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Onko sinulla lapsia?

Minkä nimisiä
siskoja/veljiä
sinulla on?

Mikä on sinun
äidin nimi?

Mikä on sinun
isän ammatti?

Monesko lapsi
sinä olet?

Onko sinulla
paljon ystäviä?

Mitä sinä
harrastat
ystävien kanssa?

Millainen on kiva
kaveri?

Kuka oli sinun
ensimmäinen
ystävä?

Onko sinulla iso
perhe?

Mitä sinä teet
perheen kanssa?

Miten juhlit
kavereiden
kanssa?

Kenen kanssa
leikit, kun
olit lapsi?

Keksi 5 mukavaa
asiaa, joita voit
tehdä perheen
kanssa.

Kuinka monta
serkkua sinulla on?

Vietätkö mielelläsi
aikaa yksin? Miksi?

Kenet ottaisit
mukaan
lomamatkalle?

Miksi ystävät ovat
tärkeitä?

Kuka on tärkein
ihminen sinulle?

Onko sinulla
paljon sukulaisia?

Asutko perheen
kanssa?

Millainen koti
sinulla on?

Onko sinulla
kotieläimiä?

Haluaisitko
kotieläimen?
Minkä eläimen?

Asuvatko sinun
sukulaiset
Suomessa?

Missä eri maissa
sinun sukulaiset
asuvat?

Millaisia naapureita
sinulla on?

Minkä nimisiä
kavereita sinulla on?

Onko sinulla
kavereina sekä
miehiä että naisia?

Minkä ikäisiä
sinun vanhemmat
ovat?

Minkä ikäisiä
sinun lapset ovat?

Luettele 3
suomalaista miehen
nimeä.

Luettele 3
suomalaista naisen
nimeä.

Luettele 5
huonekalua.

Kerro millaisia
asuntoja
Suomessa on.

Montako
henkilöä sinun
perheessä on?

KESKUSTELUKLUBI | noppapeli

perhe ja
ystävät

1

II
Kuka on Suomen
presidentti?

Näytä kartasta missä Kuinka paljon ihmisiä
Suomi sijaitsee.
asuu Suomessa?

Kuinka paljon
ihmisiä asuu sinun
kaupungissa?

Kuka on
Suomen
pääministeri?

Milloin Suomi
itsenäistyi
Venäjästä?

Mikä on Suomen
kansalliseläin?

Luettele 3
kuuluisaa
suomalaista
urheilijaa.

Luettele 5
suomalaista
kaupunkia.

Kuinka monta
kaupunkia on
Lapissa?

Mikä on Suomen
jääkiekkojoukkueen nimi?

Mikä on mielestäsi
paras suomalainen
tv-ohjelma?

Luettele 5
suomalaista
urheilulajia.

Milloin Suomi liittyi
Euroopan Unioniin?

Milloin Suomessa
Suomen markka
vaihtui euroon?

Luettele 5
suomalaista
eläintä.

Mikä on sinun
lempikaupunki
Suomessa?

Luettele ne
suomalaiset
kaupungit, joissa
olet käynyt.

Milloin
Suomessa
on talvi?

Missä sijaitsee
Suomen suurin
lentokenttä?

Mikä oli Suomen
vanha pääkaupunki?

Mitkä ovat
Suomen viralliset
kielet?

Luettele 5
suomalaista laulajaa
tai näyttelijää.

Mistä asioista
Suomi on tunnettu
ulkomailla?

Mitä marjoja
Suomessa
kasvaa?

Millaista on
suomalainen ruoka?

Luettele 5
tavallista
suomalaista nimeä.

Taivuta
ASUA-verbiä.

Mihin kirkkoon
suurin osa
suomalaisista
kuuluu?

Mitä juhlia
Suomessa
juhlitaan?

Luettele
suomalaisten
sanomalehtien
nimiä.

Mikä on Suomen
pisin joki?

Missä Suomen
kaupungissa
haluaisit käydä?

Mikä on sinun
lempisana
suomeksi?

