
   
 

   
 

Aloita kielen opiskelu aina kuuntelemalla kappale. Näin hahmotat kokonaisuuden. Tämän 

jälkeen lue kappale ja alleviivaa kaikki vieraat sanat kappaleesta ja kirjoita vieraat sanat 

vihkoon.  Jo kirjoittamisvaihe vahvistaa neuroyhteyksiä ja auttaa oppimaan. 

 

 

 

Sanasto haltuun näillä vinkeillä 

 

 

Sanalaput, joihin kirjoitetaan sana kortin toiselle puolelle suomeksi ja toiselle puolelle 

kohdekielellä. Kortteja voi tehdä itse tai netissä (Quizlet-sovellus). Sanalappuja on 

kiva askarrella ja oppimista tapahtuu jo lappuja kirjoittaessa.  

 

Muistipeli. Kirjoita toiseen korttiin sana suomeksi ja toiseen kohdekielellä ja pelaa 

muistipeliä.  

 

Kirjoita sanoja post-it lappuihin ja sijoittele lappuja eri puolelle huonettasi tai 

keittiön ts. paikkoihin jossa vietät aikaasi. Kun opit sanat, kirjoita uudet sanat. 

 

Sanoja voi harjoitella myös opettelemalla kappaleen substantiivit, verbit ja 

adjektiivit erikseen. Kirjoita kappaleen substantiivit, adjektiivit ja verbit sanat 

värillisillä tusseilla. esim. punainen on adjektiivi, sininen on verbi ja vihreä on 

substantiivi. Kun hahmotat kappaleesta adjektiivin, substantiivin ja verbin se auttaa 

tekstin ymmärtämistä. Jokaista sanaa ei tarvitse tietää tekstistä, kunhan tunnistat 

mm. adjektiivin kuvailevan asiaa tai esinettä jotenkin. 

 

Alias eli sanaselityspeli. Yritä selittää kohdekielinen sana käyttäen kohdekieltä. 

            Itse sanaa tai sen osaa ei saa mainita. Pari arvaa, mikä sana on kyseessä.  

            Vinkki: osta ruotsinkielinen/englanninkielinen alias! 

 

Ääneen puhuminen. Sanasto karttuu lausuessa ääneen lukemaansa. Eläydy 

lukemaasi, muista huumori! Kun puhuu ja kuulee kieltä, jäävät sanat paremmin 

mieleen. Jos ääneen lausuminen on vaikeaa, kuuntele kappaleita ennen ääneen 

lukemista. 

 

Liiku kirjoittamasi sanaston kanssa. Kävele sanalistan kanssa tai sanakorttien 

kanssa. Sanastoa voi harjoitella myös pyörittelemällä kädessä stressipalloa. Liike 

auttaa oppimista.  

 

 

Pitkien sanojen pilkkominen. Jaa pitkät sanat osiin ja mieti miten ne rakentuvat. 

Esimerkiksi läsförståelseprov: läs (lukeminen), förståelse (ymmärtäminen), prov (koe) 

            Vinkki: poimi tällaisia pitkiä sanoja tekstikappaleista!  

 

Sanojen liittäminen johonkin yhteyteen esim. kuvaan auttaa muistamaan vieraita 

sanoja. Vinkki: katso video mielikuvatekniikasta ja sanaston opiskelusta! 
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Sanalista eli perinteinen sanojen pänttäys. Opettele kymmenen sanaa kerralla. 

Kun siirryt seuraaviin sanoihin, kertaa myös vanhat kymmenen sanaa. Näin opit 

jatkuvasti uusia sanoja, mutta myös kertaat aiemmin opittuja.   

 

Poimi kaverin kanssa kirjan kappaleesta kymmenen uutta sanaa ja kirjoita 

niistä lauseita tai tarina. Mitä hullunkurisempi, oudompi, erikoisempi lause, sitä 

paremmin muistat sen.  

 Pari tai vanhempi kyselee sanoja kohdekieli/suomi ja päin vastoin.  

Lauseiden lihottaminen. Lisää peruslauseeseen adjektiiveja, ajanmääreitä, 

paikanmääreitä, sivulauseita ym. 

 Miellekartat sanastosta (sanaperheet, vastakohdat jne.) 

Muista digikirjan ja paperikirjan harjoitukset ovat täynnä erilaisia sanastotehtäviä. 

Harjoituksissa toistuvat  yleensä kappaleen keskeiset ja opeteltavat sanat. Tee 

siis tehtäviä säännöllisesti. Sähköisissä tehtävissä saat palautteen saman tien. 

Abitreenien sivuilla on myös aiempien vuosien yo-kokeita, joilla voit harjoitella 

sanastoakin ja joista saa palautteen heti.  

 

Lisäksi kuuntele kohdekielistä musiikkia, tubettajia  ja katso elokuvia ja sarjoja 

kohdekielellä.  

 

Lue kirjoja, sarjakuvia, blogeja jne. 

Vinkki: sanaston ohessa opit myös ymmärtämään lukemaasi. 

 

Lisää vinkkejä sanaston opiskeluun seuraavilta nettisivuilta: 

 

Ota haltuun oppimistekniikat 
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           Opiskelutekniikat jakso 1. kehitä muistiasi 

           https://areena.yle.fi/1-3051647 

 

          Lotan lukuisat vinkit 

          https://www.youtube.com/channel/UCEvFm3LDxM2HfXdO03FTTDw 
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            kielioppi ja sanasto toiminnalliset harjoitukset: 

 

Ruotsin ja englannin kielessä sanajärjestyksen demostrointi. Opiskelijat itse tekevät 

sanajärjestyksen. Opiskelijoilla on sanalaput ja sanalappujen kanssa he siirtyvät 

oikeaan järjestykseen.  

Palloleikit ja verbin taivutus eri aikamuotoon. Pari sanoo verbin ja heittää pallon. 

Tähän olen lisännyt suomen opetuksessa myös persoonapronominin (hän >mennä> 

imperfekti). Pallon saaja sanoo oikean muodon ja heittää edelleen pallon eteenpäin.  

Sarjakuva kieliopista, sarjakuvaan kuusi ruutua, kaksi sarjakuvassa seikkailevaa 

hahmoa ja esim. konditionaalin harjoitteleminen sarjakuvan avulla.  

Musiikki ja erilaiset taputusleikit ja taputusleikkien avulla esim. prepositiot, 

epäsäännöllisten verbien harjoittelu jne. 

Lootuskukka (en tiedä oikeata nimeä tälle mutta se on tuttu jokaiselle meistä) 

Verbien kuulustelu tämän avulla tai kysymysten ja vastausten harjoittelu tämän 

avulla. 

Vene - laiva - satama -leikin tyyliin: Luokkatilan eri seinät ovat esim. imperfekti - 

preesens - perusmuoto. Toimii ainakin suomen kielessä: perusmuoto, preesens, 

imperfekti. Ope sanoo verbin esim.  menemme ja opiskelija liikkuu laivaan. Otin 

tämän salissa ja oli hauskaa! Toimii ainakin ruotsin kielessä hyvin. 

Substantiiivin monikkomuodot eri ryhmiin: or, ar, er, -n , - 

Opettaja sanoo sanan perusmuodossa sanan ja oppilaat menevät ryhmiin 

monikkomuodon mukaan. 

 

 

...jatkossa seuraa lisää, kunhan muistan kaiken mitä olen tehnyt. 

 

 

 

 


