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PELEJÄ ÄIKÄN OPETUKSEEN







Yksi yksinkertaisimmista "peleistä" on AIKAMUOTOPELI





Hienointa siinä on 
se, että oppilaat 
saavat piirtää 
pulpettiin! Ovat 
aina ihan 
ihmeissään.

Siis annan luvan 
piirtää 
LYIJYKYNÄLLÄ 
pulpettiin. 
(Lyijykynä ei 
näkynyt kuvassa, 
joten käytin 
punaista)





Sopii seiskoille tai miksei kertauksena muillekin. Sopisi myös vieraisiin 
kieliin...





Ohje oppilaille:



Jaa pulpetin pinta pystysuorassa kahtia ja vaakasuorassa kahtia kynällä. 
Pulpettisi on nyt neliosainen. Kirjoita vasemmalle ylös otsikoksi preesens, 
oikealle imperfekti, vasemmalle alas perfekti ja oikealle alas 
pluskvamperfekti. (Tätä he tekevät hartaina.)




Pulpetti voi olla myös yhteinen, eli kaksi oppilasta istuu yhteisen 
"pelipöydän" äärellä. (Minusta parityönä onkin opettavaisempi ja puolet 
vähemmän lappuja riittää...)





Olen kirjoittanut palstoittain (ehkä fontilla 
14) verbejä, jotka ovat eri aikamuodoissa. 
Esim. ISTUIVAT tai EN OLLUT KUULLUT. 
Monistuskoneella olen joskus 
suurentanut paperin A3:ksi. Paperi 
kannattaa muovittaa kovalla muovilla (en 
tiedä sen nimeä, meille tulee kirjastosta 
näitä muovilevyjä, jotka ovat hankalasti 
isompia kuin A4 mutta pienempiä kuin 
A3) ennen pieneksi leikkaamista. Ovat 
ammattimaisen näköisiä ja kestävät pelaamista. 





OHJE:

Oppilaat siirtävät laput oikeaan aikamuotolaatikkoon.  

Kun he ovat valmiit, pelinaapurukset vaihtavat paikkaa ja tarkistavat, onko 
naapuri tai naapuripari osannut sijoittaa kaikki oikein. Opettaja on tietysti 
ylin tuomari.



Vaihtoehto 1: Pelissä voi kaikilla pelaajilla olla samat verbit (tällöin 
kannattaa tulostaa jokaiselle ryhmälle omanvärisensä laput, jotta ne eivät 
sekaannu. Pikkuiset laput pitää jaksaa pitää tarkassa tallessa. Minigripin 
minikokoiset pussit ovat tähän hyviä.). Voidaan laskea pisteitäkin.



Vaihtoehto 2: Tulosta iso kasa verbejä ja jaa kouratuntumalla niitä 
pelaajille. Tällöin tarkastustehtävä on vaikeampi, koska kaverilla onkin eri 
verbejä kuin itsellä. (Mutta ei ole niin väliä, onko joku pikkuruinen lappu 
hävinnyt edellisenä vuonna.) Tällä tavalla tehtäessä oppilaat voivat 
tehtyään tehtävän omalla pulpetillaan sekoittaa laput uudelleen ja vaihtaa 
jonkun toisen kanssa paikkaa. Uudella pulpetilla on uudet verbit.



Hauskoja verbejä ovat sellaiset, jotka voivat olla kahdessa 
aikamuotolaatikossa (uin).






Samalla idealla voi tehdä moduspelin tai vaikka sanaluokkapelin. 

Lopuksi pyyhitään pulpetit puhtaaksi.











Muistipeli-idea sopii esimerkiksi KIRJALLISUUDENHISTORIAN 

jakson loppuun





Tarvitaan paljon pieniä lappuja, jotka ovat yhtä suuria ja sen verran paksua 
paperia, ettei läpi näy helposti.

Oppilaat tekevät pelin. Jos he ovat pitäneet esitelmän tms. jostain tietystä 
kirjailijasta tai teoksesta, he kirjoittavat  yhdelle lapulle kirjailijan, toiselle 
kirjan eli muistipeliparin. Jos peliryhmiä on esimerkiksi luokassa 5 (esim. 
3-4 hlöä/ryhmä), heidän pitää tehdä kymmenen lappua, joista viiteen tulee 
kirjailija ja viiteen teos.

