
Scene 2 – eriyttävät tehtävät oppitunnille
Opeta ja eriytä englantia sujuvasti! Yläkoulun Scene-sarja tarjoaa tekemistä kaiken tasoisille oppilaillesi. Voit 
opettaa kehonosiin liittyvää sanastoa Scene 2 Texts -tekstikirjan, Scene 2 Exercises -harjoituskirjan ja alaspäin 
eriyttävän Scene 2 My Exercises -harjoituskirjan materiaalin avulla. 

Otava
Oppimisen
palvelut 
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Every Body

muscular lihaksikas
round pyöreä 
 
Body Vartalo
head pää
ear korva
neck kaula, niska
shoulder olkapää
chest rinta
breasts rinnat
arm käsivarsi
armpit kainalo 
elbow kyynärpää
hand käsi 
wrist ranne 
palm kämmen 
finger sormi

thumb peukalo
back selkä
stomach vatsa
navel napa
hip lanne
bottom takapuoli
leg sääri
thigh reisi
knee polvi
ankle nilkka
foot, feet jalka, jalat
heel kantapää
toe varvas
skin colour ihonväri
birthmark syntymämerkki 
piercing lävistys

look näyttää joltakin 
looks ulkonäkö
cute suloinen
beautiful kaunis 
handsome komea
attractive viehättävä
gorgeous upea
fit hyväkuntoinen
big iso
tall  pitkä 
 158 centi- 158 cm pitkä 
 metres tall  
small pieni
tiny pieni, pikkuruinen
short lyhyt
slim, thin hoikka
skinny laiha

More Than Words

Yes.

No.
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1. a) Sano parillesi sanaston sana englanniksi. 
Parisi sanoo sanan suomeksi. Vuorotelkaa.

b) Sano parillesi sanaston sana suomeksi. 
Parisi sanoo sanan englanniksi. 
Vuorotelkaa.

c) Selitä sanaston sana parillesi englanniksi. 
Voit myös piirtää. Parisi arvaa. Vuorotelkaa.

d) Osoita eri kehonosia. Parisi sanoo sanan 
englanniksi. Vuorotelkaa.

2. Pelaa Simon says -peliä ryhmässä englanniksi. 
• Yksi ryhmästä on kapteeni, joka antaa käskyjä.
• Jos käsky alkaa Simon says, muut tottelevat.

I’m 165cm tall.

My hair is pink and it’s short.

I have blue eyes and I don’t 
have glasses. 

My legs are short but my feet 
are bigger than Jane’s feet. 

I have a birthmark on my back. 

What do you look like? 

b) Kuvaile s. 78–79 kuvan henkilöitä parillesi 
englanniksi. Parisi arvaa kenestä on kyse. 
Vuorotelkaa.

c) Kuvittele olevasi joku s. 78–79 kuvan 
henkilöistä. Parisi yrittää selvittää, kuka 
olet. Parisi kysyy kysymyksiä englanniksi. 
Saat vastata kysymyksiin ainoastaan yes  
tai no. Vuorotelkaa.

look like     näyttää joltakin

This person has…

Are you tall?

Do you have any tattoos?

This person is…

Simon says touch your hair.

• Jos kapteeni ei sano lauseen alkuun Simon says, 
muut eivät saa totella.

• Väärin toiminut putoaa pelistä. Viimeiseksi 
jäljelle jäänyt oppilas on seuraava kapteeni.

3. a) Kerro itsestäsi parillesi englanniksi. 
Vuorotelkaa.

Touch your hair.
4. Sano parillesi kehonosa englanniksi. Parisi 

sanoo englanniksi mahdollisimman monta 
adjektiivia, joilla kyseistä kehonosaa voi 
kuvailla. Vuorotelkaa. 

5. Piirrä vihkoosi hirviö. Älä näytä kuvaa parillesi. 
Kuvaile hirviösi parillesi englanniksi. Parisi 
piirtää vihkoonsa. Vertailkaa lopuksi kuvia. 
Vuorotelkaa. 
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 1. Listen. Kuuntele ja vastaa englanniksi. Kirjoita kokonaisia lauseita.

1.             

2.             

3.             

4.             

