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Kappale 1      

Завтра в школу

Tämä kappale on kertauskappale, ja sen tavoitteena on aktivoida jo aikaisemmin opitut ydinasiat: 
verbintaivutus, в/на + akkusatiivi, в/на + prepositionaali, jotta päästään mukavasti alkuun. 

Tehtävä 1
Paritehtävän tavoitteet ovat seuraavat:
Epävarmat ja heikot oppilaat pääsevät helposti työn alkuun ja saavat onnistumisen kokemuksia.
Jokainen oppilas tulee lukeneeksi sanaston muutaman kerran läpi etsiessään sanoja.
Sanoja ryhmitellään semanttisiin kenttiin, mikä helpottaa niiden omaksumista.

b)-kohta on tarkoitettu kotitehtäväksi. On tärkeää, että oppilaat palaavat sanoihin vielä kotona.  
Jos tehtävä tehdään koulussa, tavoiteltu hyöty menetetään. 

c)-kohta on tarkoitettu myös kotitehtäväksi, mutta sen tekemistä ei voi vaatia kaikilta oppilailta.  
Tehtävä onkin tarkoitettu sekä venäjänkielisille oppilaille, että vahvoille suomenkielisille oppilaille. 

Tehtävä 2

Sanaruudukon ratkaisu

Т Е Т Р А Д Ь

О С

Р У Ч К А У

Ю Ч И Р М

К Е Л И Н Е Й К А

З Б К З А

А Н А И

К И П Е Н А Л

К К

К А Р А Н Д А Ш
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Tehtävä 4

Ilmaisuja on hyvä muunnella suullisesti. Tällä tavoin voi tutustua jo etukäteen esim. sijamuotojen 
muodostamiseen ottamatta asiaa varsinaisesti esille. 

Oikeat vastaukset ja muunteluehdotukset: 

 Huomenna kouluun
 Завтра в школу

 послезавтра / через два дня / в библиотеку / в комнату / в музей / в ресторан

 kesäloma on loppumassa
 заканчиваются летние каникулы

 зимние каникулы / весенние каникулы / короткие каникулы / длинные каникулы

 lukuvuosi
 учебный год
 календарный год / школьный год

 välitunnilla
 на перемене

 kuukausikortti 
 проездной билет

 Satutko tietämään…?
 Ты не знаешь… ?
 Ты не скажешь… / не покажешь / не поможешь 

Tehtävä 5
Tekstinymmärtämistehtävä

В Н
Близнецы Вера и Марк собираются в Россию. X
Вера ищет свой кошелёк. X
В комнату заходит папа Виктор Валентинович. X
Марк и Вера хотят на перемене играть в теннис. X
Кошелёк Веры был на кухне на столе. X
Марк наденет джинсы и свитер. X
Бабушка и дедушка поздравляют с днём рождения. X
Вера думает, что открытка не очень красивая. X
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Tehtävä 6
Tässä kerrataan verbintaivutus. Molemmat taivutusryhmät käydään läpi. 

Jos asia ei ole tullut aikaisemmin esille, oppilaille voi tässä yhteydessö toeta, että II-taivutuksessa 
mahdollinen konsonanttivaihtelu tapahtuu vain ensimmäisessä persoonassa, kun taas I-taivutuksen 
verbeillä muutos tapahtuu kaikissa persoonissa. Esim. сидеть: сижу, сидишь..., видеть: вижу, видишь...

Tehtävä 7
Tavoitteena on tunnistaa verbi, persoona ja laittaa oikea persoonapääte. Lisäksi muutetaan verbejä 
takaisin perusmuotoon, mikä on tärkeä taito esim. sanakirjaa käytettäessä. 

Tehtävä 8
Keksimiskiekko
Tehtävän tavoitteena on tuottaa lauseita, joissa verbejä taivutetaan eri persoonissa. Koska tämä tehtävä 
on venäjänkielisille melko helppo, heitä varten on tässä kappaleessa tehtävät 9 ja 11.

Tehtävä 9 
Tehtävä on vaativa, koska lauseet ovat vaativia kääntää. Alkuun pääsee kuitenkin hyvin, kun etsii 
persoonapronominiin sopivan verbin. Yksikön kolmannen persoonan muotoja on kaksi, mutta 
ajatuksellisesti yhteen sopivia vaihtoehtoja on jokaiseen kohtaan vain yksi.

Я каждый день встречаюсь с подругой в школе.
Я и папа играем в шахматы.
Мой друг Марк каждый день занимается музыкой.
Летом дети купались в море.
Вы ездите летом в Россию?
Вчера Марк гулял весь день.
Вечером ты смотришь спорт по телевизору.
Вера и Марк учатся в пятом классе.
Вера сама рисовала открытку бабушке.

Tehtävä 10
Teksti on paikoitellen suhteellisen vaativa ja siksi se on syytä käydä luokassa yhdessä läpi sekä venäjäksi 
että suomeksi. Tekstiä voi käyttää myös tekstinymmärtämisen harjoitteluun.  
Oppilaat voivat laatia sisällöstä kysymyksiä ja vastauksia suomeksi tai venäjäksi taitojensa mukaan.
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Tehtävä 11
Kulttuuritietoa: Venäjällä koulu alkaa 1. syyskuuta. Päivä on koulussa suuri juhla ja oppilaista on 
varmasta kiinnostavaa tietää, kuinka Venäjällä juhlitaan koulun alkua. Tämä teksti voi olla hankala 
suomenkielisille oppilaille, joten tekstin voi antaa oppilaille luettavaksi myös suomeksi. Myös 
kysymykset on käännetty suomeksi, joten halutessaan opettaja voi lukea tekstin venäjäksi, mutta 
käsitellä kysymykset suomeksi.

1 syyskuuta – Tiedon päivä
Venäjällä lukuvuosi alkaa syyskuun ensimmäisenä päivänä. Jo kesällä koululaisten perheet alkavat 
valmistautua lukuvuoden alkuun. Vanhemmat ostavat oppilaille koulutarvikkeita: lyijykyniä, 
mustekyniä, viivoittimia, kumeja, vihkoja, päiväkirjan, oppikirjat ja koulupuvun. Monissa kouluissa 
oppilaat käyttävät koulupukua. Jokaisella koululla on oman värisensä koulupuku.

Syyskuun ensimmäinen päivä on kaikkien koululaisten, heidän vanhempiensa ja opettajien juhla. 
Syyskuun ensimmäisenä päivänä on ensimmäisen kellonsoiton juhla, ekaluokkalaisten juhla. Sitä 
vietetään jokaisessa koulussa. Oppilaat tuovat kukkia ja lahjoja opettajille. Tänä päivänä koko koulu 
kokoontuu koulun pihalle juhlimaan. Ekaluokkalaiset ovat jo kauan odottaneet tätä juhlaa. Siksi heidät 
otetaan vastaan koulussa erityisen juhlallisesti.

Perinteisesti ensimmäisen kellonsoiton soittaa ekaluokkalainen tyttö ja 11. luokan poika. Poika kantaa 
tytön koulun pihan läpi ja tyttö soittaa kelloa. Ekaluokkalaisille tämä soitto on aivan ensimmäinen 
kellonsoitto, kun taas yhdennentoista luokan oppilaille sen myötä alkaa viimeinen kouluvuosi. 

1. Mihin aikaan vuodesta Venäjällä alkaa lukuvuosi?

2. Miten oppilaiden perheet valmistautuvat kouluvuoteen?

3. Millä yhteisellä nimellä voit kutsua seuraavia esineitä: lyijykynä, mustekynä, viivoitin, kumi?

4. Millä nimellä Venäjällä kutsutaan ensimmäistä koulupäivää?

5. Miten tätä juhlaa juhlitaan?

6. Minkä luokan oppilaat otetaan vastaan erityisen juhlallisesti?

7. Kuinka monta vuotta koulu kestää Venäjällä?
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Kappale 2      

Поиски клада

Oppikirjan tekstissä, kohdassa инструкции on käytetty kahta kääntyä-verbiä: повернуться ja 
повернуть. Suomen kielessä molemmat verbit kääntyvät tässä yhteydessä samalla tavalla. 
Oppilaille voi tarpeen vaatiessa selittää, että повернуть направо on vakiintunut sanaliitto, 
ja että tässä kohdassa olisi periaatteessa mahdollista käyttää myös refleksiiviverbiä, mutta  
se еi vain ole tapana. 

Tämän kappaleen harjoituksissa ei ole erillistä keskusteluharjoitusta, vaan tarkoituksena on, että 
”Kapteeni käskee” –leikki toimii myös puhumisharjoituksena. 

Tunnin aloitus
Tässä harjoituksessa pohjustetaan sekä suuntien opettelemista (tehtävä 8) että käskymuotoa. 
Harjoituksen voi tehdä usean tunnin alussa ja siihen voi palata ennen suuntien käsittelyä. 

Opettaja kirjoittaa taululle (tai opettaja voi tehdä vaikkapa kyltit) sanat налево, направо, вверх, вниз 
sanoja vastaaviin kohtiin. Sanat luetaan ääneen. Oppilaat seisovat. Opettaja antaa käskyjä ja toteuttaa 
ne samalla itse. Ohjeet toistetaan yhdessä ääneen. Oppilaiden on tarkoitus ruveta noudattamaan 
ohjeita. Kun toiminnat alkavat sujua, pyydetään oppilaita eteen antamaan ohjeita muille.

Leikistä ”Kapteeni käskee” tehdään venäjäntunneille versio «Капитан комáндует...». 

 Посмотрите вверх!
 Посмотрите вниз! 
 Посмотрите налево! 
 Посмотрите направо!

Tunnin kuluessa voi toistuvasti palata käskymuotoihin. Käskyjä voi korostaa vaikkapa toistamalla ja 
peruuttamalla niitä muutaman kerran, esim. 
 Откройте учебники!
 Закройте учебники!
 Встаньте!
 Сядьте!
 Слушайте!
 Повторяйте!
 Говорите!
 Пойте!
 Читайте!

Kun imperatiivi on opeteltu, ”Kapteeni käskee” –leikkiin lisätään uusia käskyjä. 
Jos opettaja haluaa käyttää tässä myös sanaa обе, on huomattava poikkeuksellinen paino ilmaisuissa 
обе руки, обе ноги. Suosittelemme kuitenkin pitäytymistä pelkissä monikkomuodoissa.

 Поднимите/Опустите левую/правую руку/ногу. 
 Поднимите (обе) руки.
 Поднимите ноги. (täytyy istuutua)
 Поднимите левую руку и правую ногу...
 Поднимите руки и ноги. (täytyy istuutua)
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Tehtävä 2.
Sanamadon ratkaisu:
 звонок, конверт, так, клад, дневник.

Tehtävä 3.
Ilmaisuja on hyvä muunnella suullisesti. Tällä tavoin voi tutustua jo etukäteen esim. sijamuotojen 
muodostamiseen ottamatta asiaa varsinaisesti esille. 

Oikeat vastaukset ja muunteluehdotukset: 

 Luokassa ei ole ketään.
 В классе никого нет. 
 В школе никого нет. / Дома никого нет. / В библиотеке никого нет.

 Mark alkoi lukea kirjettä itsekseen. 
 Марк начал читать письмо про себя. 
 Вера начала... / мы начали... читать книгу / газету... про себя.

 Tervetuloa kouluun!
 Добро пожаловать в школу! 
 Добро пожаловать в лагерь / в 5-ый класс / домой...

 Kääntykää.
 Повернитесь.
 Повернитесь направо / налево / к окну / ко мне...

 Oppilaat ottivat jokaiselle yhden päiväkirjan.
 Ученики взяли по одному дневнику.
 Ученики взяли по одному карандашу / мячу...

Tehtävä 4.
a)  1. He näkivät taululla kirjekuoren.
 2. Opettaja kirjoitti, että hän oli päättänyt aloittaa vuoden epätavallisesti.
 3. Opettaja oli sitä mieltä, että oppilaat osaavat jo tarpeeksi hyvin venäjää.
 4. Opettaja antoi tehtäväksi löytää aarteen.
 5. Aarre oli uudet läksypäiväkirjat.

b)  1. Марк начал читать письмо про себя.
 2. Учительница спрятала клад в классе.
 3. Пекет был на полке.
 4. Учительница привезла дневники из Питера. 

Tehtävä 5.
Kielioppitehtävä, imperatiivi. 
Tutkitaan ensin suomenkieliset sanat. Mikä muoto on kyseessä? Haetaan oppikirjan tekstistä 
imperatiivimuodot. Tutkitaan yhdessä, mikä pääte tekee niistä käskymuodon ja täydennetään tehtävän 
lopussa olevat lauseet.

 lue – читай
 ota – возьми, бери 
 katso – смотри

 menkää – идите
 kuunnelkaa – слушайте
 katsokaa – смотрите
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Tehtävä 6. 
Kirjassa on esitetty imperatiivin muodostaminen monikon 3. persoonan pohjalta.  
Taulukon täydentämisellä pyritään vahvistamaan tätä ajatuskaavaa.
Kirjasta on jätetty kokonaan pois konsonanttivartaloiset verbit, joissa paino on vartalossa,  
ja keskitytty vain -ите ja -йте -päätteisiin. 

Tehtävä 7. 
Kylttitehtävä. 
Oppilaat voivat tehdä lisäksi omia kylttejä kouluun tai kotiin esim. ryhmissä.
 