Luettele 5 asiaa,
joista monet
suomalaiset pitävät.

Luettele 5 hyvää
asiaa Suomesta.
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Mitkä ovat sinun
vahvuudet?

Millaisesta
työstä olet
kiinnostunut?

Luettele 3 asiaa,
joissa haluat
kehittyä.

Mikä on sinun paras
koulumuisto?

Missä olet ollut
aikaisemmin töissä?

Kerro itsestäsi.

Kerro 5 asiaa, joita
sihteeri
yleensä tekee.

Mitä tarkoittaa
määräaikainen
työsuhde?

Mitä tarkoittaa
osa-aikatyö?

Et ymmärrä sinulle
annettua
työtehtävää. Miten
toimit?

Minkä uuden taidon
haluat oppia?

Olet tehnyt annetun
työtehtävän
valmiiksi. Miten
toimit seuraavaksi?

Olet sairaana.
Ilmoita asiasta
työpaikalle.

Millainen on
hyvä esimies?

Näyttele eleiden ja
ilmeiden avulla
jotain ammattia.

Miten toimit, jos
opiskelu/työ
aiheuttaa
sinulle stressiä?

Milloin tarvitset
verokorttia?

Mikä on
työsopimus?

Kaveri häiritsee
oppitunnilla. Mitä
teet?

Mitä haluaisit
opiskella?

Mikä on sinun
toiveammatti?

Mitä kieliä osaat?

Luettele
5 ammattia.

Miten Suomessa voi
löytää töitä?

Mitä ammattia et
ikinä harjoittaisi?
Kerro miksi.

Myöhästyit
kokouksesta.
Näyttele kuinka
saavut
kokoukseen.

Vertaile Suomen
ja sinun kotimaan
opiskelu-/
työelämää?

Mistä hankit
uuden
verokortin?

Miltä
www-sivuilta
voit löytää töitä?

Mitä kouluja olet
käynyt?

Luettele 5 alaa, joita
voi opiskella sinun
kotipaikkakunnalla.

Mitä tarkoittaa TES?

Minkälaisia
ammatteja sinun
kotimaassa on?

Kaveri tulee
sinun työpaikalle
ja sinulla on
paljon töitä.
Miten toimit?

Millainen on
hyvä koulu?

Millainen on hyvä
asiakaspalvelija?
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Luettele 3 ruokaa,
jotka alkavat
p-kirjaimella.

Millaisen
kahvilan sinä
perustaisit?

Miten keität riisiä?

Onko joku tarjonnut
sinulle ruokaa, jota
et voinut syödä?

Luettele 5
hedelmää.

Millaista ruokaa
voisit saada
metsästä?

Juotko
mielummin
kahvia vai
teetä?

Luettele
suomalaisia
jouluruokia.

Kenen kanssa
sinä syöt
yleensä?

Mistä ruoasta
sinä et pidä?

Luettele 6 kasvista.

Millaista
juhlaruokaa
sinun kotimaassa
on?

Mitä ruokaa
kaipaat
sinun kotimaasta?

Mikä on sinun
lempiruoka?

Minkä maalaisesta
ruoasta sinä pidät?

Taivuta
SYÖDÄverbiä.

Kuinka leivot
kakun?

Kuinka usein
syöt ulkona?

Mikä on sinun
lempijälkiruoka?

Luettele 5
vihreää ruokaa.

Luettele 4
suomalaista ruokaa.

Luettele 5
marjaa.

Kerro mitä
söit tänään
aamupalaksi.

Millainen olisi
unelmapäivällinen?

Luettele erilaisia
juomia.

Millainen on
sinun mielestä
terveellinen
aamupala?

Mitä söisit
ravintolassa, jos
voisit itse valita?

Kuinka usein
juot kahvia?

Luettele 5 sinun
kotimaan
ruokalajia.

Mistä hedelmistä
sinä pidät?

Taivuta JUODAverbiä.

Miksi ihmiset
syövät
roskaruokaa?

Mistä jäätelöstä
sinä pidät?

