
 

 

1 Keskustelkaa pareittain tai pienissä ryhmissä seuraavista kysymyksistä. 

1. Mitä sinä harrastat? 

2. Mitä sinä harrastit lapsena? 

3. Mitä sinä haluaisit harrastaa, jos sinulla olisi 

enemmän aikaa tai rahaa? 

4. Mistä urheilulajista sinä pidät? Miksi? 

5. Mistä urheilulajista sinä et pidä? Miksi? 

6. Seuraatko jotain urheilua? Mitä? 

7. Osaatko tehdä käsitöitä? Jos osaat, niin mitä? 

8. Käytkö teatterissa tai museoissa? Kuinka usein, milloin? 

9. Luetko paljon, mitä luet? 

10. Katsotko paljon TV:tä, käytätkö paljon tietokonetta tai käytätkö paljon puhelinta? 

11. Tykkäätkö puutarhantöistä? Miksi (ei)? 

12. Mikä rentouttaa sinua? 

 

2 Mitä sanat tarkoittavat? Käannä! 

1. jalkapallo 2. lentopallo 3. sauvakävely 4. urheilulaji 5. liikuntatunti 6. kuntosalikortti 

7. jääkiekkomaajoukkue 8. maalivahti 9. käsityöt 10. taidenäyttely 11. tietokonepeli 12. 

maastopolkupyörä 13. purjevene 14. sisäänpääsymaksu 15. varausmaksu 

 

 
3 Bewegung ist wichtig!!! Mach mit!! 
 
„Pää, olkapää, peppu, polvet varpaat. 

Pää, olkapää, peppu, polvet varpaat. 

Silmät, korvat ja vatsaa taputan. 

pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat.“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGuj-1xi-ZA (24.3.2020 2:51) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bGuj-1xi-ZA


 

 

4 Leseverstehen – Lies den Text, was hast du verstanden. suche dir 5 Wörter raus, die du 

lernen möchtest. 

Koronavirus leviää koko maailmalla 

Koronavirus leviää yhä nopeasti myös eri puolilla maailmaa. Koronatartuntoja on nyt todettu 

yhteensä jo ainakin3 415876. Virukseen on kuollut yli 18568 ihmistä. (päivitys 24.3.2020 

22:30). Pahimmin virus on koetellut Kiinaa, Italiaa ja Irania. Italiassa virukseen on kuollut jo 

noin 6820 ihmistä. Se on enemmän kuin Kiinassa, josta virus lähti liikkeelle joulukuussa. 

Koronavirus on aiheuttanut Suomessa nyt myös ensimmäisen kuoleman. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos kertoo, että potilas kuoli lauantaina, 21.3.2020. Saksassa ovat kuolleet 

157 ihmistä. Suomessa on nyt todettu yhteensä ainakin 792 koronavirustartuntaa ja 

Saksassa 32781. Kiina sen sijaan kertoo, että maassa ei ole havaittu viisi päivään uusia 

paikallisia koronavirustartuntoja. 

 
5 Koronavirus – mitä voi tehdä itse? 
 
Sairaana ei saa mennä töihin, kouluun tai päiväkotiin 

Pese kätesi huolellisesti 

Älä mene tapaamaan ikäihmistä tai sairasta läheistä 

Älä pyydä isovanhempaa hoitamaan sairasta lasta 

Suosi etätöitä ja etätapaamisia 

Vältä matkustamista ja yleisötapahtumia 

Osta kotiin vain muutaman päivän hätävara 

Siivoa kotona järkevästi 

Älä levitä huhuja 

 

Hast du noch mehr Tipps? Benutze den Imperativ in der du-Form 

zur Erinnerung: tulla > tulet > Personalendung wegstreichen > Tule! Komm! 

       Alä tule! Komm nicht! 

 

auch neu: 

kasvonaamio vs. kasvonaamari 

neuloa 

omella 

ompelukone 