 Библиотека. Говорите тихо!
 Бессейн. Не бегайте! Скользко!
 Музей. Не трогайте руками!
 Магазин. Платите в кассу!

Tehtävä 8. 
 1. Читай
 2. Положи
 3. Посмотри
 4. Поточи
 5. Открой
 6. Скажи
 7. Иди
 8. Пишите

Tehtävä 9.
Tämän tehtävän yhteydessä kannattaa palata ”Kapteeni käskee” -leikkiin. 

Tehtävä 10. 
Kuuntelutehtävä

a) Марк искал свой новый мяч. Сналача он пошёл вперёд, потом повернул налево, и опять  
 пошёл вперёд. Он подумал минутку, и повернул налево и потом пошёл вперёд. 
 Около домика он посмотрел налево, но мяча там не было. Он пошёл вперёд и посмотрел  
 вверх. Там он и нашёл свой мяч. Где был мяч Марка?

 Vastaus: На дереве.

b) Вера искала свою новую сумку. Она сначала пошла вперёд. Потом она повернула направо  
 и посмотрела под машиной. Сумки там не было, тогда она пошла вперёд, но вдруг  
 вспомнила, побежала налево и потом назад. Вот и её cумка. Где Вера нашла свою cумку? 

 Vastaus: На скамейке

c)  Oppilaat voivat valmistaa c-kohdan ensin kirjallisesti ja lukea ohjeet sitten parilleen tai muille  
 oppilaille. Opettajan harkinnan mukaan tehtävä voidaan tehdä myös pelkästään suullisesti.
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Tehtävä 11.
Tässä tehtävässä oppilaiden voi olla vaikeaa ajatella itseän labyrintin sisälle. Opettaja voi myös hyvin 
antaa ohjeeksi, että labyrinttiä tarkastellaan tässä ylhäältä päin. 

Tässä tehtävässä voi yhdistää suunnat ja käskymuodon. Oppilas voi halutessaan toistaa ohjeessa  
идти-verbin käskymuotoa, mutta voi myös käyttää pelkkiä suuntasanoja. 

Tässä yhteydessä voidaan leikkiä luokassa sokkoa. Yksi luokassa on sokko. Jokin esine (mielellään 
tietysti venäläiseen kulttuuriin liittyvä) laitetaan jonnekin luokassa, ja toinen oppilas tai opettaja antaa 
ohjeita siitä, miten pitäisi edetä, jotta pääsisi esineen luokse.

Tehtävä 12.
Kerrataan rakenne нет чего, не было чего ja genetiivin muodostaminen. Kertauksen voi ohittaakin, jos 
luokka osaa jo asian tai jos asia ei tunnu ajankohtaiselta tai ryhmälle sopivalta. 

Tehtävä 13.
Tässä harjoitellaan kieltorakennetta.
a) У меня нет книги.
 У меня нет карандаша. 
 В сумке нет письма.
 На столе нет тарелки.
 У папы не было машины.
 Во дворе не было мяча.

b)  Annalla ei ole lukujärjestystä. У Анны нет расписания уроков.
 Kaupassa ei ollut limsaa. В магазине не было лимонада. 

Tehtävä 14.
Kaksoiskielto käydään tässä lyhyesti. Ryhmän taitojen mukaan asiaa voi painottaa enemmänkin.

 Luokassa ei ollut ketään. В классе никого не было.
 Muovikassissa ei ollut mitään. В пакете ничего не было.

Tehtävä 15.
 В комнате никого нет / не было.
 В сумке ничего нет.

Tehtävä 16.
Kulttuuritiedossa kerrotaan nyt venäläisistä koulupäiväkirjoista, jollainen on jokaisella oppilaalla. 
Opettaja voi kertoa, että päiväkirjaan merkitään arvosana, kun oppilaalta kysytään tunnilla päivän 
läksyä. Päiväkirjaan merkitään myös tietoja käytöksestä, tiedotusasiat, muistutukset jne. Vanhemmat 
allekirjoittavat päiväkirjan kerran viikossa lauantaisin. Maanantaisin opettaja tarkastaa allekirjoitukset. 

Oppilaat kirjoittavat päiväkirja-aukemaan oman viikkonsa. Päiväkirjojen avulla voidaan kerrata 
viikonpäivät, kouluaineet ja kellonajat, joista voidaan käydä keskustelua päiväkirjamerkintöjen 
perusteella.

Tehtävä voidaan tehdä myös niin, että oppilaat kirjoittavat päiväkirjaan oman 
unelmalukujärjestyksensä tai sellainen voidaan tehdä vihkoon.
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3
Kappale 3      

На перемене

Tehtävä 2.
Tunnistettavat sanat ovat:

беседовать, баскетбол, тренировка, четвёртое, в этом году

Tehtävä 3.
Tässä tehtävässä on otettu käsiteltäväksi urheilulajeja. Mukaan on pyritty ottamaan myös nykyajan 
pallopelejä. Lisätiedoissa on muutama harvinaisempi laji kiinnostuneille. Opettajan voi olla hyvä kertoa 
tässä yhteydessä oppilaille, että Venäjällä myös shakki ja tammi ovat hyvin suosittuja urheilulajeja 
(виды спорта). 

Ohessa opettajalle ruudukon ratkaisu. Vihjekuvissa olevat lentopallo ja voimistelu eivät löydy ristikosta, 
vaan ne on tarkoitettu c-kohtaa varten.

А Х О Г О Л Ь Ф Г Т

хоккей
футбол
баскетбол
теннис
бадминтон
флорбол
гольф
боулинг 

С Л Б А С К Е У И Е

К Б А Д М И Н Т О Н

Е К С Ц В Н Ш Б М Н

Х О К К Е Й А О Н И

О С Е Ц Ш К Й Л А С

К Д Т Г Ш З Я О С Т

Л Ф Б О У Л И Н Г Ф

И А О Ц З Ы Ш С У Ц

Н Ф Л О Р Б О Л Ч Т
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3
Tehtävä 4.

Ilmaisuja on hyvä muunnella suullisesti. Tällä tavoin voi tutustua jo etukäteen esim. sijamuotojen 
muodostamiseen ottamatta asiaa varsinaisesti esille. 

Oikeat vastaukset ja muunteluehdotukset: 

puoleksi vuodeksi
на полгода
на год / на два года / на час / на два часа/ на неделю...

kerran viikossa
раз в неделю
два раза в неделю / раз в месяц/ раз в день/ раз в год / два раза в год

kaksi vuotta sitten
два года назад
три года назад / два дня назад...

viime vuonna
в прошлом году
в прошлом месяце / в прошлом веке 

pidän todella paljon urheilulajista
я обожаю этот вид спорта
я обожаю баскетбол/ футбол / кино / шоколад

toinen oppitunti
второй урок
второй этаж/ второй автобус / вторая парта / второе окно / 

neljäs sija
четвёртое место
третье место / второе место / первое место...

Tehtävä 5. 

В Н
Ира занимается баскетболом. X
Ира оставила спорт на год. X
Вера больше 2-х лет играет в футбол. X
У Лидии 12 тренировок в месяц. X
Нина два года назад на соревнованиях заняла призовое место. X
Марк встретил учителя. X
Команда Антона победила на турнире. X
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3
Tehtävä 6.
Tässä tehtävässä on tarkoituksena opetella ulkoa muutama aikaan liittyvä ilmaisu. Harjoittelukeinoiksi 
sopii esimerkiksi että ilmaisuja kysellään pareissa. Opettaja voi halutessaan ottaa esille, että nämäkin 
ovat akkusatiivimuotoja. Esimerkkilauseissa ei ole käytetty monikon genetiiviä, vaan pelkästään 
nominatiivia ja yksikön genetiiviä. Lukusanojen kanssa käytettävät muodot on alustavasti käsitelty 
oppikirjan 2. osan lopussa hintoja käsiteltäessä. Opettaja voi halutessaan kerrata asian tässä yhteydessä 
раз-sanalla. Ohessa on taulukko oppilaille monistettavaksi. 

a)  Валетин оставил спорт на год / на два года / на неделю.
 Анна ходит на тренировку раз в неделю / два раза в месяц.
 Мы ездим на дачу каждые выходные / каждую неделю. 
 Мама ходит в магазин раз в два дня / каждый день.
 Вера играет в футбол каждый день / два раза в неделю.
 Бабушка и дедушка ездят на юг два раза в год / каждый год.

b) esim.
 – Как часто ты ходишь в школу?  – Пять раз в неделю.
 – Как часто ты делаешь уроки?  – Раз в месяц.

 – Как часто ты ходишь в школу?  – Раз в год.
 – Как часто ты делаешь уроки?  – Раз в полгода.
 – Как часто ты ходишь в сауну?  – Каждый день.
 – Как часто ты чистишь зубы? – Три раза в день.
 – Как часто ты покупаешь конфеты?  – Три раза в год.
 – Как часто ты играешь в компьютер?  – Раз в месяц.

с) Как на долго ты хотел бы поехать...
 в хоккейный лагерь?  на день
 в музыкальный лагерь?  на три дня
 в Диснейленд?  на месяц
 на Северный полюс?  на полдня
 на юг? на полгода

1 один раз

2 два
3 три
4 четыре

раза

5 пять
.
.
.
20 двадцать

раз
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Tehtävä 7. 
Keskusteluharjoitus
Tarkoituksena on poimia tarvittavat lauseet oppikirjan tekstistä. Ne voi kirjoittaa vaikka taululle ennen 
tehtävän tekemistä. Tavoitteena on oppia keskustelu ulkoa.

Tehtävä 8. 
Akkusatiivi
Tässä yhteydessä on tarkoitus kerrata akkusatiivin muodostaminen ja opetella adjektiivien pääte 
akkusatiivissa. Elollisten maskuliinien akkusatiivi on tarkoituksella jätetty vielä sivuun.
Feminiinien adjektiivin pääte on oikeastaan ihan samanlainen kuin substantiivienkin:  
a muuttuu у:ksi ja я muuttuu ю:ksi. Tarkoituksena on korostaa tätä samankaltaisuutta. 

1. Suunta (minne? куда?)
Lapset menivät luokkaan Ребята пошли в класс
välitunnille на перемену
koulun pihalle в школьный двор
tunnille на урок 
2. Tekemisen kohde  
Joukkueenne voitti turnauksen наша команда выиграла турнир
Saimme pokaalin ja kultamitalit получили кубок и золотые медали
Pidän kovasti telinevoimistelusta. Я очень люблю спортивную гимнастику
3. Играть + в + akk. 
Pelaan koripalloa. Я играю в баскетбол
4. Ajan ilmaisut
puoleksi vuodeksi на полгода
kolme kertaa viikossa три раза в неделю
joka maanantai каждый понедельник 

Tehtävä 9. 
Tehtävissä on tarkoituksena ensin tunnistaa feminiinien akkusatiivimuodot ja sen jälkeen muuttaa 
ne takaisin nominatiiviin. Tehtävässä on käytetty sanaa ”perusmuoto” mutta opettaja voi muistuttaa 
oppilaita siitä, että perusmuodolla on ”hienompikin nimi”, nominatiivi. Tällaista takaisin nominatiivin 
palauttamista tarvitaan sanakirjaa käytettäessä. 

1. новая юбка.
2. вкусная пицца.
3. известная рок-группа.
4. большая рыба.

Tehtävä 10. 
Марк купил новый диск в универмаге. 
Вера читала спортивный журнал на диване. 
Мама встретила свою хорошую подругу в кафе. 
Папа убирал кухню и готовил вкусный ужин.
Бабушка написала детям длинное письмо по электронной почте. 
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Tehtävä 11.
Järjestysluvut on yksi ulkoa opeteltavista asioista. Lukujen opetteluun ei työkirjassa ole erillisiä 
harjoituksia. Opettaja voi kuitenkin luokassa käyttää mm. seuraavia menetelmiä:

• Opettaja lukee järjestyslukuja ääneen ja vaikenee yhtäkkiä. Oppilaiden tehtävänä on sanoa seuraava 
luku. Opettaja voi myös lukea lukuja takaperin, jolloin tehtävä vaikeutuu.

• Opettaja lukee järjestyslukuja, mutta jättää jonkin luvun välistä pois. Oppilaiden tehtävänä on 
kiljaista puuttuva luku mahdollisimman nopeasti. Myös tässä voi luetella lukuja takaperin.

• Susileikki
 Sovitaan, että joku luku on ”волк”, esim. четвёртый. Oppilaat alkavat luetella lukuja vuorotellen 

yhdestä kymmeneen moneen kertaan: Первый, второй, третий... четвёртый-sanaa ei sanota, 
vaan sillä vuorolla oleva oppilas huutaa «Волк». Seuraava oppilas jatkaa luvusta пятый. 

Jatkoharjoittelu:
”Susia” voi olla useampiakin. 
Luetteleminen voidaan aloittaa esim. luvusta 5 eteenpäin.
Lukuja voidaan luetella takaperin.

Ребята пошли на перемену, когда закончился второй урок.

Нина заняла на соревнованиях четвёртое место, в этом году заняла призовое место. 

Команда Антона заняла первое место. 

Tehtävä 12. 
Kuuntelutehtävä
Lomake kannata käänntää opettajan johdolla suomeksi ennen kuuntelua.

