma         

 it’s 
siellä   

?

8. 
Tule nyt   

, don’t be a chicken!



Set 1Text 2 Room Raiders

34 35© Kopiointi ehdottomasti kielletty© Kopiointi ehdottomasti kielletty

 2. f) Lue teksti.

Tytöt pohtivat, voisiko avain olla Kionin parvisängyssä.

They walk into Kion’s bedroom. 
 Tara Cool! Your brother has a loft bed! 
 Kenisha I don’t recommend going up there though…
 Tara I’m climbing up! What’s that smell?
 Kenisha That probably comes from the football boots that he keeps up there. 

My brother loves sports. That’s why there are so many posters of 
Stephen Curry on the wall. 

 2. e) Lue sanat.

 into sisälle, sisään (prepositio)
 loft bed parvisänky
 recommend suositella
 going meneminen
• go*, went, gone mennä
 though kuitenkaan
 climb kiivetä
 smell haju
 probably  luultavasti
• come*, came,  tulla jostakin,
    come from  olla peräisin

 football boots jalkapallokengät
• that joka, jotka 
• keep*, kept, kept pitää, säilyttää 
 that’s why siksi
• there is/are jossakin on jotakin
 so niin
 poster juliste
 wall seinä

 2. g) Kirjoita englanniksi.

1. mennä                                  

2. tulla jostakin                                 

3. joka, jotka             

4. pitää, säilyttää                                 

5. jossakin on jotakin           

 2. h) Etsi ja alleviivaa tekstistä.

1. Veljelläsi on parvisänky! 4. tulee jalkapallokengistä

2. En suosittele 5. Veljeni rakastaa urheilua.

3. Mikä täällä haisee?

 2. i) Kirjoita englanniksi. Saat apua viereisestä tekstistä.

1. sisään Kionin makuuhuoneeseen          

2. sinne ylös             

3. Kiipeän ylös!            

4. Se luultavasti tulee            

5. hän pitää siellä ylhäällä           

6. seinällä             

 2. j) Kirjoita oikea vaihtoehto.

1. You usually sleep in a            . wall / bedroom

2. I have a            , I like sleeping up there. loft bed / climbing

3. Old clothes often             . smell / recommend

4. A             is often a picture of a famous person. sports / poster

5. A room usually has four            . walls / keeps
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 2. l) Lue teksti.

 Tara That’s not Stephen Curry. 
 Kenisha No, that’s AC/DC. I think that it’s his favourite band.  

He listens to their music all the time when he’s in here.  
It drives my mum crazy.

 Tara Let’s play a game on the computer!
 Kenisha He only has football games and we have to find the key, remember?  

Have a look on his desk.
 Tara It’s not on the desk, but maybe it’s in one of the desk drawers.
 Kenisha I don’t think we should…

Kenisha kertoo, mistä hänen veljensä pitää, ja avaimen etsintä jatkuu.

O V

X

 2. k) Lue sanat.

• listen to kuunnella
 all the time koko ajan
 drive* someone crazy tehdä joku hulluksi
• have* to täytyä

• remember muistaa
 desk työpöytä
 one of the desk drawers yksi työpöydän laatikoista
• should pitäisi

 2. m) Kirjoita englanniksi.

1. kuunnella            3. muistaa            

2. täytyä            4. pitäisi           

 2. n) Kirjoita englanniksi. Katso tarvittaessa apua laatikosta.

1. kuuntelee             5. tietokone            

2. musiikki             6. vain            

3. täällä             7. jalkapallo            

4. äiti             8. ehkä            

 2. o) Rastita, ovatko väittämät oikein vai väärin. 

1. Kenishan mukaan hänen veljensä kuuntelee AC/DCbändiä.

2. Heidän äitinsä pitää myös samasta musiikista.

3. Tara haluaa pelata tietokoneella.

4. Kenisha käskee etsimään avainta tietokoneen takaa.

5. Tara pohtii, että avain voisi olla työpöydän laatikossa.

 2. p) Kirjoita englanniksi. Saat apua viereisestä tekstistä.

