Verbiviesti
Avainsanat: pelillisyys, kieliopin harjoittelu, yhteistoiminnallisuus
Toiminnan tavoite/tarkoitus:
Verbimuotojen harjoittelu sekä kertaus, yhteistyön harjoittelu.

Reppu:
Millaisia resursseja tarvitaan?



Opettajan valmistamat listat harjoiteltavien verbien perusmuodoista, joiden vieressä on tilaa
kirjoittaa.
Opetustila/luokkahuone kannattaa järjestellä niin, että oppilaat mahtuvat kahteen jonoon ja
että jonon edessä on tilaa.

Askel polulla:
Aktiviteetti
Oppilaat ovat harjoitelleet englannin epäsäännöllisiä verbejä, niitä kerrataan tämän kisan avulla.
Oppilaat jaetaan tasaisesti esimerkiksi kolmeen joukkueeseen. Luokan eteen järjestetään yhtä
monta pulpettia kuin joukkueita on. Jokaisella pöydällä on tehtävämoniste, jossa toisessa reunassa
epäsäännöllisten verbien perusmuodot. Sopivan matkan päähän pulpetista merkitään viiva, jonka
takana joukkueiden tulee odottaa. Oppilaat asettautuvat joukkueittain viivan taakse. Viivan takaa
lähtee vuorollaan yksi ryhmästä kirjoittamaan yhden verbin kaikki muodot esim. write, wrote,
written.
Opettaja antaa ohjeeksi, että kukin oppilas kirjoittaa vuorollaan yhden verbin muodot.
Vaihtoehtoisesti oppilas saa kuitenkin halutessaan kumittaa väärät muodot ja korjata ne. Oppilaiden
ei tarvitse täyttää monistetta järjestyksessä, vaan kukin oppilas voi valita, minkä verbin
taivutusmuodot hän kirjoittaa.
Pelin edetessä voi sääntöjä täydentää tai opettaja voi miettiä valmiiksi ennen aktiviteettia, miten peli
etenee. Opettaja voi miettiä, saako eteen menevä oppilas vain tehdä yhden asian. Eli saako hän
ainoastaan täydentää vai saako hän myös kumittaa jonkun väärän muodon. Ryhmät saavat viivan
takana keskustella verbimuodoista ja neuvotella tehtävästä.
Kisa loppuu, kun ensimmäisenä monisteen tehtävät valmiiksi saanut joukkue nostaa käden ylös.
Oppilaat siirtyvät ryhmittäin istumaan ja tarkistavat ryhmittäin vielä toisten joukkueiden ratkaisut.
Oppilaat saavat käyttää kirjaa apuna tarkistuksessa. Jokaisesta oikeasta muodosta merkitään yksi
piste. Lopuksi lasketaan pisteet ja julistetaan voittajajoukkue.

Kompassi:
Toiminnan periaatteet


Toiminnan tavoitteena on kerrata englannin epäsäännöllisiä verbimuotoja kisamaisesti.





Ne oppilaat, joille verbien epäsäännölliset muodot ovat haastavia, hyötyvät joukkueittain
suoritettavasta tehtävästä, jossa he voivat keskustella koko joukkueen kanssa
verbimuodoista ja voivat valita, minkä verbin muodot täydentävät.
Havainnoidussa aktiviteetissa pelin sääntöjä täsmennettiin oppilaiden kanssa keskustellen
aktiviteetin aikana, mutta opettaja voi myös päättää ennen peliä säännöt.

Muuttuvat olosuhteet:
Soveltaminen


Havainnoitu aktiviteetti toteutettiin yläkoulussa, mutta aktiviteettia voidaan soveltaa eri
ikäryhmillemuuttamalla käsiteltävää sanastoa.