Tässä on kuuntelutehtävän teksti ja vastaukset:

Андрей Аршавин
Андрей Сергеевич Аршавин – известный российский футболист. Oн также капитан сборной 
команды России. / Андрей родился в 1981 году в Санкт-Петербурге. / В детстве Аршавин 
увлекался шашками и футболом. В 7 лет он оставил шашки и выбрал футбол. Отец Андрея 
тоже был неплохим футболистом и он хотел, чтобы Андрей тоже играл в футбол. /
Любимая футбольная команда Андрея – испанская «Барселона». Он уже с детства болеет за 
эту команду./ 
Когда Андрею было 19 лет он начал играть в команде «Зенит». В 2007 году в «Зенитe» он стал 
чемпионом России. / Команда «Зенит» отлично играла. И через год Андрей вместе с командой 
«Зенит» завоевал кубок и суперкубок УЕФА. /
В команде «Зенит» Аршавин играл 9 лет. С февраля 2009 года Андрей Аршавин играет в 
футбольной команде лондонского «Арсенала». /
Андрей женат и у него есть двое детей, мальчик и девочка. 

Tehtävän vastaukset: 
 Ф.И.О.: Андрей Сергеевич Аршавин
 Профессия: футболист
 Место рождения: Санкт-Петербург
 Увлечения в детстве: шашки и футбол
 Любимая команда: Барселона
 Достижения: кубок и суперкубок УЕФА, чемпион России
 Команды, в которых играл: Зенит, Арсенал
 Семья: Жена, сын и дочка/мальчик и девочка
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Kappale 4      

Новый солист

Tähän kappaleeseen voi yhdistää Kapteeni-laulun. Sen löytää helposti Internetistä hakusanalla  
”Песня о капитане”. 

Tehtävä 2. 

Sanamadon ratkaisu:
  барабан, начало, оркестр, репетиция, язык, коридор, рок-группа.

Tehtävä 3.
Soittimia voidaan käsitellä tämän tehtävän lisäksi vielä muillakin tavoilla, esim. pelaamalla bingoa 
soitinten nimillä. 
Lisäksi voidaan tehdä kortit (luvun lopussa), joissa soitinten nimet on jaettu kahteen osaan. Kortit 
jaetaan oppilaille. Oppilaat etsivät omalle kortilleen paria ensin esim. vain vertailemalla toistensa 
kortteja. Jokainen toistaa ääneen oman korttinsa, ja jos puoliskoista muodostuu soitinsana, pari on 
löydetty. Parin etsimisessä voidaan myös käyttää kysymyksiä: 

 – У тебя есть барабан? – Да, есть. / Нет.
 – Ты играешь на барабане? / Да играю. / Нет, не играю.

Г К

В И О Л О Н Ч Е Л Ь

А Б А

Л О Г И Т А Р А П

Т Й Н И

О Ф Л Е Й Т А

Р О Я Л Ь Т Н

Н Т И

А Б А Р А Б А Н

У О

Б

С К Р И П К А



   

17 © Tekijät ja Opetushallitus

4
Tehtävä 4.
a)  Tämän tehtävän tarkoituksena on tekstin sisällön lyhyt referoiminen suomeksi. Se voidaan tehdä 

parityönä tai luokan kanssa yhteisesti. Koska tehtävätyyppi on tässä vaiheessa monelle uusi, voi 
olla hyvä tehdä se aluksi yhdessä koko luokan kanssa.

b)  Lauseiden on tarkoitus olla kappaleen sisällön mukaisia, mutta oppilaat voivat kirjoittaa omiakin 
lauseita.

c)  Для асов-tehtävä on tällä kertaa tarkoitettu erityisesti venäjänkielisille oppilaille. Yhtenäisen 
kertomuksen laatiminen tukisanojen avulla on niin vaativa tehtävä, ettei sitä voi vielä edellyttää 
suomenkielisiltä oppilailta. Jos joku oppilas tekee tehtävän, hän voisi lukea sen ääneen luokalle, 
ja muu luokka voisi ”bongata” kertomuksesta tehtävässä annetut sanat. Kertomuksen jälkeen 
suomenkielisiltä oppilailta voidaan kysyä, mistä tarina kertoi, ja mikä heille jäi mahdollisesti 
epäselväksi.

Tehtävä 5.
Ilmaisuja on hyvä muunnella suullisesti. Tällä tavoin voi tutustua jo etukäteen esim. sijamuotojen 
muodostamiseen ottamatta asiaa varsinaisesti esille. 

Oikeat vastaukset ja muunteluehdotukset: 

Mark on opiskellut jo viisi vuotta...
Марк уже пять лет учится 

Я уже пять лет учусь / ты уже пять лет учишься... 
Марк уже 4 года / три года / один год... 
Марк только / ровно пять лет...
Марк уже 5 лет занимается / играет на скрипе / играет в футбол... 

Ketä odotat?
Кого ждёшь?

Что ты ждёшь? Где ты ждёшь? 

Tuossahan ystäväni ovatkin.
А вот и мои друзья.

А вот и мои родители / мой дом / мои учебники / мой телефон / моя подруга...

Mielelläni!
с удовольствием

Я с удовольствием прийду / с удовольствием смотрел этот фильм...

Samassa orkesterissa
в одном оркестре

в одном классе / городе / в одной школе / стране / группе

Тarvitsemme toisen solistin.
Нам нужен второй солист.

Нам / мне / тебе нужен / нужна / нужно / нужны хороший компьютер / новый плейер /  
тёплая шапка / длинное пальто / дорогие наушники.



   

18 © Tekijät ja Opetushallitus

4
Tehtävä 6.
Esimerkkilauseista löytyy prepositio o. Se esitellään oppikirjan tekstissä. Koska se on merkitykseltään 
niin yksinkertainen, emme ole tehneet siitä omia harjoituksia. Tarkoituksena on, että opettaja selvittää 
tämän preposition käytön tekstiin tutustumisen yhteydessä.

Tehtävä 7. 
Tavoitteena on adjektiivien prepositionaalin oppiminen. Harjoitteleminen vaatii varmasti enemmänkin 
muuntotehtäviä, joten sanapankkia voi käyttää tässä yhteydessä. Pehmeitä päätteitä ei ole otettu 
tähän mukaan, vaan niiden opettaminen on jätetty opettajan omaan harkintaan.

 koulun orkesterissa в школьном оркестре
 venäjän kielellä на русском языке
 samassa orkesterissa в одном оркестре 
 laulu kapteenista песня о капитане
 sähkökitaralla на электрической гитаре 
 musiikkikoulussa в музыкальной школе 
 vierailla kielillä на иностранных языках

Tehtävä 8.
a) Tarkoituksena on muodostaa prepositionaaleja asiayhteydessä siten  
 että oppilas voi keskittyä sijamuodon muodostamiseen yksikössä. 

 Вера написала так в весёлой истории 
 ”Кошка и собака живут в маленьком доме.
 Их соседка, мышка, живёт в большом барабане. 
 Вечером собака часто играет на старой скрипке.
 Они часто лежат на мягком диване и слушают музыку.
 Кошка часто сидит на большом окне.
 Они мечтают поехать в Испанию и купаться в тёплом море. 
 Собака хочет научиться играть на испанской гитаре.
 Всё это было написано в чистой тетради.

b)  Kannattaa ensin muuttaa yhdessä joitakin a-kohdan sanapareista monikkoon taululle ja  
 vasta sitten antaa tehtävä oppilaille tehtäväksi.

 в весёлых историях
 в маленьких домах
 в больших барабанах 
 на старых скрипках
 на мягких диванах 
 на больших окнах
 в тёплых морях 
 на испанских гитарах
 в чистых тетрадях

c)  Jos joku oppilaista tekee tämän tehtävän, hän voisi lukea senkin ääneen muulle luokalle.  
 Myös tästä kertomuksesta voisi ”bongata” prepositionaalimuotoja.
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Tehtävä 10.
Kiekon mukaan tehdään ensin lauseita suullisesti joko koko luokan kanssa tai pareittain.  
Kirjoittaminen sopii kotitehtäväksi. 

Tehtävä 11
Tarkoituksena on tutustua sekä yhtyeeseen että lomakkeen täyttämiseen. Tehtävä on tarkoitettu 
tehtäväksi opettajan johdolla, sillä lomake sisältää monelle ennestään tuntematonta sanastoa. 

Mumij Troll
Mumij Troll on venäläinen yhtye Vladivostokista. Ilja Lagutenko on laulujen tekijä ja yhtyeen solisti. Ilja 
syntyi Moskovassa 1968, mutta asui Vladivostokissa. Koulussa Lagutenko opiskeli kiinan kieltä ja lauloi 
kuorossa. 
Vuonna 1983 Lagutenko perusti yhtyeen nimeltä Mumij Troll. Vuonna 1997 ilmestyi yhtyeen 
ensimmäinen albumi. Sen nimi oli ”Morskaja” (”Merellinen”). Albumin kuuluisin kappale on nimeltään 
”Utekaj” (”Virtaa pois”). Samana vuonna ilmestyi Mumij Troll -yhtyeen toinen albumi. Sen nimi oli ”Ikra” 
(”Kaviaari”). Sitä pidetään yhtyeen parhaana albumina. Toisen albumin kaikkein kuuluisin kappale 
on ”Delfiny” (”Delfiinit”). Tämä kappale oli suuri hitti vuonna 1998 ja siitä on tehty video. Molemmat 
albumit on äänitetty Lontoossa. 

Vuonna 2001 yhtye esiintyi Euroviisuissa Tanskassa ja tuli 12. sijalle. 

Группа:
 Название группы: «Мумий Тролль»
 Название первого альбома группы: «Морская»
 Самая известная песня второго альбома: «Дельфины». 
 Альбомы записали в Лондоне. 
 На конкурсе песни Евровидение заняли 12 место в 2001 году.

Солист:
 Ф.И.О: Илья Игоревич Лагутенко
 Место рождения: Москва. 
 Место жительства: Владивосток.
 Увлечение в школе: пел в хоре.
 Изучал в школе китайский язык. 
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пиа нино
ро яль

скрип ка
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го бой
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тру ба
вал торна



   

21 © Tekijät ja Opetushallitus

5
Kappale 5      

На земле, в небесах и на море

Opettajalle 
Tämän kappaleen tavoitteena ei ole liikeverbien, vaan liikkumiseen liittyvien fraasien opettelu.

Tähän kappaleeseen on haettu perinteisestä kielioppinäkemyksestä poikkeavaa näkökulmaa 
liikeverbeihin. Perinteisen iteratiivisiin ja duratiivisiin verbeihin jakamisen sijasta olemme jakaneet 
verbit luokkiin ”mennä” ja ”käydä”. 

Arkipuheessa iteratiivisia liikeverbejä ei juuri koskaan käytetä ilman etuliitettä. Siksi olemme tässä 
tekstissä tehneet ratkaisun, jossa kaikkien iteratiivisten verbien etuliitteenä on по-. Tätä etuliitettä 
tarvitaan kaikkein eniten. 

Puhuttaessa lyhyistä välimatkoista, käytetään yleensä пойти–verbiä, vaikka oltaisiin menossa jollakin 
kulkuvälineellä. Jos puheessa käytetään ехать-verbiä, kyseessä on joku pidempi matka. Muita 
liikeverbejä käytetään vain, kun niihin sopiva kulkuneuvo (esim. самолёт) mainitaan lauseessa.

Käymistä kuvaavissa lauseissa taas käytetään yleensä ездить-verbiä riippumatta kulkuvälineestä. 
Jos käytetään esim. плавать- tai летать-verbejä, kulkuvälineen merkitys korostuu, esim. Вы часто 
плаваете в Швецию? Käyttekö usein Ruotsissa laivalla? Sen sijaan kysymys Käyttekö usein Ruotsissa? 
esitetään muodossa Вы часто ездите в Швецию?, jolloin kulkuvälineen merkitys jää neutraaliksi. 

Kappaleen teksti ja harjoitukset on pyritty laatimaan siten, että kaikki по-alkuiset verbit voidaan 
kääntää ”mennä, lähteä” ja etuliitteettömät ”käydä”-verbillä.

Tehtävä 1.
Kulkuneuvoja voi harjoitella esim. hirsipuu-pelillä tai pantomiimeilla. Niillä voi pelata myös bingoa tai 
lumipalloleikkiä. Lumipalloleikissä ensimmäinen oppilas sanoo yhden kulkuneuvon, toinen oppilas 
toistaa sen ja sanoo omansa, kolmas toistaa kaksi edellistä ja lisää omansa jne. Lumipallopelissä 
voidaan myös toistaa lauseita, esim.: 

Я поехал на роликах и на ракете и на корaбле…
Пекка поехал на машине, Лииса поехала на такси, а я поехал на велосипеде…
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Tehtävä 2
Aihepiiriin sopii luontevasti maiden ja kaupunkien nimien kertaaminen. Näitä paikkoja voidaan opetella 
lisääkin, esim. luokan seinälle voidaan täydentää karttaa venäjäksi. Opettaja voi monistaa luokan seinälle 
A3-kokoisen tyhjän kartan (Internetistä löytyy paljon ääriviivakarttoja esim. hakusanalla ”outline maps”), 
johon oppilaat täydentävät maiden nimiä venäjäksi. Apuna voi käyttää sanakirjoja, venäjänkielisiä 
karttasivustoja tai esim. Wikipediaa, joka on oivallinen kielilähde.

