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00 KUKA SINÄ OLET? MITÄ SINÄ PUHUT?
OPISKELTAVA SANASTO JA RAKENTEET:
minä olen
sinä olet
hän on
minä puhun suomea/englantia/espanjaa/
kurdia/arabiaa/jne.

TARVIKKEET:
•  tarralappuja
•  kyniä
•  tulostettuja kuvia tunnetuista hahmoista 
 tai henkilöistä
•  maailmankartta tai karttapallo
•  pelinappula
•  opiskelijoille sanasto kotiin vietäväksi.

TUOKION KULKU:
TERVEHDYKSET
Oppilaat ovat isossa ringissä, vetäjä ja avustaja tervehtivät oppilaita yleisesti.

TAVOITTEET
Tänään opitaan sanomaan ”Minä olen…” ja ”Minä puhun…”.

MINÄ OLEN…
Vetäjä esittelee itsensä: ”Minä olen Venla”. Hän kirjoittaa tarralapulle nimensä, panee sen 
rintamukseensa ja toistaa: ”Minä olen Venla.” Sitten vetäjä kysyy avustajalta: ”Kuka sinä olet?” Avustaja 
vastaa: ”Minä olen Noora.”

KUKA SINÄ OLET?
ENSIMMÄINEN KIERROS: Vetäjä kysyy jokaiselta nimen. Kaikille jaetaan tarralaput, ja kykyjensä 
mukaan oppilaat kirjoittavat oman nimensä. Vetäjä kysyy: ”Kuka sinä olet?” Kaikkien nimet käydään läpi, 
vetäjä kysyy aina uudestaan jokaiselta: ”Kuka sinä olet?” ja osoittaa vuorossa olevaa oppilasta kädellä (ei 
sormella!).

TOINEN KIERROS: Osallistujat kysyvät toisiltaan nimet. Kysytään nimet uudestaan ringissä läpi. 
Ensimmäinen kysyy: ”Kuka sinä olet?” ja seuraava vastaa: ”Minä olen…” Vetäjä ja avustaja voivat aloittaa 
kierroksen. Käydään koko kierros läpi, jotta jokainen pääsee kysymään ja vastaamaan.

HÄN ON JOULUPUKKI
1. Vetäjä esittelee seuraavaksi hän-muodon. Vetäjä esittelee ensin itsensä: ”Minä olen Venla” ja sanoo 
avustajalle: ”Sinä olet Noora.” Vetäjä ottaa esille jonkun tunnetun henkilön tai hahmon kuvan ja kysyy 
osoittaen kuvaa: ”Kuka hän on?” Avustaja vastaa: ”Hän on X”. Vetäjä kysyy samaa muutamasta eri 
kuvasta, jolloin ei jää epäselväksi, että ”hän” viittaa sekä mieheen että naiseen.
2. Oppilaat jaetaan pareiksi selkein käsielein. Tämän jälkeen harjoitellaan kuvien avulla pareittain 
kysymään ”Kuka hän on?” ja vastaamaan ”Hän on…”.

MITÄ SINÄ PUHUT? MINÄ PUHUN SUOMEA
Kun kuvia on tarpeeksi käyty läpi, otetaan kartta esille. Vetäjä sanoo ensin: ”Minä olen Venla, minä puhun 
suomea” ja asettaa pelinappulan kartalle Suomen kohdalle. Vetäjä ja avustaja kysyvät oppilailta 
vuorotellen: ”Mitä sinä puhut?” Jokainen saa esitellä itsensä ja kertoa puhumansa kielen. Tätä voidaan 
käydä useampi kierros. Jos puhuja ei tiedä kielensä nimeä suomeksi, vetäjä auttaa.

PIIRIN LOPETUS: MITÄ TÄNÄÄN OPITTIIN
Monisteen jakaminen. Lopuksi käydään opitut fraasit vielä suullisesti läpi. Kiitetään kaikkia taputuksin.

KEHUT, KIITOKSET JA HYVÄSTELYT

VIDEOLLA KÄYTETYT KUVAT: 
joulupukki, Angelina Jolie, Mikki Hiiri, Minni Hiiri, Barack Obama, Elisabet II, Mika Häkkinen, 
Angela Merkel.