(Jos klassikkokirjailijat on käyty aikajanan avulla, jaetaan aikajana sopiviin 
osiin niin, että jokainen oppilas saa kirjoittaa ainakin parin kirjailijan nimen 
ja hänen teoksensa lapuille.)



Sitten laput kerätään viiteen eri kasaan, joka peliryhmälle oma, ja 
aloitetaan muistipelin pelaaminen.

Ihan perussäännöillä. Lopuksi lasketaan, kuka sai eniten pareja ja 
glooriaa.









MODUSPELI 

(pelataan vaikka juuri ennen koetta)



Nämä kortit ovat oppilaiden tekemiä eikä 
kovaa muovia vielä ollut. Tarramuovilla 
on yritetty...








Tarvitaan neljä eriväristä kartonkia. Jokainen leikataan pieniksi lapuiksi.

Keltaisiin lappuihin kirjoitetaan jonkin verbin perusmuoto. 
Vaaleanpunaisiin aikamuoto. Sinisiin modus (potentiaaleja voisi tehdä 
ehkä muita vähemmän?). Vihreisiin persoona.



Oppilaat istuvat 3 oppilaan ryhmissä. He saavat pulpetille suunnilleen yhtä 
monta lappua joka väriä. Pinot pannaan ylösalaisin pöydälle. 



OHJE: Ensimmäinen oppilas nostaa päällimmäisen kortin joka pinosta.

Hän joutuu muodostamaan esim. KALASTAA + PERF. + KOND. + PASS.

Muut seuraavat korva tarkkana, menikö oikein. Pisteitä voi laskea esim. 
niin, että jos osaa sanoa, ettei verbiä voi muodostaa (mahdoton 
aikamuoto tai persoona) saa 1 pisteen. Jos osaa muodostaa verbin, saa 2 
p. Jos osaa muodostaa potentiaalin, saa 3p. (Potentiaalin voi jättää 
poiskin.) Oppilaat voivat myös antaa puolikkaita pisteitä, kunhan sopivat 
asiasta keskenään rauhassa.

Tämä tylsältä kuulostava peli on monen oppilaan mielestä ollut se, josta 
on lopullisesti opittu modukset (ja aikamuodot). Kaverit opettavat toisiaan 
ja opettaja nauttii, kun oppilaat posket punaisena väittelevät, onko sana 
oikein vai ei.







ONNENPYÖRÄ (hienompi versio hirsipuusta)



Kun kielen ominaispiirteet ysillä on opeteltu, voidaan pelata Onnenpyörää.



Olen yksinkertaistanut sääntöjä TV:ssä pyörineestä pelistä (Youtubesta 
voit oppilaiden kanssa katsoa kuriositeettina), mutta pitänyt tärkeänä 
esim. sitä että vokaalit voi ostaa (pisteillä) ja konsonantin arvata nopan 
lukemalla 2-6. 



Tarvitaan noppa joka ryhmälle (ryhmässä 3-4 oppilasta)  ja ohjeet pelin 
pelaamista varten.



OHJE:

Yksi oppilas kerrallaan on ryhmänsä vetäjä ja keksii ja tekee taululle (mulla 



on luokassa kaksi isoa liitutaulua, jotka voi jakaa liidulla eri ryhmien 
käyttöön) tai isolle paperille kolmisanaisen lauseen merkitsemällä viivan 
jokaisen kirjaimen kohdalle (kuin hirsipuussa, mutta sanan tilalle lause). 



Eka pelaaja heittää ensin noppaa, arvaa jonkin konsonantin ja saa pisteitä 
niin monta kuin konsonantteja löytyi x nopan lukema (kolme k-kirjainta ja 
nopan lukema oli kaksi: 3x2 = 6 pistettä). Arvatut konsonantit kirjoitetaan 
näkyviin viivoille. Jos konsonanttia ei löydy, ei pelaaja saa pisteitä.

Seuraava pelaaja saa heittää noppaa ja sen jälkeen arvata konsonantin.

 

Jos pelaajalla on seuraavalla kierroksella pisteitä (eli hänen sanomansa 
konsonantti löytyi lauseesta), hän heittää noppaa ja voi joko arvata 
konsonantin tai ostaa vokaalin. Jos hän sanoo ostavansa vokaalin, vokaali 
maksaa kolme pistettä riippumatta siitä, montako niitä lauseesta löytyy. 

Tai löytyykö lainkaan.

Noppaa pitää heittää aina ensin, koska nopanlukema 1 on rosvosektori ja 
silloin pelaaja menettää kaikki saamansa pisteet eikä saa esim. arvata 
konsonanttia tai ratkaista tehtävää.





