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Vahvat ja epäsäännölliset verbit

Pantomim   

Taululle tai isolle paperille luokan seinälle kirjoitetaan kullekin joukkueelle:
perusmuoto        preesens        imperfekti        supiini

• Opiskelijat jakautuvat joukkueisiin.
• Valitaan yksi esittäjä esittämään pantomiimia, muut arvaavat.
• Opettaja jakaa toimintakortit, joissa verbejä.
• Esittäjä ottaa ensimmäisen kortin ja esittää verbin toiminnan pantomiimina.
• Se joukkueesta, joka arvaa verbin ruotsiksi, käy kirjoittamassa kaikki verbimuodot 

taululle tai paperille. Mikäli hän ei muista kaikkia muotoja, muut joukkueen jäse-
net saavat auttaa.

• Kun joukkueen kaikki verbit on arvattu, joukkue voi mennä ”varastamaan” verbe-
jä toiselta joukkueelta – eli arvaamaan heidän verbejään ja oikein arvattuaan kir-
joittaa ne omaan tauluunsa.

• Kun kaikki verbit on arvattu, tarkistetaan muodot (opettaja kertoo ratkaisut).
• Vain oikein taivutetuista verbeistä saa pisteen.
• Eniten pisteitä kerännyt joukkue on voittaja.

Verbit
olla = vara, är, var, varit
omistaa = ha, har, hade, haft
nukkua = sova, sover, sov, sovit
syödä = äta, äter, åt, ätit
voittaa = vinna, vinner, vann, vunnit
pyytää, rukoilla = be, ber, bad, bett
tulla = komma, kommer, kom, kommit
juoda = dricka, dricker, drack, druckit
antaa = ge, ger, gav, gett
sanoa = säga, säger, sa(de), sagt
kuolla = dö, dör, dog, dött
vetää = dra, drar, drog, dragit
mennä, kävellä = gå, går, gick, gått
istua = sitta, sitter, satt, suttit
saada = få, får, fick, fått
itkeä = gråta, gråter, grät, gråtit
nähdä = se, ser, såg, sett
kirjoittaa = skriva, skriver, skrev, skrivit
ehtiä = hinna, hinner, hann, hunnit
maata, sijaita = ligga, ligger, låg, legat
ottaa = ta, tar, tog, tagit
pudota, kaatua = falla, faller, föll, fallit
ymmärtää = förstå, förstår, förstod, förstått

Toiminnallinen tehtävä
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Toimintakortit pantomiimiin

olla = vara

omistaa = ha

nukkua = sova

syödä = äta

voittaa = vinna

pyytää, rukoilla = be

tulla = komma

juoda = dricka

antaa = ge

sanoa = säga

kuolla = dö

vetää = dra

Toiminnallinen tehtävä

mennä, kävellä = gå

istua = sitta

saada = få

itkeä = gråta

nähdä = se

kirjoittaa = skriva

ehtiä = hinna

maata, sijaita = ligga

ottaa = ta

pudota, kaatua = falla

ymmärtää = förstå