Tässä sanaruudukon ratkaisu: Yli jää sana Петербург

Ф И Н Л Я Н Д И Я
С О
Т А Л Л И Н Н
О Д Э
К Р О С С И Я
Г П Н Т Ш
О А М О С К В А
Л Р Н Е
Ь И С П А Н И Я Ц
М Ж Я И

Я

Tehtävä 3.
Tässä tehtävässä ei syvennytä sen tarkemmin liikeverbeihin, vaan tarkoituksena on opetella liikkumiseen 
liittyviä fraaseja. Sen vuoksi lentää- ja purjehtia-verbejä ei taivuteta persoonissa, vaan lauseet, joissa niitä 
käytetään, ovat preteritissä. 
Viimeisessä dialogissa on syytä kiinnittää oppilaiden huomio ilmaisuun сели на корабль, ja muistuttaa, 
että tässä ilmaisussa käytetään akkusatiivia. 

Tehtävä 4. 
Tässä tehtävässä on tarkoituksena poimia kuulutuksesta olennainen informaatio. Viimeinen kuulutus on 
eräänlainen kompa: рейс-sanaa ei ole opeteltu, mutta ajatuksena on että oppilas päättelee itse, millä 
välineellä voidaan tulla Lontoosta johonkin terminaaliin. 

Kuulutusten tekstit:

1.  Уважаемые пассажиры! Поезд номер 69 из Владивостока в Москву отправлятся в 8.00 с 5-го пути.  
 Счастливого пути!

2. Уважаемые встречающие! Поезд номер 254 из Оулу в Хельсинки прибывает в 17.30 на 1-ый путь. 

3.  Уважаемые пассажиры! Автобус из Турку в Санкт-Петербург отходит в 9.00 с 6-ой платформы.  
 Счастливого пути!

4. Уважаемые встречающие! Рейс номер 59 из Лондона в Париж прибывает в 10.30 на 3-ий терминал.

Kulkuneuvo Mistä? Mihin? Aika
поезд из Владивостока в Москву в 8.00
поезд из Оулу в Хельсинки в 17.30
автобус из Турку в Санкт-Петербург в 9.00
самолёт из Лондона в Париж в 10.30



   

23 © Tekijät ja Opetushallitus

5
Tehtävä 5.
Tämä tehtävä yhdistää aikaisempien tehtävien sisällöt ja painottaa myös kirjallista osaamista. Lauseissa 
otetaan käyttöön kulkuneuvot, verbit ja paikat, joihin voi matkustaa. 

Tämän tehtävän yhteyteen sopii hienosti myös matkustusleikki. Luokkaan sijoitetaan lappuja, 
joissa on matkakohteiden nimiä (tai vinkkejä niistä). Taululla on erilaisia kulkuneuvoja kuvina tai 
sanoina. Oppilaat liikkuvat pareittain. Toinen päättää, minne mennään (Давай, поедем в Италию!) 
ja toinen päättää, millä kulkuneuvolla mennään (Давай, поедем на велосипеде!). Tämän jälkeen 
oppilaat siirtyvät paikkaa osoittavan lapun luokse (vaikkapa ko. kulkuneuvolla liikkumista esittäen – 
juokseminen on kuitenkin kielletty!). Sitten ehdotukset tehdään toisin päin. Näin oppilaat liikkuvat 
ympäri luokkaa kukin pari omaan tahtiinsa.

Tehtävä 6. 
Tässä tehtävässä on tarkoituksena paitsi kerrata vielä kulkuneuvoja, myös harjoitella sanakirjan 
käyttämistä. Jokaiseen kohtaan voi hakea niin monta vastausta kuin keksii. Tehtävä sopinee erityisesti 
kotitehtäväksi. Oppilaat voivat tässä yhteydessä vielä täydentää oppikirjan kulkuneuvoluetteloa 
sanakirjan avulla.

 a)  по воде – корабль, лодка, ракета на подводных крыльях, плот 

 b)  по земле – машина, автобус, поезд, велосипед 

 c)  по воздуху – самолёт, вертолёт

 d)  под землёй – метро

Tehtävä 7. 
Peliä voidaan pelata ensin luokassa suullisesti ja sitten vielä kotona kirjoittaa pelin perusteella 
muutama lause vihkoon. Ideana on, että noppaa heittämällä syntyy absurdejakin lauseita.

Tehtävä 8
Tehtävä on tarkoitettu erityisesti venäjänkielisille oppilaille. Tehtävän tehneet oppilaat voivat lukea 
kirjoituksensa ääneen muulle luokalle, joka pyrkii ymmärtämään sisällön parhaansa mukaan. Opettaja 
voi antaa kuuntelun ajaksi muulle ryhmälle tukikysymyksiä, esim. mikä kulkuväline on kyseessä, minne 
tarinan henkilö matkustaa jne.
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Kappale 6      

Подарки друзьям

Opettajallе:

Tämä kappale on puhtaasti kielioppikappale, jonka tavoitteena on opetella substantiivien datiivi. 
Adjektiivien datiivia ei tässä kappaleessa opetella, koska datiivi tulee opeteltavaksi nyt ensimmäistä 
kertaa. Kappaleen aiheena on ostosten tekeminen. Ostamistilanteeseen ei kuitenkaan työkirjassa 
keskitytä, sillä ostosten tekeminen on opeteltu jo oppikirjan toisessa osassa. Jos opettaja haluaa 
harjoitella tässä yhteydessä ostostilannetta, opettajan materiaaleissa on ostospeli. 

Kappaleen hyödylliset sanonnat sopivat tällä kertaa erityisen hyvin jatkettaviksi ja muunneltaviksi.

Tehtävä 2.
Tunnistettavat sanat ovat:

 универмаг, юбилей, подарить, сувенир

Tehtävä 3.
Tehtävän aiheena on korut. Paitsi koru-sanoja, tarkoituksena on oppia sanakirjan käyttöä. Jokunen 
sana saattaa olla oppilaille tuttu ennestään, mutta suurin osa on varmaankin aivan uusia. Tämä tehtävä 
voidaan tehdä joko opettajan johdolla tai itsenäisesti, luokasta riippuen. Tehtävässä voi käyttää sekä 
sähköisiä, että perinteisiä sanakirjoja.

Yli jäävä sana бижутерия, on hyvin yleinen termi venäläisissä kaupoissa. Sanakirjoissa se käännetään 
”korutavara”, mutta parempi vastine sille voisi ehkä olla ”pukukorut” tai ”rihkama”.

Ristikon ratkaisu

Б И Р Ю З А

Б О

У Б Л С Ц

С Е Р Е Б Р О Е Е

Ы И Т Р П

Л К О Л Ь Ц О

К У Л О Н Г Ч

И И К

Б Р А С Л Е Т А

Н

Я Н Т А Р Ь



   

25 © Tekijät ja Opetushallitus

6
Tehtävä 4.
Ilmaisuja on hyvä muunnella suullisesti. Tällä tavoin voi tutustua jo etukäteen esim. sijamuotojen 
muodostamiseen ottamatta asiaa varsinaisesti esille. 

Oikeat vastaukset ja muunteluehdotukset: 

 а)  vaikea uskoa 
  даже не верится
  Даже не верится, что...

 b)  lomalla 
  на каникулах
  На каникулах мы были... / собираемся... / я хочу…

 c)  Minunkin täytyy 
  мне тоже нужно

 d)  Oletko ostanut jotakin? 
  Ты что-то купил? 
  ты что-то увидел / услышал / нашёл / потерял?

 e)  Oletteko ostaneet jotakin itsellenne? 
  А себе вы что-то купили?
  А маме / папе / сестре / подруге/ другу / брату вы что-то купили / ты что-то купил?

 f)  Kiitos lahjasta! 
  Спасибо за подарок!
  Спасибо за диск / компанию / конфеты... 

Tehtävä 5.
Tämä tehtävä soveltuu hyvin kotitehtäväksi. Tehtävän tavoitteena on herättää oppilaat ajattelemaan, 
miten asiat voidaan sanoa venäjäksi monella tavalla. 

Tehtävän vastaukset. 

 a) Они пошли в универмаг покупать сувениры и подарки.
 b) У них скоро именины.
 c) Я хочу купить Юхану и Никите по диску с русским роком. 
 d) Прикольный Чебурашка. Мне нравится. 
 e) А вот серьги Юлии.
 f) Даже не верится, что ей будет уже 60 лет.



   

26 © Tekijät ja Opetushallitus

6
Tehtävä 6.
Tavoitteena on harjoitella datiivin muodostamista erityyppisistä sanoista. Ensin kannattaa tehdä 
esimerkkejä taululle ja kirjoittaa ne vihkoon. Myös tehtävät voidaan tehdä yhdessä opettajan kanssa tai 
parityönä. Sen jälkeen datiivin sisäistäminen sopii hyvin Käärmeet ja tikapuut -peli, johon yhdistetään 
kortit. Korttien avulla voidaan harjoitella myös sanan palauttamista perusmuotoon. Kortit ja ohjeet 
löytyvät opettajan materiaaleista.

 Анне
 ансаблю
 актёру
 няне
 Юлии
 обществу
 Валентину
 Виталию
 Марии 
 музею
 маме
 Никите
 России
 собаке
 тёте

Tehtävä 7a.

Tehtävässä palataan oppikirjan tekstiin. Tarkoituksena on etsiä tekstistä, kenelle päähenkilöt ostavat tai 
lahjoittavat jotakin. Harjoitellaan datiivia ja kerrataan siinä sivussa myös akkusatiivia. Opettajan voi olla hyvä 
tässä tehtävässä muistuttaa, että tekemisen kohteet tulevat akkusatiiviin. 

Кто купил? Кому? Что?

Вера купила
Ирене мягкую игрушку
Юлии серьги
себе кольцо

Марк купил
Юхану диск 
Никите диск
себе компьютерную игру и ноты

Мама купила
подруге бусы
своей маме браслет

Папе надо купить брату подарок
Бабушка дарит их финской бабушке сервиз и хрустальные бокалы

Taulukosta on tarkoitus keskustella täyttämisen jälkeen. Opettaja esittää luokalle kysymyksiä:
 Кому Марк купил диск?
 Кому Вера дарит мягкую игрушку?
 Кому мама купила бусы?
 Кому бабушка дарит Хохлому?

Sitten oppilaat tekevät toisilleen kysymyksiä saman mallin mukaan joko pareittain tai luokan kesken.
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Tehtävä 7b.
Tehtävässä on käytössä konditionaalirakenne. Se on opetettu oppilaille oppikirjan toisen osan 
loppupuolella, mutta useimmat ovat varmaan unohtaneet sen. Niinpä tässä sitä voidaan käyttää ihan 
vain käännettynä fraasina ”ostaisin”/ ”en ostaisi”. 
Tehtävässä on mahdollista eriyttää antamalla oppilaille tehtäväksi eri määrä lauseita kunkin taitojen 
mukaan. Tehtävää voi muuttaa hauskemmaksi, esim. keksimällä kamalia tai hullunkurisia lahjoja.

Tehtävä 8.
Ensin harjoitellaan rakenteiden tunnistamista. Tässä kohtaa kannattaa myös katsoa, mikä on kunkin 
datiiviin taivutetun sanan perusmuoto. 

 a) Мы ездили летом к тёте и дяде в Лондон.
 b) Корабль плывёт по морю из Финляндии в Швецию.
 c) После школы я часто хожу к подруге.
 d) Серёжа ехал к другу на велосипеде по дороге.

Tehtävä 9.
Harjoitellaan prepositioiden ja päätteiden lisäämistä. 
 a) Машина едет по дороге. 
 b) Марк и Вера ездили на роликах по парку.
 c) Всегда приятно приходить в гости к Марку и Вере.
 d) Подойдите к окну! Посмотрите, идёт первый снег.

Tehtävä 10. 
Ikä on opittu jo aiemmin, mutta tässä tehtävässä tulee uutena asiana iän liittäminen etunimeen. 

 Я Виталик. Мне 15 лет.  Виталику 15 лет.
 Я Баба-яга. Мне 200 лет. Бабе-яге 200 лет. 
 Я актёр. Мне 24 года. Актёру 24 года.
 Я певица. Мне 28 лет. Певице 28 лет.
 Я рок-звезда. Мне 65 лет. Рок-звезде 65 лет. 
 Я Ирина. Мне 9 лет. Ирине 9 лет. 

Нравиться кому ja помогать кому

Rakenteet кому нравиться ja помогать кому harjoitellaan tässä yhteydessä, jotta ne liittyisivät 
selkeästi datiiviin. Molempia verbejä kannattaa ensin harjoitella suullisesti. 

Oppilaat voivat haastatella toisiaan, mistä he pitävät tai eivät ja esitellä sitten tulokset luokalle tai 
parilleen: 
 – Что тебе нравится?
 – Мне нравится...
Tehtävän purku (suullisesti, tai osittain taululle):
 – Патрику нравиться играть в футбол. Нине нравятся конфеты.

Помогать-verbiä taas voidaan harjoitella siten, että jokainen miettii, missä asiassa tarvitsisi itse apua. 
Sitten oppilaat kyselevät toisiltaan
 – Какая у тебя проблема?
 – Я не могу делать уроки. 
Tehtävän purku: 
 – Я помогаю / помогал/а Патрику делать уроки. Я помогаю Нине найти её ключ.
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Tehtävä 11.
Uutta rakennetta on helpompi lähestyä, kun lausetta ei tarvitse rakentaa alusta lähtien. Kun sanat on 
annettu valmiiksi, voi keskittyä kielioppiin. Tämä tehtävätyyppi on havaittu erittäin hyväksi erityisesti 
epävarmojen oppilaiden opetuksessa. Lauseiden sanat ja ilmaisut ovat tehtäväkirjassa oikeassa 
järjestyksessä. Tehtävää voi harjoitella esim. taululla tai Power Pointilla.
Power Pointilla harjoitellessa voi käyttää esim. tekstilaatikoita, joita siirretään oikeaan järjestykseen. 
 a)  Я помогаю Ире решать задания по математике.
  Ты помогаешь другу учить русские слова.
  Ты помогаешь Марку найти в библиотеке хорошую книгу.

 b)  Мне нравиться ходить в бассейн. 
  Вере нравится печь булочки с бабушкой.
  Художнику нравятся белые ночи в Лапландии.

