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1  Kuuntele ja toista.

 egg bacon cereal milk tea
 kananmuna pekoni murot maito tee

 water juice toast cheese sausage
 vesi mehu paahtoleipä juusto makkara

Good morning!

2  Kuuntele ja toista.

  Bacon and eggs,

  toast with cheese.

  Cereal with milk,

  can I have some, please?

3  Kuulet sanoja englanniksi. Kun kuulet ruokasanan, hyppää ylös.

4  Keskustele parisi kanssa englanniksi. 

Vaihda alleviivattuja sanoja.

  Cheese? Yes, please.

  Tea? No, thank you.
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5  Mistä ruoista pidät? Ympyröi kolme sanaa. 

Kaverisi arvaa englanniksi, mitkä sanat valitsit.
9  Mitä ruokasanoja löydät sanaviiristä? Erota pystyviivalla.
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6  Harjoittele c-kirjaimen kirjoittamista.

 Cheese?  No.

baconmilkslidecerealdollteawaterhiju
icetoastbyecheesemorningsausage

10  Mihin ruokasanaan kuva liittyy? Yhdistä. Yksi sana jää yli.

egg bacon cereal milk tea water juice toast cheese sausage
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egg bacon cereal milk tea water juice toast cheese sausage

 Milk?       Yes.

8  Sanaviesti. Pelaa parisi kanssa. Opettaja on kirjoittanut 
kauppalistan englanniksi. Lista on luokan ovessa. Käykää 
parisi kanssa vuorotellen lukemassa, mitä kauppalistassa on. 
Piirtäkää kauppalistan ruoat vihkoon. Kuinka nopeita olette?

11  Ratkaise laskutoimitukset.

 1 te + gg - t  = egg 

 2 kche + ese - k  =  

 3 jmi + lk - j  =  

 4 jui + che - h  =  

 5 wa + tekr - k  =  

 6 hsau + sage - h  =  

7  a Kieli solmuun. Harjoittele c-kirjaimen ääntämistä. Kuuntele ja toista.

  juice   cereal   bacon

7  b Missä sanoissa c-kirjain äännetään /s/? Ympyröi.
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12  Kauppapeli. Pelaa parisi kanssa. Valitse yksi kauppalista. 
Heitä noppaa. Sano ruudun sana englanniksi. Voittaja on se, 
joka saa ensin kerättyä oman listansa asiat.

Osaan sanoa englanniksi mitä syön aamulla.

Ympyröi sanat, jotka ovat mielestäsi hauskimman kuuloiset.
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Osaan sanoa englanniksi nämä ruokasanat

13  Mitä Barney pyytää Williä ostamaan kaupasta? Merkitse rasti.

 egg 

 bacon 

 cereal 

 milk 

 tea 

 water 

 juice 

 toast 

 cheese 

 sausage 
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