Kuka tekee
ruokaa sinun
kotona?

Millaisen
päivällisen
valmistaisit
ystävillesi?

Kerro mikä on paras
syömäsi ruoka.
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Mitä sinä
harrastit
kotimaassa?

Mitä sinä
harrastat
Suomessa?

Mistä
urheilulajista
sinä pidät?

Mitä Suomessa voi
harrastaa kesällä?

Luettele 5
pallopeliä.

Mikä on sinun
lempipeli?

Pelaatko sinä
lautapelejä?

Mitä sinä teet
ystäviesi kanssa?

Mitä sinä teet
perheesi
kanssa?

Minkä uuden
harrastuksen
haluaisit aloittaa?

Mitä Suomessa voi
harrastaa talvella?

Mitä teet
vapaa-ajalla?

Mihin haluaisit
matkustaa lomalla?

Mikä on sinun
lempipaikka
Suomessa?

Taivuta
PELATA-verbiä.

Minkä uuden taidon
haluaisit oppia?

Mitä luonnossa voi
tehdä?

Vietätkö vapaaaikaa mieluummin
yksin vai kavereiden
kanssa?

Millainen on hyvä
loma?

Mitä teet
lomalla?

Missä maissa olet
käynyt?

Missä kaupungeissa
olet vieraillut
Suomessa?

Pidätkö
maaseudulla
asumisesta?

Tykkäätkö
isoista
kaupungeista?

Osaatko
hiihtää?

Pidätkö
talviurheilusta?

Mitä sinä teet
viikonloppuna?

Luettele 3
urheilulajia.

Taivuta
MATKUSTAAverbiä.

Pidätkö enemmän
talvesta vai kesästä?
Miksi?

Mitä juhlia sinun
kotimaassa
vietetään?

Luettele
suomalaisia juhlia.

Millaista on sinun
kotimaan
juhlaruoka?

Kerro mitä talvella
voi harrastaa?

Kerro sinulle
tärkeästä
juhlasta.

Urheiletko
mielummin itse vai
katsotko urheilua
TV:stä?
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Taputa käsiä
5 kertaa.

Nouse seisomaan
ja sano sinun nimi.

Kättele neljää
ihmistä.

Nouse ylös ja
kirjoita taululle
sinun kotimaan
nimi.

Piirrä taululle
jokin eläin.

Nouse ylös ja
kävele 5 askelta
eteenpäin.

Kysy vasemman
puolen pelaajalta:
”Kuinka vanha olet?”

Kysy vastapäätä olevalta
henkilöltä:”Mistä
olet kotoisin?”

Katso taakse ja
kerro mitä näet.

Nosta vasen käsi
ylös ja sano:
”Minun vuoro”

Laula jokin laulu
suomeksi.

Mene luokasta
ulos, koputa
oveen ja sano:
”Saanko tulla?”

Nouse ylös,
valitse 3 ihmistä
ja tehkää jono.

Ota kaverin
kädestä kiinni.

Näytä
surulliselta.

Näytä iloiselta.

Tee joku asento.

Tee vihainen ilme.

Nosta peukalot ylös.

Tee jonkin
eläimen ääni.

Seiso varpaillaan
ja laske
kymmeneen.

Heitä toinen kerta
noppaa.

Pyydä kaveria
avuksi ja
siirtäkää tuoli.

Iske silmää.

Hyppää yhdellä
jalalla 5
kertaa.

Nouse ylös ja leiki
opettajaa.

Näyttele
sairasta.

Näyttele
syömistä.

Olet voittanut
lotossa.
Miten reagoit?

Käy tervehtimässä
toisen ryhmän
pelaajaa.

Näyttele
poliisia.

Ota nopat
ja anna ne
ohjaajalle.

Kysy vasemman
puolen pelaajalta:
”Mikä sinun
nimi on?”

Näyttele, että korjaat
jotain esinettä.

Vaihda
istumapaikkaa
kaverisi kanssa.

Kysy ohjaajalta:
”Mitä kuuluu?”
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