1. hänen suosikkiyhtyeensä           

2. koko ajan             

3. Pelataan peliä            

4. meidän täytyy löytää se avain          

5. Se ei ole työpöydällä           

6. Mielestäni meidän ei pitäisi           

7. Se tekee äitini hulluksi.           

8. tietokoneella                

music
maybe
football

listens to
here
mum
only

computer
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 2. q) Lue sanat.

 Yuck! Yök!
 halfeaten puoliksi syöty
 sandwich voileipä
 in the first one ensimmäisessä (laatikossa)
 warn varoittaa
 the second one toinen (laatikko)
 full of täynnä jotakin
 smelly haiseva
• sock sukka
• see*, saw, seen  nähdä
 the third one kolmas (laatikko)

 couch sohva
 either myöskään
• lots of paljon
 coin  kolikko
• must täytyä
 collection kokoelma 
 look like näyttää joltakin
 the Stone Age kivikausi
• chair tuoli
 suddenly yhtäkkiä
 annoyed ärsyyntynyt

 2. r) Lue teksti.

Huoneesta löytyy muutakin, mutta onneksi myös pyörän avain. Kion ilmestyy paikalle.

 Tara Yuck! There’s a half-eaten sandwich in the first one.
 Kenisha I warned you.
 Tara The second one is full of smelly socks. I don’t want to see  

what there is in the third one.
 Kenisha I looked under his couch and it’s not there either.
 Tara There’s a picture of a girl here and lots of old coins. 
 Kenisha That must be his coin collection, but I didn’t know that  

he had a girlfriend.
 Tara The coins look like they come from the Stone Age. 
 Kenisha I don’t think that they had coins in the Stone Age.  

Look, here’s the key! It was under the chair.

Kion suddenly walks into the room and looks very annoyed.
 Kion What do you think you’re doing in here?

 2. s) Kirjoita englanniksi.

1. sukka            

2. nähdä                                  

3. paljon             

4. täytyä            

5. tuoli            

 2. t) Etsi tekstistä ja kirjoita lauseet loppuun suomeksi.

1. Toinen on täynnä           .

2. Katsoin hänen sohvansa alle, ja         .

3. Täällä on tytön kuva ja          .

4. Katso, tuolla on avain! Se oli          .

5. Yllättäen Kion kävelee huoneeseen ja näyttää       .

 2. u) Kirjoita englanniksi.

1.     c     fi     m   k   .     En löydä avaintani. 

2.     bo                      b     to     br      .  Lainasin pyörääni veljelleni. 

3. Le    g   t   h    ro   .     Mennään hänen huoneeseensa. 

4.  H    pl     foo       .     Hän pelaa jalkapalloa. 

5.  L     ! Do    h   h    a gir      ?  Katso! Onko hänellä tyttöystävä? 
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 4. a) Lue taulukon sanat.

Epäsäännöllisiä verbejä

find found found

löytää löysi löytänyt

be was/were been olla

know knew known tietää

put put put laittaa

go went gone mennä

come from came from come from tulla jostakin

have had had olla, omistaa

keep kept kept pitää, säilyttää

see saw seen nähdä

think thought thought uskoa, olla jotakin mieltä 

 4. b) Kirjoita puuttuvat sanat englanniksi. Saat apua taulukosta.

1. I didn’t 
En tiennyt               

 where I put the key. 

2. We 
menimme  

 to look for it.

»  Kolmatta muotoa (found) tarvitaan perfektissä ja 
pluskvamperfektissä (on löytänyt, oli löytänyt), jotka 

opitaan myöhemmin. On kuitenkin hyvä opetella kaikki 
muodot samalla kertaa, jotta ne jäävät mieleen.

 5. a) Tutki, miten englanniksi sanotaan, kun jossain on jotain.

 5. b) Yhdistä lauseeksi.

3. It 
oli  

 on the desk. 

4. My brother 
ajattelee  

 that I lose everything.

