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EVERYDAY
ENGLISH 1
Englantia aikuisille

SANASTO

WELCOME (BACK) TO THE WONDERFUL WORLD OF ENGLISH!

s. 9–19

Lämmittelyä ja kertausta
- Näin esittelet itsesi
- Tervehdyksiä ja muita tärkeitä ilmaisuja
- Maita, kieliä ja kansallisuussanoja
- Englantia luokassa
- Perhesanoja
- Numeroita
- Persoonapronominit
- Olla-verbin taivutus

UNIT 1 – YOU HAVE ONE NEW MESSAGE

s. 20–43

Perusasioiden kertominen itsestä ja työstä

TEKSTIT:

A message from John
Dinner conversation

Työ
TEEMASANASTO:
EVERYDAY ENGLISH: Näin kerrot työstäsi
‘s-genetiivi
RAKENTEET:
Persoonapronominien omistusmuodot
BE - olla

ÄÄNTÄMINEN:

Intonaatio kysymyksissä

UNIT 2 – NICE TO HEAR FROM YOU!

s. 44–65

Vapaa-aika ja harrastukset
Lentomatkustaminen: lähtö

TEKSTIT:

An invitation to Finland
At Heathrow Airport

EVERYDAY ENGLISH: Lentokentällä: lähtöselvityksen tekeminen
Yleispreesens (myönteiset lauseet)
RAKENTEET:
HAVE – olla jllk, omistaa
Substantiivit: yksi – monta
Can – osata, voida

UNIT 3 – WELCOME TO FINLAND!

s. 66–89

Asuminen ja kotityöt
Lentomatkustaminen: saapuminen

TEKSTIT:

4

EVERYDAY ENGLISH 1

Let’s get ready for the guests!
The Smiths arrive

SISÄLLYS
TEEMASANASTOT:

Kotitöitä
Kodinkoneita

EVERYDAY ENGLISH: Kuukaudet ja vuodenajat
Lentokentällä: saapuminen

RAKENTEET:

Yleispreesens (kielteiset ja kysyvät lauseet)
Persoonapronominien objektimuodot

ÄÄNTÄMINEN:
KULTTUURI:

[s] ja [z]
Holiday ja vacation
Mr, Mrs, Miss ja Ms
Text speak

UNIT 4 – DINNER IS READY!

s. 90–111

Ruoka ja ruokaostokset

TEKSTIT:

A trip to a Finnish supermarket
The dinner party

Ruoka
TEEMASANASTO:
EVERYDAY ENGLISH: Ruokaostoksilla
Like
RAKENTEET:
Substantiivit: artikkelin käyttö
Substantiivit: määräinen artikkeli
Käskymuoto
Would like

ÄÄNTÄMINEN:
KULTTUURI:

[θ] ja [ð]
Small talk

UNIT 5 – PORVOO IS A LOVELY TOWN!

s. 112–129

Paikkoja ja rakennuksia
Tien kysyminen ja neuvominen

TEKSTIT:

Let’s go to the Old Town!
A visit to Holm House

Paikkoja kaupungilla
TEEMASANASTO:
EVERYDAY ENGLISH: Tien kysyminen ja neuvominen
There is/are – jossakin on jotakin
RAKENTEET:
By-prepositio kulkuvälineiden yhteydessä
Paikan prepositiot

ÄÄNTÄMINEN:
KULTTUURI:

[ʃ] ja [tʃ]
City, town ja village

jatkuu
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SISÄLLYS

UNIT 6 – ALL PACKED FOR STOCKHOLM!

s. 130–151

Suunnitelmien tekeminen
Matkalippujen ja hotellihuoneen varaaminen
Henkilökohtaisia tavaroita

TEKSTIT:

Travel plans
It is time to pack!

TEEMASANASTOT:

Sää
Henkilökohtaisia tavaroita

EVERYDAY ENGLISH: Lentojen ja hotellin varaaminen netissä
Aikomuksen ilmaiseminen be going to -rakenteella
RAKENTEET:
Järjestysluvut ja päivämäärän ilmaiseminen

ÄÄNTÄMINEN:

Sanapaino

UNIT 7 – I’D LIKE THE SPECIAL OF THE DAY

s. 152–169

Ravintolassa asioiminen
Vaateostoksilla

TEKSTIT:

In Stockholm
A table for six?

