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220727 Verb Bingo 

Sisältö: 

66 tekemistä kuvaavaa kuvakorttia, joiden toiselle puolelle on kirjoitettu englanniksi kuvaa vastaava verbi 

36 bingokorttia, joissa on toisella puolella kuusi tekemistä kuvaavaa kuvaa ja toisella puolella kuvia vastaavat 

verbit englanniksi 

Peliohjeet: 

Ennen peliä 

Ennen pelaamisen aloittamista opettaja voi testata luokan osaamista. Opettaja levittää verbikortit pöydälle ja 

pyytää oppilaita lajittelemaan kortit verbin aihepiirin tai tapahtumapaikan mukaan, esim. töissä, koulussa, 

kotona, urheillessa, vapaa-ajalla tapahtuvia toimintoja tai vielä tarkemmin. Opettaja voi lopuksi kysyä luokalta 

kysymyksiä, kuten: 

Which group is biggest? 

Which verbs do you know 

What do you do when you wake up? (wake up, get dressed, eat, drink…) 

What do you do when you are at school, home, etc? 

What do you do in your free time? 

Löydä samat kuvat 

Aseta jokaisen oppilaan pöydälle bingokortti, kuvapuoli ylöspäin. Ota yksi kuvakortti, näytä se luokalle ja lue 

sen sana ääneen. Oppilaat, joiden bingokortista löytyy kyseinen kuva, voivat peittää kuvan. Ensimmäisenä 

kaikki bingokorttinsa kuvat peittänyt oppilas voittaa.  

Löydä samat sanat 

Aseta jokaisen oppilaan pöydälle bingokortti, tekstipuoli ylöspäin. Ota yksi kuvakortti ja lue sen sana ääneen. 

Oppilaat, joiden bingokortista löytyy kyseinen sana, voivat peittää sanan. Ensimmäisenä kaikki bingokorttinsa 

sanat peittänyt oppilas voittaa.  

Löydä vastaavat sanat ja kuvat 

Aseta jokaisen oppilaan pöydälle bingokortti, kuvapuoli ylöspäin. Ota yksi kuvakortti, älä näytä sitä luokalle ja 

lue sen sana ääneen. Oppilaat, joiden bingokortista löytyy kyseistä sanaa vastaava kuva, voivat peittää kuvan. 
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Ensimmäisenä kaikki bingokorttinsa kuvat peittänyt oppilas voittaa. Peliä voi pelata myös siten, että oppilaiden 

bingokortin sanapuolet ovat ylöspäin, ja näytät heille kuvakortin kuvaa sanomatta sanaa ääneen. 

Sano sana 

Jokainen pelaaja nostaa kuvakortin siten, että näkee vain sen kuvapuolen. Pelaaja päättelee kortin sanan ja 

sanoo sen ääneen. Sen jälkeen hän tarkistaa oikean sanan kortin takapuolelta. Jos sana on oikein, pelaaja saa 

pitää kortin, jos se on väärin, kortti palaa pakkaan. Eniten kortteja kerännyt voittaa. 

Äännä sana 

Peliä pelataan kuten Sano sana -peliä, mutta oikean sanan nimeämisen lisäksi pelaajan täytyy myös ääntää 

sana oikein. Opettaja voi myös pyytää pelaajia muodostamaan lauseen, jossa sana esiintyy. 

Lajittelupeli 

Verbit lajitellaan ryhmiin, esimerkiksi ryhmät voivat olla: 

Sport (run, jump, ride a bike, ski, swim, fly, rollerblade, win) 

School (wake up, sit down, surf the internet, count, understand, cut, glue, write) 

Home (watch TV, feed, get dressed, get undressed, phone, play video games, sleep, wash) 

Free time (take a photo, read, sing, listen to music, play an instrument, walk, dance, paint) 

 

Kortit sekoitetaan ja jaetaan pelaajille, ja pelaajat eivät näytä korttejaan muille. Jokaisen pelaajan pitää kerätä 

tietyn ryhmän kortteja kysymällä toisilta pelaajilta, onko heillä jotain tiettyä korttia. Jos kortti on pelaajalla, 

hänen on annettava se sitä kysyneelle pelaajalle.  

Arvaa verbi 

Luokka jaetaan kahteen ryhmään. Kummankin ryhmän on vuorotellen valittava kortti, ja toinen ryhmä yrittää 

arvata, minkä kortin ensimmäinen ryhmä valitsi kysymällä enintään kymmenen kysymystä siitä englanniksi. 

Esimerkiksi: Is it an outdoor action? Is it a sport? Is it an action done at the table? 

Pantomiimi 

Opettaja tai joku oppilaista valitsee kortin ja yrittää esittää sen sanan puhumatta. Muut yrittävät arvata, minkä 

kortin esittäjä valitsi. 

Tarinankerronta 

Pelaaja valitse kortin ja kertoo lyhyen tarinan, jossa kortin sana esiintyy. Seuraava pelaaja valitsee uuden 

kortin, ja yrittää samalla tavalla jatkaa ensimmäisen pelaajan aloittamaa tarinaa. Tarina saa olla hullunkurinen, 
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mutta verbin käyttäminen oikealla tavalla on tärkeää. Tarina voidaan myös kertomisen sijaan kirjoittaa 

paperille. 

Bingotarina 

Jaa jokaiselle oppilaalle oma bingokortti ja pyydä heitä kirjoittamaan tarina, jossa esiintyvät kaikki bingokortin 

verbit. 

Pantomiimi-bingo 

Lukekaa edellisen tehtävän bingotarinoita ääneen. Aina verbin kohdalla koko luokan pitää näytellä verbi 

pantomiiminä. 

 

Verbilista 

argue 

break 

buy 

call out 

clean 

close 

cook 

count 

cross the road 

cry 

cut 

dance 

dive 

dream 

drink 

drive 

eat 

fall 

feed 

fly 

get dressed 

get undressed 

give a present 

glue 

go downstairs 

go in 

go out 

go upstairs 

jump 

kiss 

laugh 

listen to music 

look for 

lose 

open 

paint 

phone 

play an instrument 

play video games 

post a letter 

read 

repair 

ride a bike 

rollerblade 

run 

shout 

sing 

sit down 

ski 

sleep 

stand up 

surf the internet 

swin 

take a photo 

talk 

think 

understand 

wait 

wake up 

walk 

wash 

watch TV 

wave 

win 

work 

write 