 4. c) Muodosta lauseita yhdistämällä ne viivoin. Oikeita ratkaisuja on  
enemmän kuin yksi. Sano lauseet suomeksi.

1. I were the key was under the sofa.

2. You thought not home.

3. Kenisha found to play football.

4. My friends went the key.

5. Your parents was very hungry.

There is / There are

Kun kerrot, että jossakin on jotakin, aloita sanomalla

There is  kun on yksi asia,
There are   kun on monta asiaa.

There is a cat on the pillow.  Tyynyllä on kissa.
There are cats on the pillow. Tyynyllä on kissoja.

Paikka tulee englannissa lauseen loppuun. Suomessa paikka tulee lauseen alkuun.

There is a car on the street. Kadulla on auto.

»  Ympyröi ensin kaikki 
monikot.

There is… There are…

socks   a key   lots of chairs   only one poster   a sock   many games   keys

in my room.

 5. c) Kerro, mitä kuvan huoneesta löytyy. Voit myös keksiä itse. Apua saat  
tekstikirjasta (s. 15) ja tehtävästä 5a. Muista There is ja There are. 
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 5. d) Lue laatikon esimerkit.

Kestopreesensin avulla kerrot, mitä joku tekee juuri nyt.

Kion is playing basketball.
Kion pelaa koripalloa (Kion on pelaamassa koripalloa).

The girls are looking for the key.
Tytöt etsivät avainta. (Tytöt ovat etsimässä avainta).

Kuten huomaat, suomessa on kaksi eri tapaa sanoa, mitä joku tekee juuri nyt.

 5. e) Kirjoita englanniksi, mitä joku tekee juuri nyt.

1. Kenisha i
etsii           

 lo       for the key. 

2. The girls a
pelaavat    

             football outside. 

3. Kion 
ei hymyile     

 not sm       now. 

4. Their parents 
lukevat          

 rea       books. 

 5. f) Kirjoita englanniksi. Saat apua laatikosta.

1.    He                 .

5.    He                  .

2.    She             .

3.    They                       .

4.    It                 .

are

is

eating

taking 

pictures

speaking

sleeping

singing

 6. Ratkaise ristikko. Saat apua laatikosta. Saat selville englantilaisen  
jalkapalloilijan nimen. Kirjoita se viivalle.

1. muista 
2. varma 
3. päättää

8. 

1. M

2. R

3. C

4. Y

5. A

6. S

7. O

yesterday

chair

home

sure

key

decide

remember

desk
couch
sock
chair

home
wall

bedroom
park

afternoon
yesterday

somewhere
all the time

listen to
look

borrow
see

 7. Mikä laatikon sana ei kuulu joukkoon? Ympyröi.

 12. Show and Tell. Esittele omaan huoneeseesi kuuluva esine.  
Miksi valitsit juuri sen? Mitä se kertoo huoneestasi tai sinusta?   
Voit myös ottaa kuvan huoneestasi ja kertoa siitä.

 14. Action! Haastattele luokkatovereitasi siitä, mitä heidän huoneestaan löytyy.  
Tee tuloksista esitys julisteena luokan seinälle tai sähköisesti. 
Voit itse päättää, mistä asioista kysyt (sänky, työpöytä, julisteita,  
urheiluvälineitä jne.). Tee tilasto siitä, kuinka monelta löytyy mitäkin.

Do you have…? Is there / Are there…?

4. avain
5. tuoli
6. eilen

7. kotiin

8.                 
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Muista! Tavallinen [s] 
on terävä. [ʃ] sihisee.  
[tʃ] on “aivastusäänne”.

44 45© Kopiointi ehdottomasti kielletty© Kopiointi ehdottomasti kielletty

 15. Listen. Kirjoita englanniksi. Saat laatikosta apua. 

1. There is a         , a couch and a          in my room.

2. I keep my              shorts and socks on my         .

3. My room isn’t very         , my mom always          me to clean it.

4. I like my room the        it is. I         where things  

are and I can          everything.

 16. a) Listen. Kuuntele ja toista. 