 2. Valitse yksi tai useampi tehtävä. Kirjoita englanniksi vihkoosi.  
Voit myös työskennellä parisi kanssa.

a. Valitse sanastosta mielestäsi 15 tärkeintä sanaa. Kirjoita suomeksi ja englanniksi.  
 Voit tehdä myös kuvasanaston.
b. Kirjoita sanastosta sanat, joita et vielä osaa. Kirjoita lauseita, joissa käytät sanoja.
c. Kirjoita sanaketjuja sanaston sanoilla. Seuraava sana alkaa kirjaimella, johon edellinen päättyy.
d. Tee parillesi muistipeli tai dominopeli sanaston sanoista.
e. Valitse sanastosta 5–10 sanaa ja kirjoita niistä sananselitykset. Lue selitykset parillesi.  
 Parisi arvaa. Oikeasta vastauksesta saa pisteen. Vuorotelkaa.
f. Kirjoita esittely itsestäsi tai paristasi. Voit lisätä myös kuvan.
g. Kuvittele olevasi julkisuuden henkilö. Kirjoita ulkonäöstäsi mahdollisimman tarkasti.  
 Voit lisätä myös kuvan.
h. Olet jutellut netissä uuden ystäväsi kanssa jo pidemmän aikaa. Nyt olette sopineet tapaamisen  
 ja haluat tietää yksityiskohtia hänen ulkonäöstään ennen tapaamista. Kirjoita kysymyksiä.  
 Voit myös keksiä vastaukset kysymyksiin.
i. Todistit eilen pankkiryöstöä. Kuvaile poliisille tarkkaan ryöstäjien ulkonäköä.  
 Voit myös piirtää kuvan.

 3. Show and Tell. Esittele sinulle tärkeä henkilö. Näytä hänen kuvansa ja kerro  
hänen ulkonäöstään englanniksi.

   Every Body

How Am I Doing?
Merkitse rasti oikeaan kohtaan janalla.

Osaan kertoa englanniksi ulkonäöstäni.

Osaan kysellä englanniksi ihmisten ulkonäköön liittyviä asioita.

Osaan hyvin. Tarvitsen vielä harjoitusta.

Osaan hyvin. Tarvitsen vielä harjoitusta.

 » Tekstikirja s. 78–79

More Than Words
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mole luomi
tattoo tatuointi

Face Kasvot
forehead otsa
eye silmä
blue-eyed sinisilmäinen
brown-eyed ruskeasilmäinen
green-eyed vihreäsilmäinen
bright kirkas
eyebrow kulmakarva
eyelashes silmäripset
eyelid silmäluomi
nose nenä
cheek poski
mouth suu 
lips huulet

tooth, teeth hammas, hampaat
tongue kieli
chin leuka
beard parta
moustache viikset
spot finni
smile hymy
freckles pisamat
braces hammasraudat
glasses silmälasit
wrinkles rypyt
 
Hair Hiukset
blonde vaaleahiuksinen
brunette tummahiuksinen
blond vaalea
dark tumma

curly kihara
straight suorat 
bald kalju
shoulder- puolipitkä 
 length 
long pitkä
dyed värjätty 
dye värjätä
highlights raidat
ponytail poninhäntä
pigtails saparot
fringe (BrE),  otsatukka 
 bangs (AmE) 
braid, plait letti
hair bun nuttura
bob polkka

Scene 2 Texts -tekstikirjassa on kaikille oppilaille 
sopivia sanasto- ja keskusteluharjoituksia, pelejä 
ja kirjoitustehtäviä sanaston käsittelemiseksi. 

Scene 2 Exercises -harjoituskirjassa kehonosia 
harjoitellaan monipuolisesti. Alkupään tehtävät sopivat 
kaikille ja loppupään tehtävät erityisesti ylöspäin 
eriyttämiseen. Tekemistä on tarjolla runsaasti, jotta 
opettajalla on tarpeeksi valinnanvaraa jokaiselle ryhmälle. 
Kaikkea ei tarvitse saada tehdyksi. 

Scene 2 My Exercises -harjoituskirjassa kehonosien määrää 
on rajattu. Tehtävässä on kuvien lisäksi annettu valmiiksi 
tärkeimmät sanat laatikkoon. Tehtävien laadinnassa on 
kiinnitetty erityistä huomiota tehtävän vaikeustasoon, 
asetteluun ja niiden avulla oppilaan motivointiin.

Tässä ensin ohjeet tehtävien avulla eriyttämiseen.  
Every Body -sanasto ja -tehtävät ovat omilla sivuillaan. Tulosta oppitunnillesi!
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Tavoitteet
• Opit eri kehonosien nimiä, kuten ‘käsivarsi’ ja 

‘polvi’.