Tehtävä 12. 
Kirjoitetaan kiekon tuella edellisten tehtävien kaltaisia lauseita. Oppilaita voi rohkaista keksimään myös 
omia ideoita erityisesti kolmanteen sektoriin.

Tehtävä 13. 
Tähän tehtävään on koottu kaikki kappaleessa esitellyt datiivin käyttötapaukset. Tekstit luetaan ensin 
ääneen, suomennetaan joko pareittain tai yhdessä, ja sitten vastataan kysymyksiin. Kysymykset on 
laadittu siten, että vastauksessa on datiivimuoto. Tämän jälkeen oppilaat kirjoittavat oman versionsa 
harjoituksen teksteistä vihkoon. Koska on hankalaa sijoittaa kaikki datiivin käyttötapaukset samaan 
tekstiin, ohjeena on käyttää vain osaa mallitekstin datiivitapauksista.
Ответы:
 Сколько лет Алексею?  Алексею 13 лет.
 Что ему нравится делать?  Ему нравится кататься на велосипеде по городу.
 К кому он часто ездит?  Он часто ездит к бабушке.
 Кому бабушка готовит блины?  Бабушка готовит блины Алексею. 
 Кому Алексей помогает в саду?  Алексей помогает бабушке в саду.

Ответы:
 Сколько лет Анне? Анне 12 лет. 
 Что ей нравится? Анне очень нравятся лошади.
 Что она часто делает?  Она часто ездит верхом по лесу.
 Куда она ходит в выходные?  В выходные она ходит к Ире.
 Кому подруги подарили журналы?  Подруги подарили журналы Анне. 
 Кому Ира помогает читать журналы?  Ира помогает Анне читать журналы.

Tehtävä 14.
Tämä tehtävä oikeastaan kertaa edellisen tekstin, mutta valmiita mallilauseita ei nyt ole. Tavoitteena 
on kirjoittaa yhdestä henkilöstä lauseita, joissa käytetään datiivia. Lauseiden ei ole välttämätöntä 
muodostaa yhtenäistä kertomusta. 
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Tehtävä 15.
Kulttuuritiedossa kerrotaan tällä kertaa Hohlomasta. 

Tehtävän ratkaisu:

 Подумай, что тебе нужно для работы:
 Жёлтая бумага
 краски: чёрная, красная и зелёная
 тонкие кисточки
 И если хочешь – лак.

Teksti suomeksi:

Hohloma-maalaus
Hohloma tarkoittaa tiettyä kaunista koristelutyyliä, jota näkee puuastioissa. Tärkeimmät värit 
Hohlomassa ovat punainen, musta ja kulta. Yleisimmät aiheet ovat marjat, kukat ja oksat.  
Suuriin esineisiin maalataan myös kaloja ja lintuja. Hohloma-koristelut lusikoissa, kupeissa,  
lautasissa ja mukeissa ovat aina käsityötä. Koristeet maalataan öljyväreillä, hyvin ohuilla siveltimillä. 

Hohloma-mestarit toimivat näin:
 1. maalataan kuvio
 2. tehdään tausta
 3. väritetään kuvio
 4. lakataan astia
 5. laitetaan uuniin 160 asteeseen 3–4 tunniksi.

Sinä taas voit tehdä hohloma-kuvion näin:

 1. Ota keltainen paperi.
 2. Piirrä paperille oma astiasi: lautanen, kuppi tai kulho.
 3. Ota ohut sivellin.
 4. Piirrä mustalla värillä oksa.
 5. Piirrä punaisella värillä mansikoita.
 6. Piirrä vihreällä värillä lehtiä.
 7. Piillä keltaisella värillä pisteitä mansikoihin.
 8. Piirrä mustalla värillä pieniä lehtiä varsiin.
 9. Jos halua, lakkaa työsi.

Kauppapeli
2 pelaajalle

kirjaa molempien rahoista. Noppaa heittämällä 
liikutaan pelilaudalla. Liikkua voi sekä eteenpäin että 
taaksepäin. Pelin voittaa se, jolla maaliin päästyään on 
rahat käytetty tarkimmin loppuun. 
Ostosruuduissa saa päättää, ostaako tavaran vai ei.  

Parin kanssa käydään seuraava keskustelu:
– Сколько стоит эта игрушка?
– 340 рублей.
– Я куплю её. / Спасибо, но я не куплю её.

Tarvikkeet:
Noppa
Pelimerkit
Paperia
Kynä

Pelin kulku:
Molemmilla pelaajilla on aluksi 3000 ruplaa. 
Pelaajat pitävät kirjaa omista rahoistaan tai 
sitten toinen pelaajista on pankkiiri, joka pitää 
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Ф

И
Н

И
Ш

Дедушка 
подарил тебе 

деньги на 
именины. 

+ 300 рублей.

banaani
10 рублей.

kirja
79 рублей.

jäätelö
53 рубля. 

Заработал у 
бабушки на 

огороде. 
+ 700 рублей.

suklaa
169 рублей. 

У тебя День 
рождения. 

Бабушка 
подарила тебе 

деньги. 
+ 500 рублей.

nalle
70 рублей.

Потерял 
кошелёк, где 

было 
150 рублей.

limonaadi
60 рублей. 

lelu
80 рублей.

CD-levy
100 рублей

Ты ходил в 
кафе. 

– 250 рублей. 

tarroja
30 рубля.

Мама дала тебе 
карманные 

деньги.
+ 300 рублей.

leivos
74 рубля

lautapeli
260 рублей.

palapeli
80 рублей.

rannekoru
90 рублей

tietokonepeli
340 рублей.

Папа дал тебе 
карманные 

деньги.
 + 400 рублей

korvakorut
200 рублей 

Ты ходил в 
кино и купил 

конфеты. 
 – 350 рублей. 

lahja
170 рублей 

sormus
378 рублей 

С
ТА

РТ

1

10

11

20

21

2

9

12

19

22

3

8

13

18

23

4

7

14

17

24

5

6

15

16

25
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Kappale 7

Живой подарок для бабушки

Tehtävä 2. 
Sanamadon ratkaisu (sanamato koostuu kahdesta osasta):
  фотоаппарат, трудно, общий 
  прав, ваза, аквариум.

Tehtävä 3.
Tässä tehtävässä tutustutaan lemmikkieläinsanoihin venäjäksi. Innostuneita oppilaita varten tähän 
opettajan oppaaseen on koottu luetteloksi muutamia kissa- ja koirarotuja. 

по-русски по-фински
хомяк hamsteri
попугай papukaija
мышь hiiri
игуана iguaani 
паук hämähäkki
крыса rotta
кролик kani 
черепаха kilpikonna
змея käärme

Muutamia huomautuksia: 
•  сенбернар, bernhardilainen tästä koirarodusta käytetään yleisesti sanaa сербернар, mikä lienee 
 puhekielen variantti, mutta niin laajasti käytetty, että monet pitävät tätä rodun virallisena nimenä.  
•  Фретка tunnetaan myös nimellä домашный хорёк, kotihilleri.

собаки
(немецкая) овчарка (saksan)paimenkoira
такса mäyräkoira
пудель puudeli, villakoira
колли collie
бульдог bulldog
мопс mopsi
пекинес kiinanpalatsikoira
спаниель spanieli
терриер terrieri
дог tanskandogi
далматинец dalmatialainen
сенбернар bernhardilainen 

кошки
сфинкс sfinksi (karvaton kissa)
сиамская кошка siamilainen 
ангорская кошка angorakissa
русская голубая кошка venäjänsininen
норвежская лесная 
кошка 

norjalainen metsäkissa
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Tehtävä 4.
Keskusteluharjoitus on syytä tehdä muutaman kerran luokan kanssa yhdessä. Oppilaat tarvitsevat asiassa 
opastusta, koska pronominit vaihtuvat oppilaiden valitsemista eläimestä riippuen.

Viimeisessä puheenvuorossa tarvitaan akkusatiivia. Opettajan lienee syytä kerrata lyhyesti elollisten 
maskuliinien akkusatiivi ennen harjoituksen tekemistä.

Huom! Useimmista lemmikkieläimistä käytetään deminutiivimuotoa, sillä muuten syntyy vaikutelma 
suuresta eläimestä. Esim. птица viittaa johonkin haikaran tai pelikaanin kokoiseen lintuun, sen sijaan 
птичка mahtuu hyvin häkkiin. 

Aihepiiriin voi syventyä vielä lisääkin. Oppilaat voivat tehdä haastattelututkimuksen luokassa ja kerätä 
taulukoksi, mistä eläimistä toiset oppilaat pitävät. Oppilaat kyselevät toisiltaan: 
– Какое твоё любимое домашнее животное?
– Моё лпюбимое домашнее животное - фретка.

Haastattelut voidaan purkaa esim. kertomalla luokalle (tämä sopii hyvin genetiivin kertaamiseen):
– Любимое животное Нины – фретка.

Tehtävä 5.
Tekstiä koskevat sisältökysymykset ovat tällä kertaa vain suomeksi. Oppilaita voisi rohkaista tässä 
yhteydessä tekemään myös omia kysymyksiä ja vastauksia sekä suomeksi että venäjäksi. Lisäkysymyksiä 
voidaan tehdä sekä suullisesti että kirjallisesti. 

1. Isoäiti täyttää 60 vuotta.
2. He haluavat antaa isoäidille uuden akvaarion, koska vanha on mennyt rikki.
3. He menevät ostoksille seuraavana päivänä.
4. Äiti ja isä päättävät antaa lahjaksi akvaarion ja kaloja.
5. Hylättyjä lahjaideoita ovat mm. maljakko, pelikonsoli ja kamera.
6. He tapaavat eläinkaupan ulkopuolella. 

Tehtävä 6.
Ilmaisuja on hyvä muunnella suullisesti. Tällä tavoin voi tutustua jo etukäteen esim. sijamuotojen 
muodostamiseen ottamatta asiaa varsinaisesti esille. 

Oikeat vastaukset ja muunteluehdotukset: 

isoäiti täyttää pyöreitä vuosia   у бабушки юбилей 
у дедушки / учителя / мамы / папы юбилей / день рождения / именины...

syntymäpäiväksi   на день рождения 
купили подарки / приготовили еду... 
на рождество / на новый год / на 8-ое марта 

Ostetaan!   давай купим! 
Давай пойдём / споём / поиграем...

loistava idea   классная идея 
классный / классная фильм / игра / песня / группа

seuraavana päivänä   на следующий день
на следующий день мы пошли в кино / я прошёл новую игру... 

yhdessä  вместе
Мы вместе пошли в кино / поиграли / учимся...
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Genetiivi

Genetiiviä ei opetella tässä kappaleessa alusta alkaen, koska sitä on harjoiteltu niin paljon oppikirjan 
aikaisemmassa osassa. Jonkinlainen genetiivin päätteiden kertaus on silti varmaan tarpeen, joten 
työkirjassa on hyvin tiivis esitys päätteistä. 

Tavoitteena on opetella adjektiivien genetiivipäätteet sekä genetiiviprepositioita. 
Aluksi palautetaan mieleen genetiivin muodot ja aikaisemmin opeteltuja käyttötapauksia suullisella 
käännösharjoituksella. 

Harjoitukset ovat perusharjoituksia, joita tarvitaan opittavan asian sisäistämiseen. Harjoitukset 
etenevät ilmaisujen hakemisesta tekstistä, preposition sijoittamiseen lauseeseen, sanojen 
taivuttamiseen genetiiviin preposition kanssa sekä lopuksi kokonaisen genetiivirakenteen 
muodostamiseen. 

Luokassa kannattaa harjoitella genetiivirakenteita toiminnallisesti. Opettaja antaa oppilaille ohjeita, 
jotka sisältävät genetiivirakenteita. Harjoituksen voi valmistaa etukäteen laittamalla sopivia esineitä 
etukäteen paikoilleen. Opettaja voi myös laittaa näihin paikkoihin jonkin tutun hahmon kuvan (esim. 
tulilintu) ja korvata alleviivatun sanan hahmon nimellä.
Kun lauseet alkavat tulla tutuiksi, oppilaat voivat tulla laittamaan kohteet paikoilleen ja antamaan 
ohjeita. Myös omia, uusia lauseita voi keksiä. 

Esim. 
 Возьмите учебник из сумки.
 Пройдите мимо первой парты.
 Возьмите пенал из парты.
 Возьмите книгу из шкафа.
 Возьмите мяч из ящика.
 Поднимите учебник с парты.
 Снимите магнит с белой доски,
 Снимите картинку со стены.
 Поднимите карандаши с пола.
 Возьмите тетради с учительского стола.
 Пройдите мимо моего стола.

Käärmeet ja tikapuut sopivat hyvin genetiivin harjoitteluun.  
Kortit ja ohjeet löytyvät opettajan materiaaleista omana tiedostonaan.

