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Toiminnallinen opetus               Englanti

Passivoitumatta passiivia 
– toiminnallisia harjoituksia englannin 
passiivin opettamiseen

Näiden tehtävien avulla opettaja saa lisättyä englannin passiivin opettamiseen toiminnallisuutta.

Harjoitellaan passiivia
A) Kärpäslätkä
Liitteiden 3, 4 ja 5 lauseita voidaan käydä kertauksena läpi 
kärpäs lätkäpelinä. Opettaja valitsee noin 15 englanninkielistä
 lausetta, joita hän kopioi yhdelle A4:lle. Paperi heijastetaan 
taululle. Oppilaat jakaantuvat kahteen joukkueeseen ja muo-
dostavat jonot. Jonon ensimmäiselle annetaan kärpäslätkä tai 
sanomalehtirulla. Opettaja sanoo yhden lauseen suomeksi ja 
oppilas, joka ensimmäisenä lätkäisee oikeaa lausetta, saa pisteen 
joukkueelleen.

B) Tehtävän jatkotyöstö: aikamuotoliikuntaa
Lauseita voidaan käydä läpi pelinä, jossa tarkoituksena on tun-
nistaa aikamuoto ja tehdä siihen liittyvä liike. Opettajalla on 
passiivilauseita koottuna A4:lle. Opettaja/oppilas sanoo lauseen 
englanniksi, ja muu luokka tekee liikkeen lauseessa olevan ai-
kamuodon mukaan. 
 
Preesens – mene kyykkyyn 
Imperfekti – hyppy 
Perfekti – tee Y 
Pluskvamperfekti – tee T

C) Passiivin lauseviesti
RYHMIEN MUODOSTUS
1. Jokainen oppilas hakee opettajalta yhden lapun, jossa on 

yksi sana Unit 2 -kirjan sanastosta (s. 46–47 tai liite 1.)
2. Oppilaat etsivät luokkakavereista ne, joilla on samaan 
    ”sana ryhmään” liittyvä sana. Sanaryhmiä ovat 
    oppilaitokset, koulu aineet, verbit, substantiivit, 
    adjektiivit ja adverbit (miten?).
3. Saman sanaryhmän oppilaat muodostavat ryhmän. 

VIESTIN KULKU
4. Jokainen ryhmä saa opettajalta tehtäväpaperin (liite 2).
5. Opettaja on vienyt sekä suomen- että englanninkielisiä 
    lauseita lapuilla käytävään. Passiivilauseita on liitteissä 3 
    ja 4. Jokaisesta ryhmästä yksi oppilas kerrallaan lähtee 
    etsimään lauseen käytävästä ja tuo sen ryhmänsä luo. 
    Jokainen tuo yhden lauseen kerrallaan.
6. Ryhmä hakee yhteensä viisi lausetta, joissa on kaikissa eri
    aikamuoto ja yhdessä lauseessa apuverbi (esim. can, must,
    will, would, could).

7. Oppilaat miettivät ryhmässä, mikä aikamuoto missäkin 
lauseessa on ja mihin kohtaan tehtäväpaperia lause 

    kirjoitetaan. Oppilaat voivat pyytää opettajaa tarkistamaan, 
että lauseet ovat oikeilla riveillä.  

8. Lauseet kirjoitetaan paperille sekä suomeksi että englanniksi 
    niille varatuille riveille. 
9. Jos oppilaan hakema lause on samaa aikamuotoa kuin jo 

aiemmin haettu, lähtee seuraava oppilas hakemaan uutta 
lausetta käytävästä ja vie ”väärän” lauseen samalla takaisin 
käytävään. Palautettava lause on aseteltava luokan ulko-

    puolelle niin, että se on löydettävissä (ei kokonaan piilossa).
10. Viestiä voi pelata leikkimielisenä kilpailuna.

VIESTIN KULKU: OHJEISTUS OPPILAILLE
Jokainen hakee vuorollaan yhden lauseen käytävästä ja tuo sen 
ryhmänsä luo. Teidän on haettava yhteensä viisi lausetta, jois-
sa on eri aikamuoto ja yhdessä lauseessa apuverbi (esim. can, 
must, will).

Kukin ryhmä saa yhden tehtäväpaperin. Miettikää ryhmässä, 
mikä aikamuoto lauseessa on ja mihin kohtaan tehtäväpaperia 
lauseen kirjoitatte.