• Opit kuvailemaan ulkonäkösi.

• Ymmärrät, mitä tekstissä 8 High Five! tapahtuu.

• Opit tekstiin liittyviä sanoja, kuten ‘käsimerkki’.

• Kertaat apuverbit.

• Opit maiden ja kielien nimiä.

• Opit kertomaan, mitä teet tulevaisuudessa.

 » Tekstikirja s. 78-79

More Than Words Every Body

 1. Listen. Kuuntele ja vastaa englanniksi. Kirjoita kokonaisia lauseita.

1. What colour are your eyes?  

2. How tall are you?   

3. Do you have a birthmark?  

4. What is your hair like?   

 2. Kirjoita laatikoiden sanat oikeille paikoilleen. Apua saat tekstikirjasta (s. 78–79).

My eyes are

head

birthmark     syntymämerkki

head     neck     shoulder     arm     elbow     hand
stomach     bottom     leg     knee     ankle

forehead     eye     ear     nose     cheek     
mouth     lips     chin     eyebrow     teeth



Opettajan aineiston vinkkejä Every Body -sanaston käsittelyyn:

• Oppilaat voivat valita kuvia ja kirjoittaa kuvaukset kuvien henkilöistä. Toisten oppilaiden tehtävänä on yhdistää 
kuvat ja kuvaukset.

• Oppilaat voivat kirjoittaa lapuille kysymyksiä ulkonäöstä. Laput sekoitetaan ja jokainen vastaa kysymykseen, 
jonka saa.

• Oppilaat voivat kuvailla sanastoaukeaman henkilöitä mahdollisimman tarkasti parille, joka tarkistaa sanastosta.
• Oppilaat voivat kirjoittaa omia lauseita, jossa käyttävät sanaston sanoja. He voivat kertoa itsestään tai jostakin 

julkisuuden henkilöstä. Tehtävää voi eriyttää alas- ja ylöspäin: enemmän harjoitusta tarvitsevat voivat tehdä 
lauseita ja edistyneemmät voivat kertovat muustakin kuin henkilön ulkonäöstä.

Innostavaa englannin opetusta ja eriyttämistä!

Otava
Oppimisen
palvelut 
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 3. a) Piirrä vihkoosi henkilö kuvauksen perusteella. Apua saat  
tekstikirjasta (s. 78–79). Arvaatko, kenestä on kyse?

This person is short and slim. He looks handsome.  
He has muscular arms and his head is round.  
He has straight hair that is dyed red.  
He also has a gorgeous smile with big white teeth.  
He has some freckles in his face.

 3. b)  Valitse jokin henkilö tekstikirjan aukeamalta (s. 78–79) ja  
kuvaile häntä mahdollisimman tarkasti. Kirjoita englanniksi.

 

 

 

 3. c) Lue b-kohdassa kirjoittamasi kuvaus parillesi. Arvaako hän, kenestä on kyse?

 4. Show and Tell. Esittele sinulle tärkeä henkilö. Näytä hänen kuvansa ja  
kerro hänen ulkonäöstään englanniksi.

 5. Lue ensin keskustelu tekstikirjasta (s. 81). Käy sitten keskustelu suomenkielisten  
vihjeiden avulla yksin tai parisi kanssa. Voit muuttaa alleviivattuja kohtia.

In Action How do I Look?

Hei, Jackson! Tervetuloa syntymäpäiväjuhliini! No hei, Jane! Kiitos ja hyvää 
syntymäpäivää! Näytät upealta!

Oi, kiitos Jackson. 
Sinäkin näytät komealta. Oletko sitä mieltä? Kiitos.  

Pidän leteistäsi. Teitkö ne itse?

Oi, kyllä tein. Värjäsin 
myös hiukseni eilen.  
Mitä pidät väristä?

Pidän siitä todella.  
Se sopii sinulle hyvin. 

Scene 2 Exercises -harjoituskirjan tuottamistehtävä 
Show and tell omakohtaistaa opittavaa sanastoa.