Tehtävä 8. 
Adjektiivien genetiivipäätteitä opeteltaessa on tärkeää tehdä tehtävä opettajajohtoisesti tunnilla, jotta 
oppilaille tulee tehtävä kirjaan varmasti oikeat ilmaisut ja päätteet. 

Oppikirjan tekstissä on myös muutaman possessiivipronominin genetiivimuoto. Niitä ei tässä 
kappaleessa opetella, mutta opettaja voi toki halutessaan rinnastaa ne adjektiivin päätteisiin. 

suuren eläinkaupan luona  у большого зоомагазина

rakasta isoäitiä varten  для дорогой бабушки
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Tehtävä 9.
a) Haetaan erityisesti ilmaisuja, joissa on genetiiviprepositioita.

 isoäitiä varten для бабушки
 isoäidillä у бабушки
 uutta televisiota varten для нового телевизора
 vanhasta kodista из старого дома
 kaupan luona у магазина
 säästöporsaasta из копилки
 sitä varten для этого
 vähän matkan päässä koululta недалеко от школы

b) Tämä tehtävä sopii erityisen hyvin tehtäväksi opetuskeskusteluna. 
 для – varten
 у – luona
 из – jostakin
 от – joltakin
 после – jälkeen
 недалеко от – vähän matkan päässä, lähellä

Tehtävä 10.
Tavoitteena on, että oppilaat oppivat prepositioilmaisujen merkitykset ja osaavat sijoittaa ne oikeaan 
kontekstiin. 

Tehtävä 11.
Verbit ja niihin sopivat etuliitteet ja prepositiot on tässä tehtävässä annettu valmiina.  
Nimen Лидия voi korvata toisella sanalla.

Tehtävä 12.
Tässä harjoitellaan genetiivin muodostamista ihan mekaanisesti. Tehtävän voi tehdä aikaisemminkin, 
jos se on opettajan mielestä mielekästä. 

Valmiit lauseet:
 a)  Наш класс только что вернулся из интересного музея.
 b)  Марк часто встречает Юхана у музыкальной школы.
 c)  Автобус едет мимо детского сада. 
 d)  Лиза взяла чашку с кухонного стола. 
 e)  Мы живём недалеко от нового кинотеатра.
 f)  Зайца не было видно из-за большого дерева.
 g)  Подарки нельзя открывать до Нового Года. 

Tehtävä 13.
Esimerkkiteksti:
Марк получил от Васли электронную почту. Вася приедет в понедельник из Лондона.  
Они встретятся у конфетного магазина. После интересного фильма они пойдут гулять в парк.
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Tehtävä 14. 
Kulttuuritieto 

Tekstin otsikko ”Братья наши меньшие” on hyväntahtoinen nimitys eläimistä.

Ristikon ratkaisu:

2.В
1.Л А Й К А 4.М
Е 3.С Т Р Е Л К А
О Ь Т

5.П У 6.Ш О К 7.Б Р
О А А О О
Л Р 8.Б А Р Б О С
Ь И Е И К
Д К Л К И

К Н
9.М У Х Т А Р

Pienet veljemme 

Venäjällä monissa perheissä on lemmikkieläimiä. Useimmiten ne ovat koiria tai kissoja. Jonkin verran 
harvemmin ne ovat – kaloja, lintuja, marsuja tai hamstereita. Ja aivan harvoin - kilpikonnia, käärmeitä, 
hämähäkkejä tai jopa pieniä krokotiileja.

Venäjällä koirille annetaan usein seuraavia nimiä: Bobik, Žutška, Muhtar, Barbos, Tuzik, Šarik.  
Nämä nimet liittyvät usein koiriin, jotka ovat esiintyneet kuuluisissa venäläisissä elokuvissa,  
piirretyissä elokuvissa ja lasten kertomuksissa. Jotkut nimistä liittyvät jopa avaruuteen.

Kuuluisia venäläisiä koiria.

1. Bobik ja Barbos ovat sankareita Nikolai Nosovin tarinassa ”Bobik kylässä Barbosin luona. Kotikoira 
Barbos kutsuu kulkukoira Bobikin kylään isoisän kotiin, jossa ne saavat aikaan sekasotkun. 

2. Šarik on kuuluisan lastenkirjailija Eduard Uspenskin Fedja-setä-kirjojen (kirjaimellisesti käännettynä 
”Kolme Piimäkylästä” -kirjat) sankari. Näiden tarinoiden pohjalta on tehty piirrettyjä elokuvia 
lapsille.

3. Laika – ensimmäinen avaruuskoira lensi avaruuteen vuonna 1957 avaruusaluksella ”Sputnik-2”.

4. Belka ja Strelka ovat koiria, jotka lensivät avaruuteen vuonna 1960 avaruusaluksella ”Sputnik-5”. 
Koirien lennon 50-vuotisjuhlan kunniaksi niistä tehtiin venäläinen piirroselokuva, jonka nimi on 
”Belka ja Strelka. Tähti koirat.”

Kissojen nimeksi Venäjällä annetaan usein Vaska, Murka tai Pušok. 

Kuuluisia venäläisiä kissoja
1. Kissa Matroskin on kuuluisan lastenkirjailija Eduard Uspenskin Fedja-setä-kirjojen sankari. 

2. Leopold-kissa on ”Kissa Leopoldin seikkailuja”-elokuvan sankari. Leopold on kiltti kissa,  
jota kaksi pientä huligaanihiirtä kiusaavat.

3. Kissanpentu Vaska, joka ryömi hatun alle ja säikäytti sillä pojat Nikolai Nosovin kertomuksessa  
”Elävä hattu”.
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Kappale 8      

Странный звук под диваном

Kappaleen kielioppiaiheena on instrumentaali. Sijamuoto ja prepositio с ovat jo tuttuja. Kappaleen 
alkuosassa toistuukin jo aikaisemmin opittu rakenne ja aihepiiri, kun puhutaan ruokalajeista, 
esim. пирожки с мясом. Uusina asioina tulevat adjektiivin ja monikon päätteet sekä uudet 
instrumentaaliprepositiot. Tekstiin on pyritty kirjoittamaan instrumentaalimuotoja kaikissa suvuissa ja 
käyttämään sekä kova- että pehmeävartaloisia sanoja. Kuitenkin pehmeävartaloinen adjektiivi monikon 
instrumentaalissa puuttuu tekstistä, joten sen opettaminen jää opettajan tehtäväksi (jos opettaja katsoo 
tarpeelliseksi sen opettamisen ryhmälleen).

Tehtävä 2. 
Sanamadon ratkaisu:
 вдруг, голоден, над, десерт, точно, орех, холодильник, капуста.

Tehtävä 3.
Näissä ristikoissa harjoitellaan joitakin ruokasanoja, mutta aiheeseen voi syventyä perusteellisemminkin 
esim. projektityönä. 
Ruokasanaston yhteydessä on luontevaa opetella myös astioiden nimiä. 

Oppilaat voivat etsiä itseään kiinnostavia ruokasanoja ja koota niiden pohjalta sekä viikon 
suosikkiruokalistan että listan epämiellyttävistä ruuista. Näin jokainen oppilas tulee laajentaneeksi 
sanastoaan omien tarpeittensa mukaisesti. Ruokalistat voi tehdä joko vihkoon, paperille tai tietokoneelle, 
esim. Power Pointilla ja projektin päätteeksi jokainen oppilas esittelee oman listansa muille. Työ voidaan 
tehdä myös ryhmä- tai parityönä. 

Ruokasanaston laatiminen sopii tähän kappaleeseen hyvin myös siksi, että  
ruokien nimissä käytetään paljon instrumentaalia, esim. Котлета с макаронами.

1. Б У Т Е 2. Р Б Р О Д
У Ы
Л Б
О 3.П А 6 С У 7.П
Ч Ю 5.М Я С О О

4. К У Р И Ц А К Д
А Е 8.С Ы Р Л

Л 10.П И Р О Ж О К
9. Т О Р Т В

12.К О Л Б А 13.С А
11.К О Т Л Е Т А О
А С
Ш И
А 14.Х С

15.М О Л О К О
Е A
Б

По горизонтали:
  1. voileipä бутерброд
  4. kana курица
  5. liha мясо 
  6. keitto суп 
  8. juusto сыр 
  9. kakku торт 
10. piiras пирожок 
11. lihapyörykkä котлета 
12. makkara колбаса 
15. maito молоко 

По верикали:
  1. pulla, sämpylä булочка 
  2. kala рыба 
  3. perunasose пюре 
  5. voi масло 
  6. mehu сок 
  7. kastike подливка 
11. puuro каша 
13. nakki сосиска 
14. leipä хлеб 
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1.П Е Р Е Ц 2. К

3.Я Б 4.Л О К О А

У М Р

К И 5.С 6. А Л А Т

Д П О

7.М 8.О Г У Р Е Ц Ш

О 9. Л Р Л К

Р И 10.Б Ь А

К М 11.К А П У С Т А

О О Н И

12.В И Н О Г Р А Д Н

Ь Н

1.В 2.С 3.Т А К А Н
4.К У В Ш И Н А

Л Р
5.П 6.К О Ф Е Й 7.Н И 8.К

9.Л О Ж К А Л О А

В К Ж С
10.Ч А Й Н И К А Т

Р 11.Ч Р

Ё 12.М И С К А Ю

Ш Ш Л
13.С К О В О Р О Д К А Я

А А

По горизонтали:

  1. paprika перец 
  3. omena яблоко 
  5. salaatti салат 
  8. kurkku огурец 
11. kaali капуста 
12. viinirypäle виноград 

По верикали:

  1. tomaatti помидор 
  2. peruna картошка
  4. sipuli лук 
  6. appelsiini апельсин 
  7. porkkana морковь 
  8. sitruuna лимон 
10. banaani банан 

По горизонтали: 

2. стакан lasi
4. кувшин kannu
6. кофейник kahvipannu
9. ложка lusikka
10. чайник teepannu
12. миска kulho
13. сковородка paistinpannu

По вертикали:

1. вилка haarukka
3. тарелка lautanen
5. поварёшка kauha
7. нож veitsi
8. кастрюля kattila
11. чашка kuppi, muki
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Tehtävä 4.
a)
 1)  Почему собралась вся семья?
  Они собрались отметить день рождения бабушки.

 2)  Кто очень ждал ужина? Почему?
  Марк, потому что он был очень голоден.

 3)  Как Марк и Вера помогли родителям?
  Вера с мамой приготовили и накрыли стол, а Марк с папой убрали квартиру.

 4)  Что случилось с курицей?
  Кошка / Мурка грызла её под диваном.

 5)  Какую еду кошка не любит?
  Она не любит чай с пирожными.

b)
 Tehtävä on merkitty для асов -tehtäväksi. Edistyneille oppilaille voi antaa tehtäväksi tehdä hankalia 

sisältökysymyksiä ja vastauksia niihin, mutta tehtävän voi tehdä helpollakin tavalla. Opettaja voi 
ohjata oppilaat kiinnittämään huomiota paikan ilmaisuihin, esim. Где висит лампа? Где бабушка 
искала курицу? Näin päästään käsiksi kappaleen opittavaan asiaan, instrumentaaliprepositioihin. 

Tehtävä 5.
Ilmaisuja on hyvä muunnella suullisesti. Tällä tavoin voi tutustua jo etukäteen esim. sijamuotojen 
muodostamiseen ottamatta asiaa varsinaisesti esille. 

Oikeat vastaukset ja muunteluehdotukset: 

 mieluummin  лучше
 
 ei löytynytkään  так и не нашлась

 illalla  вечером

 sitä ei ole missään  её нигде нет

 Mikä ääni tuo on?  Что это за звук? 

 löytyi  нашлась

 tuli hiljaista  стало тихо

 paljon monenlaista ruokaa  много разной еды
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Tehtävä 5.
Opetellaan весь-sanan taipuminen suvuissa. Tehtävä ei riitä tähän yksinään, vaan se on ajateltu 
toteutettavaksi niin, että opettaja opettaa asian ensin ja tehtävän avulla voidaan sitten harjoitella asiaa. 

Tässä muutamia esimerkkejä esim. taululle kirjoitettavaksi:
весь: класс, город, магазин, двор, вечер, зал
вся: страна, книга, школа, тетрадь
всё: лето, утро, окно, море, яблоко, кино 
все: люди, книги, города, страны, деньги

Instrumentaali on opeteltu jo kirjan toisessa osassa. Tässä on tavoitteena opetella adjektiivien ja 
monikon instrumentaalin muodostaminen, sekä opetella paikkaa osoittavat instrumentaaliprepositiot. 

Asiassa edetään samalla tavalla kuin edellisen kappaleen genetiivien kohdalla.
Aluksi palautetaan mieleen instrumentaalin muodot ja aikaisemmin opeteltuja käyttötapauksia 
suullisella käännösharjoituksella. 

Harjoitukset ovat perusharjoituksia, joita tarvitaan opittavan asian sisäistämiseen. Harjoitukset 
etenevät ilmaisujen hakemisesta tekstistä, preposition sijoittamiseen lauseeseen, sanojen 
taivuttamiseen instrumentaaliin preposition kanssa sekä lopuksi kokonaisen instrumentaalirakenteen 
muodostamiseen. 

Myös instrumentaalia voi harjoitella luokassa toiminnallisesti. Nyt jokin tuttu hahmo, (esim. tulilintu 
Muksis jne.) piilotetaan tavaroiden taakse, asetetaan niiden eteen, alle tai yläpuolelle. Oppilaat voivat 
itse sanoa lauseita, missä esim. tulilintu on. Kun ilmaisut alkavat tulla tutuiksi, oppilaat voivat tulla 
laittamaan kohteet paikoilleen ja antamaan ohjeita. Myös omia, uusia lauseita voi keksiä. 

