
  ELÄIMET 

 

Lämmittely 

 

JÄNIS KISSA KOIRA HEVONEN LAMMAS 

AKVAARIOKALA HAUKI LEHMÄ SIKA NORSU 

KAMELI HAMSTERI MARSU GERBIILI CHINCHILLA 

KÄÄRME HÄMÄHÄKKI PORO HIRVI JOKU MUU? 

 

 

Mikä eläin olisit, jos olisit joku muu kuin ihminen? Miksi? 

Mikä on sinun lempikasvi? Miksi? 

Minkä kukan haluaisit saada ystävältä / rakastetulta / äidiltä...? 

Minkä kukan haluaisit antaa ystävälle / rakastetulle / äidille...? 

Kerro elämäkertasi eläinten kautta. Mitä eläimiä elämässäsi on ollut? 

 

Mitä eläimiä et voisi koskaan syödä? Mitä haluaisit maistaa? 

Onko sinulla nyt tai historiassa jokin eläinharrastus? 

Mitä lemmikkieläimiä tiedät Suomesta? 

Mitä lemmikkejä on kotimaassasi? 

Kerro sinun lemmikistä! Minkä näköinen? Millainen luonne? Mitä se tekee? Mitä se tarvitsee? 

Miten se ääntelee? Miltä se tuntuu? Miten hoidat sitä? Mitä se antaa sinulle? 

 

 



  ELÄIMET 

Dialogeja 

Eläinlääkärissä 

 

Viet sinun koiran rokotukseen 

 

Sinä:  (Kerro, mitä haluat.) (10 sek.) 

Partneri:  ***** 

Sinä:   (Vastaa myöntävästi) (10 sek.) 

Partneri:  ***** 

Sinä:  (Vastaa myöntävästi) (10 sek.) 

Partneri:  ***** 

Sinä:   (Vastaa myöntävästi) (10 sek.) 

Partneri:  ***** 

Sinä:  (Kysy tulevista rokotuksista) (10 sek.) 

Partneri:   ***** 

Sinä:  (Kiitä.) (10 sek.) 

 

 

Eläinlääkärissä 

 

Viet sinun koiran rokotukseen 

 

Sinä:  (Kerro, mitä haluat.) (10 sek.) 

Partneri:  Jaahas, onko tässä Muppe? 

Sinä:  (Vastaa myöntävästi) (10 sek.)  

Partneri:  No, nostapa Muppe tähän pöydälle, niin katsotaan. Voisitko pitää tuosta kiinni? 

Sinä:  (Vastaa myöntävästi) (10 sek.) 

Partneri:  Yritä saada Muppe olemaan ihan hiljaa. 

Sinä:  (Vastaa myöntävästi) (10 sek.)  

Partneri:  No niin, selvä juttu. Kaikki kunnossa. Nyt ei enää tarvi huolehtia. Älä päästä sitä  

    leikkimään toisten koirien kanssa vielä tällä viikolla.  

Sinä:  (Kysy tulevista rokotuksista) (10 sek.) 

Partneri:  No nyt teillä on kaikki rokotukset. Jos Muppe ei matkusta, ei tarvitse uusia  

  rokotusta.  

Sinä:  (Kiitä.) (10 sek.) 



  ELÄIMET 

 

Tilannetehtävät  

 

1. Haluat ostaa jonkin eläimen (minkä?). Kysyt hoitamisesta. 

2. Olet lenkillä koiran kanssa. Vastan tulee mies koiran kanssa. Sinun koira haluaisi 

leikkiä. 

3. Kävelet kaupungilla ja sinua vastaan tulee tosi iso ja vihainen koira vapaana. Näet 

omistajan 10 metrin päässä. 

4. Sinun hevonen karkasi ja nyt se juoksee Golf-kentällä vapaana…… 

5. Haluat ostaa jonkin eläimen (minkä?) lemmikkikaupassa. 

6. Sinun pihalla on kani. Otat sen kiinni ja soitat poliisille. 

7. Sinun saunassa on jättimäinen hämähäkki. Pyydät apua. 

8. Sinun koira söi sinun juhlakengät. Mitä sanot koiralle? 

9. Kissa pissasi sinun Suomen kielen oppikirjan päälle. Kirja haisee pahalle, etkä voi ottaa 

sitä kurssille. Mitä sanot opettajalle? 

10. Sinun lemmikki teki jotain pahaa (mitä?). Kerro asiasta ystävälle. 

11. Soita eläinlääkärille. Keksi itse, miksi. 

12. Osta onki, virveli tai rapumerta. 

Kertomistehtävät 

A. Lemmikit työssä. Mikä on lemmikkien tehtävä perheessä? Mitä töitä eläimet voivat 

oikeasti tehdä (vetojuhta, tavaroiden kuljettaja, ruoan tuottaja, poliisikoira, jälkikoira, 

huumekoira, opaskoira…..) 

B. Minun lemmikkini 

C. Tämän lemmikin haluaisin, jos voisin saada. 

Mielipide 

D. Ihmisillä on nykyään paljon lemmikkejä. Mitä sinä ajattelet, onko lemmikki joskus 

tärkeämpi kuin ihminen? 

E. En halua lemmikkiä kotiini missään nimessä. 

 

 

 