Scene 2 My Exercises -harjoituskirjassa 
tuottamistehtävää edeltävät harjoitukset tukevat 
tehtävän suorittamista.
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Every Body

muscular lihaksikas
round pyöreä 
 
Body Vartalo
head pää
ear korva
neck kaula, niska
shoulder olkapää
chest rinta
breasts rinnat
arm käsivarsi
armpit kainalo 
elbow kyynärpää
hand käsi 
wrist ranne 
palm kämmen 
finger sormi

thumb peukalo
back selkä
stomach vatsa
navel napa
hip lanne
bottom takapuoli
leg sääri
thigh reisi
knee polvi
ankle nilkka
foot, feet jalka, jalat
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toe varvas
skin colour ihonväri
birthmark syntymämerkki 
piercing lävistys

look näyttää joltakin 
looks ulkonäkö
cute suloinen
beautiful kaunis 
handsome komea
attractive viehättävä
gorgeous upea
fit hyväkuntoinen
big iso
tall  pitkä 
 158 centi- 158 cm pitkä 
 metres tall  
small pieni
tiny pieni, pikkuruinen
short lyhyt
slim, thin hoikka
skinny laiha

More Than Words

Otava
Oppimisen
palvelut 
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mole luomi
tattoo tatuointi

Face Kasvot
forehead otsa
eye silmä
blue-eyed sinisilmäinen
brown-eyed ruskeasilmäinen
green-eyed vihreäsilmäinen
bright kirkas
eyebrow kulmakarva
eyelashes silmäripset
eyelid silmäluomi
nose nenä
cheek poski
mouth suu 
lips huulet

tooth, teeth hammas, hampaat
tongue kieli
chin leuka
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Hair Hiukset
blonde vaaleahiuksinen
brunette tummahiuksinen
blond vaalea
dark tumma

curly kihara
straight suorat 
bald kalju
shoulder- puolipitkä 
 length 
long pitkä
dyed värjätty 
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Otava
Oppimisen
palvelut 
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1. a) Sano parillesi sanaston sana englanniksi. 
Parisi sanoo sanan suomeksi. Vuorotelkaa.

b) Sano parillesi sanaston sana suomeksi. 
Parisi sanoo sanan englanniksi. 
Vuorotelkaa.

c) Selitä sanaston sana parillesi englanniksi. 
Voit myös piirtää. Parisi arvaa. Vuorotelkaa.

d) Osoita eri kehonosia. Parisi sanoo sanan 
englanniksi. Vuorotelkaa.

2. Pelaa Simon says -peliä ryhmässä englanniksi. 
• Yksi ryhmästä on kapteeni, joka antaa käskyjä.
• Jos käsky alkaa Simon says, muut tottelevat.

I’m 165cm tall.

My hair is pink and it’s short.

I have blue eyes and I don’t 
have glasses. 

My legs are short but my feet 
are bigger than Jane’s feet. 

I have a birthmark on my back. 

What do you look like? 

b) Kuvaile s. 78–79 kuvan henkilöitä parillesi 
englanniksi. Parisi arvaa kenestä on kyse. 
Vuorotelkaa.

c) Kuvittele olevasi joku s. 78–79 kuvan 
henkilöistä. Parisi yrittää selvittää, kuka 
olet. Parisi kysyy kysymyksiä englanniksi. 
Saat vastata kysymyksiin ainoastaan yes  
tai no. Vuorotelkaa.

look like     näyttää joltakin

This person has…

Are you tall?

Do you have any tattoos?

This person is…

Simon says touch your hair.

• Jos kapteeni ei sano lauseen alkuun Simon says, 
muut eivät saa totella.

• Väärin toiminut putoaa pelistä. Viimeiseksi 
jäljelle jäänyt oppilas on seuraava kapteeni.

3. a) Kerro itsestäsi parillesi englanniksi. 
Vuorotelkaa.

Touch your hair.
4. Sano parillesi kehonosa englanniksi. Parisi 

sanoo englanniksi mahdollisimman monta 
adjektiivia, joilla kyseistä kehonosaa voi 
kuvailla. Vuorotelkaa. 

5. Piirrä vihkoosi hirviö. Älä näytä kuvaa parillesi. 
Kuvaile hirviösi parillesi englanniksi. Parisi 
piirtää vihkoonsa. Vertailkaa lopuksi kuvia. 
Vuorotelkaa. 

Otava
Oppimisen
palvelut 
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 1. Listen. Kuuntele ja vastaa englanniksi. Kirjoita kokonaisia lauseita.

1.             

2.             

3.             

4.             