Kirjoittakaa suomenkieliset lauseet englanniksi ja englannin-
kieliset suomeksi. 

Voitte pyytää opettajaa tarkistamaan, että lauseenne ovat oikeilla 
riveillä.  
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Liitteet

learn a school report gifted primary school

study a schedule talented Secondary school

Be absent a lesson artistic Vocational college

Pass a test a grade hard-working Boarding school

simply mathematics

regularly physics

visually English

obviously history

Liite 1. Sanat passiivin lauseviestiin

Liite 2. Passiivin lauseviestin tehtäväpohja oppilaille
Kirjoittakaa löytämänne lauseet oikean aikamuodon kohdalle ja kääntäkää se suomeksi/englanniksi. 
Alleviivaa värikynällä passiivin verbimuodot molemmista lauseista. 

Kirjoita viivalle lause, jossa kerrotaan, mitä tehdään.  Tämä aikamuoto on 
suomeksi:
englanniksi:

Kirjoita viivalle lause, jossa kerrotaan, mitä tehtiin.  Tämä aikamuoto on
suomeksi:
englanniksi:

Kirjoita viivalle lause, jossa kerrotaan, mitä on tehty. Tämä aikamuoto on
suomeksi:
englanniksi:

Kirjoita viivalle lause, jossa kerrotaan, mitä oli tehty. Tämä aikamuoto on
suomeksi:
englanniksi:

Kirjoita viivalle lause, jossa kerrotaan esimerkiksi, mitä voidaan tehdä.  
Lauseessa on apuverbi passiivin yhteydessä.  Tämä aikamuoto on
suomeksi:
englanniksi:
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Liite 3. Passiivilauseita suomeksi: passiivin preesens ja imperfekti

Liite 4. Passiivilauseita englanniksi: passiivin perfekti, pluskvamperfekti 
ja apuverbi passiivin yhteydessä

Passiivin imperfekti 
 
      Englantia puhuttiin kaikkialla. 
 
      Ovi suljettiin kymmeneltä. 
 
      Kissa ruokittiin iltapäivällä. 
 
      Valokuvia otettiin lomalla. 
 
      Sähköpostia lähetettiin joka päivä. 
 
      Kännykät pidettiin taskuissa. 
 
      Kieliä opetettiin kouluissa. 
 
      Teetä nautittiin iltapäivällä. 
 
      Kahvia juotiin aamulla. 
 
      Kemiaa opiskeltiin yliopistossa. 

Passiivin preesens 
 
      Englantia puhutaan kaikkialla. 
 
      Ovi suljetaan kymmeneltä. 
 
      Kissa ruokitaan iltapäivällä. 
 
      Valokuvia otetaan lomalla. 
 
      Sähköpostia lähetetään joka päivä. 
 
      Kännykät pidetään taskuissa. 
 
      Kieliä opetetaan kouluissa. 
 
      Teetä nautitaan iltapäivällä. 
 
      Kahvia juodaan aamulla. 
 
      Kemiaa opiskellaan yliopistossa. 

Passiivin perfekti 
 
      The car has been washed last week. 
 
      The streets have been cleaned at night. 
 
      Have the books been collected? 
 
      He hasn’t been seen anywhere. 
 
      The library has been closed today. 
 
      The new chairs have been brought in a       
      week ago.

      Your secret hasn’t been told to anybody. 
 
      Have the children been taken to a park? 
 
      The desserts haven’t been eaten yet. 
 
      The actors for the film have been chosen. 

Passiivin pluskvamperfekti 

      All the windows had been broken. 

      The thieves had been caught on Monday. 

      National bank had been robbed the day 
      before yesterday. 

      The problem had been solved quickly. 

      Had the ticket been booked in time? 

      Had the sentences been hidden well? 

      The presents hadn’t been bought for Christmas.

      The paintings had been hung on the wall. 

      Why hadn’t the homework been done? 

      Teacher’s advice hadn’t been understood. 

Apuverbi passiivin yhteydessä 

      Phones must be switched off at the theatre. 

      Money can be given to charity. 

      What will be done for the environment? 

      The film will be shown on Friday. 

      The patient could be taken to any hospital. 

      Caps mustn’t be worn inside. 

      Good songs won’t be forgotten. 

      Should this be written in English? 

      The coffee can’t be paid with credit card. 

      Lunch could be served at 1 pm. 
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Liite 5. Vastaukset passiivilauseisiin

Passiivin preesens 

      Englantia puhutaan kaikkialla.    English is spoken everywhere.