Instrumentaalia voi myös harjoitella Käärmeet ja tikapuut -pelillä. Kortit ja ohjeet löytyvät opettajan 
materiaaleista omana tiedostonaan.

Tehtävä 7.
Tavoitteena on kehittää kielten välisten vastaavuuksien ymmärtämistä ja oppimista sekä palauttaa 
mieleen instrumentaalin muodostamista. Perusmuotoon palauttaminen on tärkeää sanakirjan 
käyttämisen oppimiseksi. Oppilaat tulevat myös paremmin tietoisiksi sijamuodon muodostamistavasta, 
kun he suorittavat operaation molempiin suuntiin. 

Tehtävä 8. 
Vastaukset:
 a) vanhan sohvan alla
  под старым диваном

  ison kattilan takana
  за большой кастрюлей

 b)  + d) Päätteiden etsiminen ja kirjoittaminen on syytä tehdä huolellisesti opettajan johdolla,  
  jotta kaikille oppilaille tulee varmasti oikeat päätteet muistiin. 

 c)  Etsi vielä oppikirjan tekstistä, miten sanotaan venäjäksi 
  salaatti erilaisten juustojen kera
  салат с разными сырами
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Tehtävä 9.
Tehtävän voi aloittaa opettajan johdolla, ja oppilaat jatkavat sitten etsimistä itse. Tehtävän tekemisen 
jälkeen voidaan koota taululle kaikkki kappaleista löytyvät instrumentaalimuodot:
 

 под диваном
 субботним вечером 
 с бабушкой и дедушкой 
 перед ужином 
 с мамой 
 над столом 
 под кухонным столом 
 за столом
 со свежей зеленью
 с разными сырами
 с мясом и с капустой
 рядом с новым холодильником.
 за большой кастрюлей
 за плитой
 за посудным шкафом
 под столом
 за дверью
 под старым диваном 
 под столом
 с праздничной курицей
 со свежими пирожными 
 с клубничным вареньем

Tehtävä 10. 
Oppilaille on hyvä kertoa, että vaikka suomen kielessä kadotetaan ja unohdetaan jonnekin, venäjässä 
käytetään ilmaisua ”missä”. Tämän vuoksi у бабушки on taivutettu malliksi. Kannattaa käydä suullisesti 
läpi myös vaihtoehto у друга.

Tehtävä 11.
Harjoitellaan instrumentaalin muodostamista kirjallisesti.

 a) Мама всегда ест на завтрак бутерброд с вкусной колбасой

 b) Питер Пэн детел над серыми крышами Лондона.

 c) Папа сидит за маленьким столом и пьёт кофе.

 d) Наш класс находится между спортивным залом и столовой.

 e) Деньги лежат под толстой книгой.

 f) Машина остановилась перед новым домом.
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Tehtävä 12. 
Tässä yhdistetään vuorokaudenajat instrumentaaliin, jos asiaa ei ole aikaisemmin käsitelty. Oppilaat voivat 
kirjoittaa tai sanoa enemmänkin lauseita, joissa he kertovat, mitä he milloinkin tekevät – tai eivät tee.

Joihinkin kohtiin sopii useampikin vaihtoehto.

 a) Вечером я чищу зубы.
 b) Днём я обедаю.
 c) Зимой катаюсь на коньках.
 d) Ночью я сплю.
 e) Утром я иду в школу.
 f) Летом купаюсь в море.
 g) Весной ем шоколадные яйца.
 h) Осенью я собираю грибы.
 i) … мой день рождения.

Tehtävä 13.
Tässä kirjoitustehtävän pohjana on kuva. Kuvan aiheeksi on otettu keittiö, jotta kappaleen 
sanastotehtävissä opetellut sanat kertautuisivat. Kuvasta löytyy ainakin kaksitoista sellaista ilmaisua, 
joissa voi käyttää instrumentaaliprepositioita.

 За плитой – полка.  
 Перед кастрюлей – ваза.  
 Апельсины под сковородкой. 
 Бананы – под столом. 
 Под стулем – лампа. 
 За столом (сидят) кошка и собака. 
 Морковки (висят) над столом. 
 Над окном – колбаса. 
 Перед окном – кофейник. 
 Рядом с холодильником – ванна. 
 За окном – сеногвик. 
 За дверью – жар-птица. 

Tehtävä 14. 
Kulttuuritietoa

Tehtävän ratkaisu

 1. сахар 
 2. порошок какао
 3. молоко
 4. сливочное масло 
 5. сухари ванильные 
 6. орехи 
 7. сахарная пудра 

Perunaleivoksen resepti 

1 lasillinen sokeria sekoitetaan kolmeen 
teelusikalliseen kaakaojauhetta. Lisää yksi lasillinen 
maitoa ja kuumenna kunnes sokeri sulaa. Lisää 200 
g kermaa ja 300 g murskattuja vaniljakorppuja.
Tästä massasta tehdään pieniä pallosia. 
Sekoita 100 g pähkinärouhetta, 50 g tomusokeria ja 
kaakaota. 
Kierittele pallot seoksessa. 
Laita leivokset jääkaappiin kovettumaan.

Hyvää ruokahalua!
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Kappale 9      

У природы нет плохой 
погоды...

Kappaleen tavoitteena on opetella säähän liittyviä tavallisimpia ilmaisuja.

Kappaleen nimi on otettu elokuvasta Служебный роман, jossa Alisa Freindlich esittää pääosaa ja 
laulaa tämän laulun. Laulun voi löytä Internetistä hakusanoilla Служебный роман, У природы нет 
плохой погоды. 

Toinen kuuluisa venäläinen säähän liittyvä teos on Tšaikovskin Vuodenajat. Tätä teosta voidaan myös 
kuunnella ja keskustella sen perusteella säästä, esim. mikä säätila tulee mieleen teoksen eri osista.

Oppikirjan teksti koostuu pienistä dialogeista, joita voi harjoitella ulkoa ja muunnella. Dialogeja voi 
lukea ensin pareittain ja sitten halukkaat voivat esittää niitä myös luokalle. Myös muunnelmia voi 
esittää luokassa.

Tehtävä 1,3 ja 5.
Taulukot täytyy lukea ääneen muutaman kerran opettajan johdolla. Tässä yhteydessä on hyvä käydä 
läpi sanojen merkitykset, jotta oppilaat voivat kirjoittaa muistiin heille uudet sanat.

Opettajan on hyvä kiinnittää oppilaiden huomio siihen, että adverbien yhteydessä verbi on preteritissä 
neutrissa (было), kun taas погода –sanan kanssa käytetään feminiinimuotoa (была).

Tehtävä 2, 4,6 ja 10.
Keskusteluharjoituksessa on tarkoituksena käyttää edellisen tehtävän taulukoita ja saada näin ilmaisut 
aktiiviseen käyttöön. Tehtävässä voi käyttää myös esim. käsi- tai keppinukkeja etäännyttämiseen. 
Halutessaan opettaja voi ottaa mukaan myös muita ajan ilmaisuja, esim. Скоро будет солнечно. 
Tässä muutama ehdotus muiksi ajan ilmaisuiksi:

скоро 
позже
через два дня
летом
зимой 
весной 
осенью

kohta, pian
myöhemmin
kahden päivän päästä
kesällä
talvella
keväällä
syksyllä 
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Tehtävä 7.
Harjoituksesta kannattaa tehdä ensimmäinen osa suullisesti koko luokan kanssa, toinen osa suullisesti 
pareittain ja lopuksi kirjoittaa kolmas osa vihkoon.

Tehtävä 8.
Kuuntelutehtävän teksti

Прогноз погоды на завтра. 
Завтра в Турку будет солнечно и слабый ветер. Температура воздуха +25 градусов. В Тампере будет 
прохладно и пасмурно. +12 градусов. В Оулу будет тепло и безоблачно. +18 градусов. В Хельсинки 
будет гроза и сильный ветер. +16 градусов. В Рованиеми будет солнечно и снег.

Tehtävä 9.
Täydennetään taulukko vuodenajoista ja niiden säästä. Taulukossa on esimerkkilauseita.

Зима
Зимой холодно. 
Идёт снег.
Мороз. 

Весна
Весной тепло.
Иногда идёт дождь.
Светит солнце.

Лето
Летом жарко.
Редко идёт дождь.
Часто светит солнце.

Осень
Осенью прохладно.
Часто идёт дождь.
Дует сильный ветер.
Редко светит солнце.

Tehtävä 10.
Oikeat vastaukset on alleviivattu. Työkirjassa on tehtävän jälkeen suluissa oikeiden vastausten lukumäärä.

 a)  Ветер – красивый, некрасивый, слабый, сильный, хороший, плохой, тёплый, холодный, 
 весёлый, северный, южный, большой, маленький, летний, зимний, морской, речной, лёгкий.
 
 b)  Дождь – слабый, тёплый, грустный, проливной, зимний, морской, частый, северный, 
 редкий, южный, летний, весёлый, холодный, большой, мелкий, маленький. 

Tehtävä 11. 
Tämä on lisätehtävä nopeille.
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Kappale 10      

Поездка в парк аттракционов

Kappaleessa on useita pienempiä aiheita. Kielioppisisältönä on у-, при- ja по-etuliitteelliset liikeverbit. 
Aihepiiriä ei käsitellä laajasti, vaan tarkoituksena on antaa oppilaille alustavia valmiuksia ilmaista 
liikkumista eri suuntiin. 

Sanastoteemana on huvipuistolaitteet. Aihepiiri ei ole kauhean yleinen, mutta oppilaita kiinnostava. 
Oppikirjan tekstissä huvipuistolaitteista käytetään sanaa качели, joka on puhekielessä käytetty sana. 
Virallinen nimitys laitteista on аттракцион. Monessa huvipuistossa olevaa kupolielokuvateatteria 
emme ole ottaneet mukaan listaan, koska sille ei löytynyt hyvää ja vakiintunutta suomenkielistä nimeä. 
Venäjäksi se on kuitenkin космический симулятор.

Keskusteluteemana on pitämisen ilmaiseminen preteritissä (понравиться). Ilmaisua harjoitellaan 
huvipuistolaitteiden yhteydessä. 

Kappaleen kehystekstiksi on valittu Veran päiväkirja. Päiväkirjan myötä on luontevaa nostaa esille 
päivämäärän merkitseminen venäjäksi. Lopuksi tulemiset ja menemiset sekä päivämäärät yhdistetään 
selostamalla omaa viikonloppua päiväkirjamuodossa. 

Tehtävä 2.

Tunnistettavat sanat ovat:

звонить, очередь, посчитать, слышать, хватать

Yhteistä sanoilla on se, että ne loppuvat pehmeään merkkiin. Joukkoon ei kuulu очередь, koska se 
on substantiivi. Opettaja voi myös halutessaan antaa tehtäväksi valita yhden verbeistä ja kirjoittaa sen 
taivutuksen vihkoon/taululle tms.
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Tehtävä 3.
Ristikon sanat ovat huvipuistolaitteita. Sanojen semantiikkaan kannattaa tutustua tässä yhteydessä, sillä 
laitteet on tietenkin nimetty venäjäksi aivan toisin kuin suomeksi.
Vastaukset

1. A M E Р И 8. К А Н С К И Е • Г О Р К И

О
2. Л А Б И Р И Н Т

Е

С
3. К О М Н А Т А • С Т Р А Х А

•
4. К О М Н А Т А • С М Е Х А

Б
5. А В Т О Д Р О М

З
6. Т И Р

Е
7. Ц Е П О Ч Н А Я • К А Р У С Е Л Ь

И

Я

Tehtävä 4.
Ilmaisuja on hyvä muunnella suullisesti. Tällä tavoin voi tutustua jo etukäteen esim. sijamuotojen 
muodostamiseen ottamatta asiaa varsinaisesti esille. 

Oikeat vastaukset ja muunteluehdotukset: 

 a) Jo toista kertaa 
  уже во второй раз 
  (в третий раз, в десятый раз...)
 b) Kaksi lasta puuttuu 
  двух ребят не хватает 
  (двух конфет не хватает, трёх книг не хватает)
 c) Puoli tuntia myöhemmin 
  на полчаса позже 
  (на два часа позже...)
 d) Minulle tuli niin huono olo 
  Мне стало так плохо 
  (Мне стало так хорошо, тепло, холодно, больно, приятно...)
 e) Minulta meni korvat lukkoon 
  У меня заложило уши.
 f) Kaikki nauroivat peilikuvilleen 
  Все смеялись над своими отражениями. 
  (над хорошими шутками, над смешными фильмами, над клоуном, над шуткой...)
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Tehtävä 5. 
 Во сколько класс поехал в парк аттракционов? 
 В 8 утра, так как в они ехали 2 часа, а в парк прибыли в 10.

 Какая проблема была вечером в автобусе?
 Двух ребят не хватало.

 Почему мальчики не слышали звонка? 
 В парке было так шумно. 

 Что случилось, из-за того что мальчики не пришли вовремя?
 Класс уехал из парка аттракционов на полчаса позже.

 Почему Марк стал плохо слышать?
 Девочки так сильно пищали, что у него заложили уши.