TEEMASANASTO:
EVERYDAY ENGLISH:
RAKENTEET:
ÄÄNTÄMINEN:

Vaatteet
Ostosten tekeminen
Kestopreesens
[tʃ] [ʒ] ja [dʒ]

UNIT 8 – IT’S A COTTAGE TRADITION

s. 170–183

Luonto ja mökkeily
Opittujen asioiden kertausta

TEKSTIT:

This is a gorgeous place!
Minna and Tom’s cottage

TEEMASANASTO:
ÄÄNTÄMINEN:

Luonto
Hankalia sanoja

KOOSTE RAKENTEISTA

s. 184–202

AAKKOSELLISET SANASTOT
englanti-suomi s. 203–217
suomi-englanti s. 218–233
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Tervetuloa (takaisin) englannin opintojen pariin!
Tämä kappale on tarkoitettu ”lämmittelyyn” ja Everyday English Starter -kirjassa
oppimiesi asioiden pikakertaukseen. Jos Everyday English Starter ei ole sinulle
tuttu kirja, ei hätää: samoja asioita kerrataan ja syvennetään myös kirjan muissa
kappaleissa.
Tässä kappaleessa kertaat mm. itsestä kertomisen perusasioita, tervehdyksiä,
maiden nimiä ja kieliä sekä kansallisuuksia, numeroita, luokkatilanteessa
tarvittavaa englantia sekä perhesanoja. Kappaleen lopussa tutustut myös kirjan
henkilöihin.

INTRODUCING YOURSELF - NÄIN ESITTELET ITSESI
1.

Seuraavilla ilmaisuilla kerrot perustiedot itsestäsi. Selvitä, mitä ilmaisut
tarkoittavat ja täydennä omat tietosi englanniksi.
My name is ____________________________________.
I come from ____________________________________.
I am _______________________________ (kansalaisuus).
I speak ________________________________________.
I live in _________________________________________.
I am _____ years old.
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GREETINGS AND OTHER IMPORTANT EXPRESSIONS - TERVEHDYKSIÄ
JA MUITA TÄRKEITÄ ILMAISUJA
2.

Seuraavia ilmaisuja tarvitset esimerkiksi tervehtiessä. Selvitä, mitä ne
tarkoittavat ja yhdistä toisiinsa sopivat ilmaisut.
How are you?
Have a nice weekend!
Good morning!
Goodbye!
Do you speak English?
Hello!
I’m sorry.
Thank you.

Thanks, you too!
Hi!
Bye, see you!
Morning!
You’re welcome!
Yes, a little (vähän).
I’m fine, and you?
It’s okay.

COUNTRIES, LANGUAGES AND NATIONALITIES - MAITA, KIELIÄ
JA KANSALLISUUSSANOJA
Englanti maailmankielenä
Englantia puhuttiin alun perin vain Brittein
saarilla eli nykyisten Englannin, Walesin,
Skotlannin ja Irlannin alueilla, mutta
nykyään se on todellinen maailmankieli.
Miljoonat ihmiset mm. Iso-Britanniassa,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa,
Uudessa-Seelannissa, Intiassa, EteläAfrikassa ja monissa Afrikan maissa
puhuvat englantia äidinkielenä ja/tai
virallisena kielenä.
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3.

Täydennä kartan viivoille laatikossa olevat maiden nimet. Kaikissa näissä
maissa puhutaan englantia.

England
South Africa

Scotland
Canada

Wales
New Zealand

Ireland
Australia

India
the United States

Miljoonien äidinkielisten puhujien lisäksi vielä
suurempi määrä ihmisiä ympäri maailmaa
käyttää englantia vieraana kielenä työssä,
vapaa-aikana ja matkustellessa. Luultavasti
käytät englantia sellaisten henkilöiden kanssa,
joille se on myös vieras kieli. Siksi nykyään ei
ole niin väliä, puhuuko englantia esimerkiksi
brittiläisittäin vai amerikkalaisittain.

EVERYDAY ENGLISH 1

11

WELCOME (BACK) TO THE WONDERFUL WORLD OF ENGLISH!

4. a)
		
		
		

Täydennä taulukko puuttuvilla suomennoksilla ja maiden
englanninkielisillä nimillä. Valitse alla olevasta laatikosta kussakin
maassa puhuttava kieli (tai kielet) ja kirjoita se englanniksi viimeiseen
sarakkeeseen. Huomaa, että joitakin kieliä puhutaan useammassa maassa.
country (in English)

maa (suomeksi)

language (in English)

Japan
Norway
Turkey
Austria
Switzerland
the Netherlands
Portugal
Greece
Ruotsi
Venäjä
Italia
Espanja
Ranska
Kiina
Viro
Saksa

Portuguese
French
Chinese
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Japanese
German
Italian

Norwegian
Spanish
Estonian

Swedish
Turkish
Greek

Russian
Dutch
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b) Kirjoita kaikkien niiden maiden nimet englanniksi, joissa olet käynyt. Selvitä
esim. sanakirjaa apuna käyttäen niiden maiden nimet, joita ei löydy edellä
olevasta taulukosta.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Mitä kieliä osaat puhua? Kirjoita kielten nimet englanniksi. Selvitä esim.
sanakirjaa apuna käyttäen niiden kielten nimet, joita ei löydy edellä olevasta
taulukosta.
I speak___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tarkista tarvittaessa maiden ja kielten nimien ääntäminen opettajaltasi.

5.