Kun pelaaja on heittänyt noppaa, hän voi joko arvata konsonantin, ostaa 
vokaalin tai sanoa "Ratkaisen tehtävän", jolloin sanoo lauseen. Jos se oli 
oikein, oppilas voittaa 1. erän ja hänen pisteensä jäävät loppukilpailua 
varten voimaan. Jos voittajalla ei ole yhtään pistettä, hän voittaa, mutta ei 
saa pisteitä.  

(Jos ratkaisu ei ollut oikein, seuraava pelaaja heittää jälleen noppaa ja sen 
jälkeen joko jatkaa arvailua/ostamista tai yrittää ratkaista tehtävän.)



Voittajakaan ei saa käyttää pisteitään seuraavaa lausetta ratkottaessa, 
vaan pisteet ovat lopullista voittajaa (useamman erän jälkeen) 
selvitettäessä tärkeät.

Eli jokainen pelaaja aloittaa seuraavan lauseen erän nollapisteestä.



2. erä: Ryhmän seuraava pelaaja siirtyy pelin pyörittäjäksi ja tekee 
lauseen, ja kun sen joku ratkaisee, voittaja saa 2. erävoiton ja hänelle 
merkitään muistiin pisteet, jotka hänellä oli lauseen ratkaistuaan.



Koko pelin voittaja on se, joka on ratkaissut tehtävän tai tehtäviä ja jolla 



on eräpisteitä eniten.





Kertaan ennen peliä yleisimmät äänteet (T, N, A, I. Näistä saa 
muodostettua kauniin etunimen...), ja sen että soinnillisia konsonantteja 
kannattaa tarjota vasta ihan viimeisessä hädässä  ja  ettei etu- ja 
takavokaaleja kannata ostella samaan sanaan (vokaalisääntö). 

Vähintään oppilaat oppivat pelissä, mitkä ovat vokaaleja!



Tähän menee kyllä koko oppitunti!












OIKEINKIRJOITUSPELI 



eli pelasta maailma väärinkirjoitetuilta 
sanoilta

(sopisi lukioonkin)












Olen kirjoittanut yhdyssanoja, isoja alkukirjainsanoja, repliikkejä ja muita 
kummallisuuksia palstoittain sekä oikein että väärin. Suurensin 
muistakseni A4 A3:ksi monistuskoneella, liimasin taas sitä kovaa muovia 

päälle. Merkkasin paperin 
takapuolelle väärin-merkin 
väärinkirjoitettujen sanojen taakse. 
Leikkasin korteiksi. 











Peliä pelataan kolmen hengen 



ryhmissä. Kaikki kortit levitetään näkyviin pöydälle.





OHJE: 



Ensimmäinen pelaaja nostaa kaksi 
sellaista korttia, jotka hänen mielestään 
on kirjoitettu väärin. 



Nurjalla puolella korttia näkyy vastaus. 









Jos molemmat olivat väärin, hän ottaa ne itselleen ja saa jatkaa yhden 
bonuskortin. 



Jos jompikumpi korteista olikin oikein, hän panee sen takaisin pöydälle 
eikä saa ottaa bonuskorttia. (Joku saattaa vahingossa nostaa saman 
kortin myöhemmin, jos ei ole painanut mieleensä)





Tarkoitus on siis pelastaa maailma vääriltä kirjoituksilta niin, että pöydälle 
jää vain ne oikein kirjoitetut sanat. 

Voittajalla on eniten väärin kirjoitettuja kortteja.

Opettaja voi kertoa ensin, montako oikein kirjoitettua sanaa kasassa on. 
Se voi auttaa lopussa.





TÄTÄ VOI VAIKEUTTAA vaikka kuinka paljon: voi tehdä monen tasoisia 
tehtäviä ja tulostaa ne eri väreille. Eli vaikkapa vihreät ovat helppoja 
alkukirjain- tai yhdyssanamuotoja, siniset vähän hankalampia ja punaiset 
ihan lukiokamaa. Kannattaa kirjoittaa paljon sanoja ja suht saman verran 
oikein ja väärin.

Opettaja voi päättää vaikeusasteen tai antaa oppilaiden päättää, minkä 
värisiä he haluavat peliinsä. Kaikkia värejäkin voi sekoittaa samaan peliin, 
sillä eriväriset laput on helppo lopussa poimia omiin pusseihinsa.