Tehtävä 6.
Jos нравиться-verbi ei suju, se lienee syytä kerrata tässä yhteydessä.
Opettajan tehtäväksi jää tässä tehtävässä selittää oppilaille, että verbin suku määräytyy pidetyn asian 
suvun mukaan (muodollinen subjekti), eikä asiasta pitävän ihmisen mukaan (semanttinen subjekti). 

Kielioppi
Tuleminen, meneminen ja lähteminen ovat niin yleisiä puheenaiheita, että oppilaat kaipaavat 
keinoja näiden asioiden ilmaisemiseen. Tämän kappaleen tarkoituksena ei ole kuvata liikeverbejä 
systemaattisesti vaan antaa oppilaille jonkinlainen käsitys siitä, miten liikkumista voidaan ilmaista.

Tehtävissä käytetään perfektiivistä aspektia, koska se on yleisempi. Aspektien välisiin eroihin ei 
kiinnitetä tässä huomiota lainkaan.

Usein sekä у- että по-etuliite selitetään suomeksi lähtemisenä. Oppilaiden voi olla silloin hankalaa 
ymmärtää niiden välistä eroa. Opettajan kannatta korostaa sitä, että пойти on lähtemistä jonnekin ja 
уйти on lähtemistä jostakin. 

Jos on mahdollista, liikeverbejä voisi harjoitella liikkumalla koulussa. Samalla voidaan selostaa, miten on 
liikuttu: esim. 
Пойдём в спортивный зал. Сейчас мы пришли в спортивный зал. Мы ушли из спортивного зала. 

Myös luokkaan voi laittaa lappuja, joissa lukee paikkojen nimiä. Sopivia paikkoja ovat esim. 
библиотека, театр, универмаг, стадион, магазин, школа, дом, тренировка. Oppilaat voivat itsekin 
ehdottaa paikkoja, joissa he käyvät. 

Harjoituksessa luokassa kuljetaan pareittain ja toistetaan seuraavaa keskustelua:

 – Давай пойдём в кино!
 – Пойдём!
 – Сейчас мы пришли в кино.
 – Давай уйдём отсюда и пойдём в магазин!
 – Давай! 
 – Сейчас мы пришли в магазин...
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Tehtävä 7.
Tarkoituksena on tutkia liikeverbien eroja ja löytää niiden suomenkieliset vastineet. Se ei sovellu 
kotitehtäväksi, vaan se on tarkoitettu luokassa opettajan johdolla pohdittavaksi. Pohdiskeluun voi 
käyttää pitkänkin ajan. B-kohdan laajennuksia on hyvä tehdä ensin yhteisesti taululle ja antaa niitä 
vasta sitten oppilaiden tehtäväksi. 

по-etuliite kaipaa usein tarkennusta siitä, mihin lähdetään:
Марк и Вера поехали домой.

при-etuliite vaatii tarkennusta siitä minne tullaan:
Марк и Вера пришли домой.

у-etuliitteen kanssa on usein tarpeen ilmaista mistä lähdetään:
Марк и Вера ушли из школы домой.

Kun verbejä käytetään futuurissa, myös ajanmääre on usein lähes pakollinen. Ilman sitä lause tuntuu 
jäävän keskeneräiseksi:
Марк и Вера вечером поедут домой.

Tehtävä 8.
Tavoitteena on jatkaa liikeverbien erojen pohtimista. Lauseisiin sopii monenlaiset vaihtoehdot ja niitä 
olisi hyvä tutkia ryhmissä, pareittain ja koko luokan kanssa yhdessä esim. taululta.

1. Марк и Вера пришли / придут / приехали / приедут домой с концерта поздно вечером. 
2. Летом мои родители ездили / поедут в Киев.
3. Мы ушли / уехали из дома рано утром.
4. Мы поехали / ездили / приехали в летний лагерь на велосипедах. 

Tehtävä 9.
Kuukaudet on opeteltu oppikirjan toisessa osassa ja genetiivikin on jo tuttu muoto. Sen vuoksi tässä ei 
esitellä muotojen rakentamista vaan siirrytään suoraan niiden käyttämiseen. 

a) Kuuntelutehtävän ratkaisut:

 1-ое сентября
 18-ое марта
 28-ое января
 30-ое июня
 7-ое октября
 23-е апреля

Tehtävä 10a.
Kirjoitetaan kuvista. Tavoitteena on, että oppilaat kirjoittaisivat yhdyslauseita, esim. Когда родители 
пришли домой, Марк пошёл на репетицию. 

Tehtävä 10b.
Tarkoituksena on nostaa vielä esille oppikirjan tekstin päiväkirjamuoto. Tässä yhteydessä on hyvä 
opetella tai kerrata, kuinka päivämäärä merkitään venäjäksi. 
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Tehtävä 11. 

Kulttuuritietotehtävä on tällä kertaa kuuntelutehtävä. Aiheena on lasten kesäleirit ja erityisesti Artek, 
joka on edelleen hyvin suosittu leiripaikka.

Neuvostoliiton aikana pioneerileirit olivat erittäin suosittuja ja olennainen osa lastenkulttuuria. 
90-luvulla toiminta romahti, mutta viime vuosina leirit ovat alkaneet taas toimia aktiivisesti. Lapset ovat 
leireillä viikosta kolmeen viikkoa. Ennen ammattiliitot kustansivat suuren osan leirimaksuista, mutta 
nykyään leirit ovat perheille maksullisia. 

Tehtävän teksti:

Летние лагеря
В России дети летом часто ездят отдыхать в летние лагеря. Раньше эти лагеря назывались 
пионерскими. Многие из этих лагерей работают и до сих пор. Один из них – это лагерь «Артек». 

«Артек» расположен на Украине в Крыму на берегу Чёрного моря. Этот лагерь был открыт в 1925 
году. «Артек» – это самый крупный и знаменитый лагерь. Попасть в этот лагерь было наградой 
для любого школьника. 

Днём в летнем лагере дети купаются в море, участвуют в спортивных играх и соревнованиях, 
отдыхают и занимаются в кружках. В «Артеке» для детей работает много кружков например: 
авиамодельный, бисероплетение, компьютерные игры, фотостудия и, конечно, разные 
спортивные кружки. 

В лагере дети отдыхают и находят себе новых друзей. Летний лагерь – это место, где хотел бы 
побывать каждый ребенок. 

Обычный распорядок дня в летнем лагере: 

   8.00  – подъём
   8.15 – 8.30  – утренняя зарядка
   8.15 – 9.00  – завтрак
 10.00 – 12.30  – игры или плавание в море
 13.00 – 13.30  – обед
 14.00 – 16.00 – тихий час 
 16.00 – 16.30  – полдник
 16.30 – 18.00  – кружки
 19.00 – 20.00  – ужин
 21.00  – отбой

Tehtävien oikeat vastaukset

1. Missä venäläiset lapset usein viettävät kesää?
 Kesäleireillä.
2. Millä nimellä kesäleirejä kutsuttiin ennen?
 Pioneerileiri.
3. Mikä on Artek ja missä se sijaitsee?
 Suurin ja kuuluisin kesäleiri Krimin niemimaalla.
4. Mitä kesäleireillä tehdään?
 Uidaan, urheillaan, käydään kerhoissa, tehdään lennokkeja,  
 helmiaskarteluja, valokuvataan, pelataan tietokoneella…

2 утренняя зарядка
10 отбой
9 ужин
3 завтрак
5 обед
6 тихий час 
4 игры или поход на море
1 подъём
7 полдник
8 кружки
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Tekstin suomennos

Kesäleirit
Venäjällä lapset menevät usein viettämään kesää kesäleireille. Ennen nämä leirit olivat pioneerileirejä. 
Monet leireistä toimivat edelleen. Yksi niistä on nimeltään ”Artek”.

Artek sijaitsee Ukrainassa Krimin niemimaalla Mustanmeren rannalla. Se on perustettu vuonna 1925. 
”Artek” on kaikkein suurin ja kuuluisin leiri. Sinne pääseminen oli palkinto kenelle tahansa koululaiselle.

Päivisin kesäleirillä uidaan meressä, osallistutaan erilaisiin urheilukilpailuihin, levätään ja käydään 
kerhoissa. Artekissa on lapsille monia kerhoja, esim. lennokkikerho, helmiaskartelukerho, 
tietokonepelikerho, valokuvauskerho ja tietysti erilaisia urheilukerhoja.

Leireillä lapset lepäävät ja saavat uusia ystäviä. Kesäleiri on paikka, jossa haluasi käydä kuka tahansa 
lapsi. 

 Tavallinen kesäleirin päiväohjelma 

   8.00  – herätys

   8.15 – 8.30 – aamujumppa

   8.15 – 9.00  – aamiainen

 10.00 – 12.30  – pelejä tai uintia meressä

 13.00 – 13.30  – lounas

 14.00 – 16.00  – päivälepo

 16.00 – 16.30  – välipala

 16.30 – 18.00  – kerhot

 19.00 – 20.00 – päivällinen

 21.00 – hiljaisuus
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Kappale 11      

В гостях

Tämän teemakappaleen aiheena on vieraisille meneminen ja ruokapöydässä käyttäytyminen. Lähes 
kaikki harjoitukset ovat keskusteluharjoituksia. Niitä voidaan tehdä kirjallisesti opettajan oman 
harkinnan mukaan. Opettaja voi ottaa esille myös muita ruokailutilanteeseen liittyviä sanontoja, jos 
niin haluaa.

Tehtävä 1. 
Puhekupliin sopivia ilmaisuja. 

 – Здравствуйте! Добро пожаловать!
 – Проходите, пожалуйста. Чувствуйте себя как дома. 
 – Угощайтесь. Берите мясо, салат. Вам положить рыбу? 
 – Разрешите за вами поухаживать. 
 – Что вам положить?
 – Вы уже собираетесь уходить?
 – Спасибо, что пришли. Заходите к нам ещё.

Tehtävä 2.
Etsitään vastineet. Haetaan yhdessä lauseita, joissa ilmaisuja voisi käyttää. Sen jälkeen oppilaat tekevät 
pareittain pieniä keskusteluja, joissa käytetään tehtävän ilmaisuja. Keskustelut voivat olla hyvin 
lyhyitäkin, vaikka vain kahden vuorosanan mittaisia. Edistyneet oppilaat voivat koettaa rakentaa 
keskustelun, jossa käytetään kaikkia tehtävän ilmaisuja. Opettaja voi halutessaan antaa tehtäväksi myös 
kirjoittaa keskusteluita vihkoon. 

Harjoituksessa voidaan käyttää myös esim. käsi- tai keppinukkeja. 

 без подарка с пустыми руками
 блюда закуска, горячее и сладкое
 долго ждать кого-то заждались
 Добро пожаловать!  Чувствуйте себя как дома.
 ещё еды добавка
 десерт  сладкое

Tehtävä 3.
Tässä kertautuu datiivi ja akkusatiivi ja samalla mietitään sopivia tuliaisia. Harjoituksesta voi taas tehdä 
osan vihkoon, jos opettaja niin haluaa. 

Tehtävä 4. 
Etsitään kohteliaat vaihtoehdot. Tehtävässä käytetään tarvittaessa sanakirjaa apuna.  
Oikea rivi on: 1a, 2a, 3b, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a 
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Tehtävä 5.
Tarkoituksena on harjoitella pöytäkeskustelua. Kaikkia vuorosanoja ei ole tarpeen käyttää, vaan niitä 
on tarkoitus käyttää oman valinnan mukaan tilanteeseen sopivasti. Alleviivatuille sanoille voidaan 
miettiä vaihtoehtoja koko luokan voimin. Muunneltu keskustelu voidaan myös kirjoittaa vihkoon tai 
taululle. Jos keskustelu kirjoitetaan taululle, oppilaat voivat tulla vuorotellen kirjoittamaan haluamansa 
vuorosanan, jonka pohjalta seuraava oppilas jatkaa.

Tehtävä 6. 
Tarkoituksena on, että oppilaat miettivät, miten lauseisiin voi reagoida tai missä tilanteissa ne ovat 
sopiva vastaus. 

Tehtävä 7. 

По горизонтали:

1. Цветов должно быть нечётное количество.
2. Чувствуйте себя как дома.
3. Спасибо за конфеты.
6. А мы вас уже заждались.
7. Тебе налить чай?
10. Это традиционный русский салат «Оливье».
11. Что тебе положить?
12. Нам уже пора уходить.
13. Русские всегда готовят много еды.

5. П
4. Д У

1. Н Е Ч Ё Т Н О Е • К О Л И Ч Е С Т В О

Б Т
2. Д О М А 3. К О Н Ф Е Т Ы

В М

К 6. З А Ж Д А Л И С Ь
7. Н А Л И Т Ь •

Р
8. В У

К 9. З К
10. Р У С С К И Й • С А Л А Т

С Х М

Н 11. П О Л О Ж И Т Ь

О Д
12. У Х О Д И Т Ь

Т
13.Е Д Ы

По вертикали:

4. Тебе положить добавки?
5. В России не принято приходить в гости  
     с пустыми руками.
8. Спасибо, всё было очень вкусно. 
9. Заходите к нам ещё.
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Tehtävä 8. 
Tämä tehtävä on tarkoitettu ensisijaisesti venäjänkielisille oppilaille ja sopinee myös itsenäiseen 
työskentelyyn. 

Vastakohdat:

сесть встать istuutua nousta

купить продать ostaa myydä

встретиться расстаться tavata erota

открыть закрыть avata sulkea

уйти приходить lähteä tulla

начать кончить aloittaa lopettaa
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