Tutustu seuraaviin kuviin ja laatikosta löytyviin sanoihin ja päättele
esimerkiksi muiden osaamiesi kielten perusteella, mitkä kuuluvat yhteen.
Kirjoita sanat englanniksi kuvien alle.
tea
coffee

a hat
a bus

a bank
chocolate

a banana
a tomato

a sofa
music

a lamp
paper

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________
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Muista kielistä on usein apua, kun opiskelet englantia. Englannissa on paljon
samankaltaisia sanoja muiden kielten (esimerkiksi ruotsi, saksa ja ranska)
kanssa. Myös suomen kielessä on paljon sanoja, jotka on lainattu englannista
tai jostain sen sukukielestä.

CLASSROOM ENGLISH - ENGLANTIA LUOKASSA
6. a) Kirjoita luokkaan ja opiskeluun liittyvät englanninkieliset sanat oikeisiin
		 kohtiin kuvassa.

a partner
a pencil
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a chair
a dictionary

a book
a teacher

a computer
a cd

a notebook
a desk

a student
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b) Muistele, mitä seuraavat luokassa tarvittavat verbit tarkoittavat. Käytä
		 tarvittaessa sanakirjaa tai kirjan takaosan aakkosellista sanastoa apuna
		 ja kirjoita suomennos verbin viereen viivalle.
c) Mitä a-kohdan sanoja voisit käyttää b-kohdan eri verbien kanssa?
		 Kirjoita englanniksi alemmalle viivalle.
		
read = lukea
		
a book
		
write = ____________________
		

_____________________________________________________________________

		
listen = ____________________
		
_____________________________________________________________________
		
speak = ____________________
		
_____________________________________________________________________
		
open = ____________________
		

_____________________________________________________________________

		
help = ____________________
		
_____________________________________________________________________
		
sit = ____________________
		
_____________________________________________________________________
		
use = ____________________
		
_____________________________________________________________________
		
ask = ____________________
		
_____________________________________________________________________
		
answer = ____________________
		
_____________________________________________________________________
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FAMILY WORDS - PERHESANOJA
7.

a) Kirjoita perhekuvaan viivoille sopivat sanat englanniksi.
_____________
_____________

___________________

_____________
_____________
___________________

_____________

mother
sister

father
brother

_____________

_____________

_____________

_____________

grandmother
husband

grandfather
wife

_____________

daughter
cat

son
dog

b) Mitä muita perhesanoja tiedät englanniksi? Selvitä esimerkiksi sanakirjan
		 avulla, mitä sanoja tarvitset, kun kerrot, ketä omaan perheeseesi kuuluu.
		 Tarkista tarvittaessa sanojen ääntäminen opettajaltasi.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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NUMBERS - NUMEROITA
8. a) Kirjoita englanniksi numerot 1-20. Apua löydät tarvittaessa kirjan
		 s. 197–198.
1 __________________________

11 __________________________

2 __________________________

12 __________________________

3 __________________________

13 __________________________

4 __________________________

14 __________________________

5 __________________________

15 __________________________

6 __________________________

16 __________________________

7 __________________________

17 __________________________

8 __________________________

18 __________________________

9 __________________________

19 __________________________

10 __________________________

20 __________________________

b) Kirjoita numeroin.
twenty-one

_______________

sixty-six

_______________

thirty-five

_______________

seventy-three _______________

forty-eight

_______________

eighty-nine

_______________

fifty-one

_______________

ninety-two

_______________

PERSONAL PRONOUNS - PERSOONAPRONOMINIT
9.

Muistele ja kirjoita englannin persoonapronominit viivoille. Apua löydät
tarvittaessa kirjan takaosasta s. 185.
minä ________________________

me _________________________

sinä _________________________

te ___________________________

hän (miehestä) ______________

he __________________________

hän (naisesta) _______________
se __________________________
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BE - OLLA
10. Muistele, mitä eri muotoja englannin olla-verbillä eli be-verbillä on.
Täydennä muodot viivoille. Apua löydät tarvittaessa kirjan takaosasta s. 186.
I _____________ = minä olen
you __________ = sinä olet
he/she _______ = hän on
it ____________ = se on
we ___________ = me olemme
you __________ = te olette
they _________ = he ovat

Nyt kun olet hieman lämmitellyt vanhoja taitojasi, olet valmis oppimaan lisää.
Seuraavaksi tutustut tämän kirjan henkilöihin, jotka ovat tuttuja jo Starterista.
Lue seuraava esittelyteksti.

Pekka and Anna Jokinen are married. They live in Finland, but Anna is from
the United States. Pekka is 65 years old, and he is retired. Anna is 61, and she
is a nurse. They have two children, Minna and Jussi.

They also have two grandchildren, Ulla and Kalle. This book is about Pekka
and Anna and their family.
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11. Seuraavat väittämät liittyvät tekstiin, mutta niissä on virheitä. Korjaa virheet.
1. Anna Jokinen on Suomesta kotoisin.
		
_____________________________________________________________________
2. Pekka on 61-vuotias.
		
_____________________________________________________________________
3. Anna on eläkkeellä.
		
_____________________________________________________________________
4. Pekka on sairaanhoitaja.
		
_____________________________________________________________________
5. Heillä on kolme lasta ja kaksi lastenlasta.
		
_____________________________________________________________________
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