      Ovi suljetaan kymmeneltä.     The door is closed at ten. 

      Kissa ruokitaan iltapäivällä.     The cat is fed in the afternoon. 

      Valokuvia otetaan lomalla.     Pictures are taken on holiday. 

      Sähköpostia lähetetään joka päivä.    Email is sent every day 

      Kännykät pidetään taskuissa.     Phones are kept in pockets 

      Kieliä opetetaan kouluissa.     Languages are taught in schools. 

      Teetä nautitaan iltapäivällä.     Tea is enjoyed in the afternoon. 

      Kahvia juodaan aamulla.     Coffee is drunk in the morning. 

      Kemiaa opiskellaan yliopistossa.    Chemistry is studied at the university. 

Passiivin imperfekti 

      Englantia puhuttiin kaikkialla.    English was spoken everywhere. 

      Ovi suljettiin kymmeneltä.     The door was closed at ten. 

      Kissa ruokittiin iltapäivällä.     The cat was fed in the afternoon. 

      Valokuvia otettiin lomalla.     Pictures were taken on holiday. 

      Sähköpostia lähetettiin joka päivä.    Email was sent every day. 

      Kännykät pidettiin taskuissa.     Phones were kept in pockets. 

      Kieliä opetettiin kouluissa.     Languages were taught in schools. 

      Teetä nautittiin iltapäivällä.     Tea was enjoyed in the afternoon. 

      Kahvia juotiin aamulla.      Coffee was drunk in the morning. 

      Kemiaa opiskeltiin yliopistossa.    Chemistry was studied at the university. 

Passiivin perfekti  

      The car has been washed last week.    Auto on pesty viime viikolla.

      The streets have been cleaned at night.   Kadut on siivottu yöllä. 

      Have the books been collected?     Onko kirjat kerätty? 

      He hasn’t been seen anywhere.    Häntä ei ole nähty missään. 

      The library has been closed today.    Kirjasto on suljettu tänään. 

      The new chairs have been brought in a week ago.  Uudet tuolit on tuotu sisälle viikko sitten. 

      Your secret hasn’t been told to anybody.   Salaisuuttasi ei ole kerrottu kenellekään. 

      Have the children been taken to a park?   Onko lapset viety puistoon? 

      The desserts haven’t been eaten yet.    Jälkiruokia ei ole vielä syöty. 

      The actors for the film have been chosen.   Elokuvan näyttelijät on valittu. 
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Passiivin pluskvamperfekti 

      All the windows had been broken.    Kaikki ikkunat oli rikottu. 

      The thieves had been caught on Monday.   Varkaat oli saatu kiinni maanantaina. 

      National bank had been robbed the day  Kansallispankki oli ryöstetty toissa päivänä. 
      before yesterday.

      The problem had been solved quickly.    Ongelma oli ratkaistu nopeasti. 

      Had the ticket been booked in time?    Oliko liput varattu ajoissa? 

      Had the sentences been hidden well?    Oliko lauseet piilotettu hyvin? 

      The presents hadn’t been bought for Christmas.  Joululahjoja ei ollut ostettu. 

      The paintings had been hung on the wall.   Maalaukset oli ripustettu seinälle. 

      Why hadn’t the homework been done?   Miksi läksyjä ei ollut tehty? 

      Teacher’s advice hadn’t been understood.   Opettajan neuvoja ei ollut ymmärretty. 
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 Apuverbi passiivin yhteydessä 

      Phones must be switched off at the theatre.   Puhelimet täytyy sammuttaa teatterissa. 

      Money can be given to charity.     Rahaa voidaan antaa hyväntekeväisyyteen. 

      What will be done for the environment?   Mitä tehdään ympäristön hyväksi? 

      The film will be shown on Friday.    Elokuva näytetään maanantaina. 

      The patient could be taken to any hospital.   Potilas voidaan viedä mihin tahansa sairaalaan. 

      Caps mustn’t be worn inside.     Lippiksiä ei saa pitää sisällä. 

      Good songs won’t be forgotten.     Hyviä lauluja ei unohdeta. 

      Should this be written in English?    Pitäisikö tämä kirjoittaa englanniksi? 

      The coffee can’t be paid with credit card.   Kahvia ei voi maksaa luottokortilla. 

      Lunch could be served at 1 pm.     Lounas voidaan tarjoilla yhdeltä. 