1. sock shock

2. shorts sort

3. shell sell

4. shine sign

basketball  bed  chair  clean  desk

find  know  tells  way

5. chair share

6. choose shoes

7. cheap sheep

 16. b) Listen. Kuuntele ja kirjoita puuttuvat sanat. Saat laatikosta apua. 

1. They          all          of          here.

2. I’m looking for          and         .

3. Those                    like new.  

The          says they are         .

4. Sit on the          and try them on!

5. They are good. I          them.

 16. c) Harjoittele b-kohdan lauseiden lukemista ääneen.

shoes  shorts  shine  socks  sorts

sign  choose  cheap  chair

 17. Listen. Merkitse ovatko väittämät oikein vai väärin (O/V).  
Voit myös seurata tekstiä kuuntelun aikana. 

laundry      pyykki
wall-to-wall carpet      kokolattiamatto
tap      hana

1.      The fridges are very small in Paris because the kitchens there are small. 

      Ranskassa keittiöt ovat pieniä.

2.      Almost every bedroom has a bathroom. 

      Amerikkalaisissa taloissa on vain yksi kylpyhuone.

3.       American bedrooms are normally very big. It’s because they like to have  
super kingsize beds that are almost 250 cm long.

      Amerikkalaiset pitävät hyvin isoista sängyistä.

4.       When I was living in England, I thought it was very strange to do  
the laundry in the kitchen. 

       Englannissa pesukone on yleensä keittiössä.

5.       There are walltowall carpets almost everywhere in English houses,  
even in the bathroom! 

      Englantilaisissa taloissa ei ole ollenkaan mattoja.

6.       In English bathrooms, there is one tap for hot water and another tap for cold water. 

        Englannissa on eri hanat kuumalle ja kylmälle vedelle.

7.       Did you know that when you move into a flat in Germany, the kitchen is empty?  
 

      Saksalaisissa asunnoissa keittiöissä on vain kaapit.

8.       One room is for the bathroom and there is a separate room just for the toilet. 

       Ranskassa vessa ja suihku ovat eri huoneissa.

9.       There isn’t a lot of light in my apartment in France. This is because windows  
are very small in France. 

       Ranskalaisissa asunnoissa on pimeää, koska niissä on niin vähän ikkunoita.

10.        Many houses in the United States have garages where you can sometimes park  
two, three or even four cars! 

       Yhdysvalloissa taloissa on yleensä autotalli, johon mahtuu monta autoa.

O V

X
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 1. a) Lue laatikon esimerkit.

 1. b) Mitä alleviivatut kohdat ovat englanniksi? Ympyröi oikea vaihtoehto.

1. Kion rakastaa koripalloa.   love / loves / doesn’t love

2. Kion ei rakasta jalkapalloa.   loves / doesn’t love / don’t love

3. Kionin ystävät rakastavat koripalloa.  love / loves / don’t love

4. Kionin ystävät eivät rakasta jalkapalloa. love / don’t love / doesn’t love

5. Pelaako Kion lentopalloa?   Do Kion play / Does Kion play / Is Kion play

6. Pelaavatko he lentopalloa?   Do they play / Does they play / Is they play

 2. Listen. Kuuntele ja ympyröi sopivin vaihtoehto.

1.  Yes, I do.    No, I don’t.

2.  Yes, Ido.    No, I don’t.

3.  Yes, he/she does.   No, he/she doesn’t. 

4.  Yes, he/she does.   No, he/she doesn’t.

5.  Yes, I do.    No, I don’t.

6.  Yes, he/she does.   No, he/she doesn’t. 

Yleispreesens

  Yleispreesensillä kerrot, mitä joku tekee yleensä.

I sing well. Laulan hyvin.
She sings well. Hän laulaa hyvin.

I don’t sing well.  En laula hyvin.
He doesn’t sing well.  Hän ei laula hyvin.

Do you sing well? Laulatko sinä hyvin?
Does Tara sing well?  Laulaako Tara hyvin?