 2. Valitse yksi tai useampi tehtävä. Kirjoita englanniksi vihkoosi.  
Voit myös työskennellä parisi kanssa.

a. Valitse sanastosta mielestäsi 15 tärkeintä sanaa. Kirjoita suomeksi ja englanniksi.  
 Voit tehdä myös kuvasanaston.
b. Kirjoita sanastosta sanat, joita et vielä osaa. Kirjoita lauseita, joissa käytät sanoja.
c. Kirjoita sanaketjuja sanaston sanoilla. Seuraava sana alkaa kirjaimella, johon edellinen päättyy.
d. Tee parillesi muistipeli tai dominopeli sanaston sanoista.
e. Valitse sanastosta 5–10 sanaa ja kirjoita niistä sananselitykset. Lue selitykset parillesi.  
 Parisi arvaa. Oikeasta vastauksesta saa pisteen. Vuorotelkaa.
f. Kirjoita esittely itsestäsi tai paristasi. Voit lisätä myös kuvan.
g. Kuvittele olevasi julkisuuden henkilö. Kirjoita ulkonäöstäsi mahdollisimman tarkasti.  
 Voit lisätä myös kuvan.
h. Olet jutellut netissä uuden ystäväsi kanssa jo pidemmän aikaa. Nyt olette sopineet tapaamisen  
 ja haluat tietää yksityiskohtia hänen ulkonäöstään ennen tapaamista. Kirjoita kysymyksiä.  
 Voit myös keksiä vastaukset kysymyksiin.
i. Todistit eilen pankkiryöstöä. Kuvaile poliisille tarkkaan ryöstäjien ulkonäköä.  
 Voit myös piirtää kuvan.

 3. Show and Tell. Esittele sinulle tärkeä henkilö. Näytä hänen kuvansa ja kerro  
hänen ulkonäöstään englanniksi.

   Every Body

How Am I Doing?
Merkitse rasti oikeaan kohtaan janalla.

Osaan kertoa englanniksi ulkonäöstäni.

Osaan kysellä englanniksi ihmisten ulkonäköön liittyviä asioita.

Osaan hyvin. Tarvitsen vielä harjoitusta.

Osaan hyvin. Tarvitsen vielä harjoitusta.

 » Tekstikirja s. 78–79

More Than Words

Otava
Oppimisen
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Tavoitteet
• Opit eri kehonosien nimiä, kuten ‘käsivarsi’ ja 

‘polvi’.
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• Ymmärrät, mitä tekstissä 8 High Five! tapahtuu.

• Opit tekstiin liittyviä sanoja, kuten ‘käsimerkki’.
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• Opit kertomaan, mitä teet tulevaisuudessa.
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Otava
Oppimisen
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How Am I Doing?
Merkitse rasti oikeaan kohtaan janalla.

Osaan kertoa englanniksi ulkonäöstäni.

Osaan kysellä englanniksi ihmisten ulkonäköön liittyviä asioita.

Osaan hyvin. Tarvitsen vielä harjoitusta.

Osaan hyvin. Tarvitsen vielä harjoitusta.

 » Tekstikirja s. 78–79
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 3. a) Piirrä vihkoosi henkilö kuvauksen perusteella. Apua saat  
tekstikirjasta (s. 78–79). Arvaatko, kenestä on kyse?

This person is short and slim. He looks handsome.  
He has muscular arms and his head is round.  
He has straight hair that is dyed red.  
He also has a gorgeous smile with big white teeth.  
He has some freckles in his face.

 3. b)  Valitse jokin henkilö tekstikirjan aukeamalta (s. 78–79) ja  
kuvaile häntä mahdollisimman tarkasti. Kirjoita englanniksi.

 

 

 

 3. c) Lue b-kohdassa kirjoittamasi kuvaus parillesi. Arvaako hän, kenestä on kyse?

 4. Show and Tell. Esittele sinulle tärkeä henkilö. Näytä hänen kuvansa ja  
kerro hänen ulkonäöstään englanniksi.

 5. Lue ensin keskustelu tekstikirjasta (s. 81). Käy sitten keskustelu suomenkielisten  
vihjeiden avulla yksin tai parisi kanssa. Voit muuttaa alleviivattuja kohtia.

In Action How do I Look?

Hei, Jackson! Tervetuloa syntymäpäiväjuhliini! No hei, Jane! Kiitos ja hyvää 
syntymäpäivää! Näytät upealta!

Oi, kiitos Jackson. 
Sinäkin näytät komealta. Oletko sitä mieltä? Kiitos.  

Pidän leteistäsi. Teitkö ne itse?

Oi, kyllä tein. Värjäsin 
myös hiukseni eilen.  
Mitä pidät väristä?

Pidän siitä todella.  
Se sopii sinulle hyvin. 

Otava
Oppimisen
palvelut 