»  do not = don’t 
does not = doesn’t

 3. a) Kirjoita oikea vaihtoehto. 

1. Kion     basketball every day.

2. He     sports.

3. Kion       volleyball that much.

4. He and his team members      four times a week together. 

5. They      playing together.

6. Kion     two sisters.

7. He      English at home.

8. They      in Tampere.

 3. b) Sano a-kohdan lauseet suomeksi.

 4. Kirjoita englanniksi. Saat laatikosta apua. 

1. Do 
Tykkäätkö jalkapallosta?           

2.   
Ei, en tykkää.            

3. Does 
Tykkääkö veljesi jalkapallosta?          

?

4. 
Ei, hän tykkää musiikista.           

5. Does 
Soittaako hän jotain?           

?

6. 
Joo, hän soittaa kitaraa.           

7.  Wow! 
Vau! Minäkin haluan soittaa kitaraa.          

 5. a) Kirjoita kysymykset englanniksi vihkoosi. Saat laatikosta apua.
1. Luetko kirjoja?
2. Lukeeko äitisi paljon?

plays / play

loves / love

doesn’t like / don’t like

practises / practise

enjoys / enjoy

has / have

speaks / speak

lives / live

like  don’t  he  plays  likes  music play  something  the guitar  football  want  to  too

3. Pidätkö uimisesta?
4. Uiko isäsi kesällä?

 5. b) Kysy a-kohdan kysymykset pariltasi.  
Parisi vastaa. Vuorotelkaa.

books Do swimming much 

Does read in the summer

Yes, I do. / No, I don’t. Yes, he/she does. / No, he/she doesn’t.
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 1. Vastaa kysymyksiin englanniksi. Saat apua  
tekstikirjasta (s. 14 ja 15) ja harjoituskirjasta (s. 41).

1. Where do you live? 

          

2. In what kind of a house? 

          

3. Who lives with you? 

             

4. How many rooms do you have in your home? 

             

5. Do you have your own room? 

             

6. What is there in your room?  

             

              

There

»  Vastaa kysymyksiin 
kokonaisilla lauseilla.

 5. Itsearviointi. Kirjoita englanniksi. Rastita.

How Am I Doing?

aina joskus harvoin

Olen tehnyt kotitehtäväni.

Olen korjannut virheeni.

Olen viitannut tunneilla.

Olen valmistautunut kokeisiin.

Olen työskennellyt sopuisasti muiden kanssa.

1. Osaan asumiseen liittyviä sanoja.

makuuhuone                                                                             
       

pöytä                                                          
       

kirjahylly                                                                    

2. Osaan kertoa, minkälainen koti minulla on.

Minulla on oma huone.                      

3. Ymmärrän tekstin 2 Room Raiders ja osaan lukea sen englanniksi.

4. Osaan tekstin 2 sanoja.

lainata                                                                          
       

avain                                          
       

muistaa                                                                                                   

5. Osaan epäsäännöllisiä verbejä.

find, 
löysi                                                                                                               

, found

see, 
näki                                                                                                       

, seen

mennä                                                                              
, went, gone

6. Kestopreesens: Joku on tekemässä nyt. 

Kenisha 
Kenisha on syömässä.                     

7. Yleispreesens: Joku tekee yleensä. 

Kenisha often 
Kenisha syö usein spagettia.        

  spaghetti.

 2. Kirjoita, mitä huoneessasi on. Katso mallia esimerkkilauseesta.

1. Mitä asioita huoneessasi on yksi?

              

2. Mitä asioita huoneessasi on monta?

              

There is a window in my room. (Huoneessani on ikkuna.) 

There are two tables. (Siellä on kaksi pöytää.)

 3. Minkälainen olisi unelmakotisi? Mitä siellä olisi?  
Kirjoita englanniksi vihkoosi.

My dream home

 4. My top 5. Mistä pidät kaikkein eniten kodissasi? Listaa viisi asiaa,  
paras ensimmäiseksi. Kirjoita englanniksi vihkoosi. 




