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Mitä tänään opin? Täydennä virkkeet = lisää viivalle
sana tai sanoja. Keksi itse!

Miltä sinusta tuntui päivän alussa? Ympyröi!

Miltä sinusta tuntui päivän lopussa? Ympyröi!

Mitä tapahtui tänään? (Käytä imperfektiä eli mennyttä aikamuotoa: sain / näin / ohjaaja antoi

/ muut auttoivat / en saanut / en nähnyt / ohjaaja ei antanut / muut eivät auttaneet…)

1) Parasta tänään oli, kun _______________________________________________

__________________________________________________________________

2) Ikävintä tänään oli, kun _______________________________________________

__________________________________________________________________

3) Minua jännitti, kun ____________________________________________________

_________________________________________________________________

4) Minua nauratti, kun ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

5) Minua hämmästytti, kun _________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Mitä kaikkea tänään opit? Mitä haluat vielä oppia?

6) Kuulin tänään ensimmäistä kertaa, että _________________________________

_________________________________________________________________

7) Ymmärrän nyt paremmin, miksi________________________________________

_________________________________________________________________

8) Tiedän nyt, miten ____________________________________________________

___________________________________________________________________

9) En ole ennen ajatellut, että _____________________________________________

___________________________________________________________________

10) Tiedän nyt enemmän siitä, miten ________________________________________

__________________________________________________________________.

11) Olen tänään huomannut ensimmäistä kertaa, että ___________________________

_________________________________________________________________

12) Tämän päivän aikana olen oppinut _____________(kuinka monta?) uutta suomen kielen

sanaa.

13) Olen oppinut uusia asioita _____________________________________. (uusia asioita +

MISTÄ; Suomesta/kielestä/työelämästä/hiihtämisestä…)

14) Olen oppinut kertomaan ______________________________________________

(kertomaan + MISTÄ; itsestäni/perheestäni/harrastuksestani/tunteistani/mielipiteistäni…)
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Mitä kaikkea osaat ja uskallat?

15) Tämän päivän aikana oivalsin (=huomasin/ymmärsin/tajusin), että osaan

________________________________. (osata + verbin perusmuoto; osaan hyppiä /

juosta / puhua suomea / laulaa / tanssia…)

16) Tämän päivän aikana olen uskaltanut _____________________________________

____________________________________________________.(uskaltaa + verbin

perusmuoto; olen uskaltanut hyppiä / juosta / puhua suomea / laulaa / tanssia…)

17) Tämän päivän aikana en ole (vielä) uskaltanut _______________________________

_____________________________________________________.(uskaltaa + verbin

perusmuoto; en ole olen uskaltanut hyppiä / juosta / puhua suomea / laulaa / tanssia…)

18) Minusta tuntuu, että kohta jo uskallan ______________________________________

________________________________________________________(uskaltaa + verbin

perusmuoto; uskallan hyppiä / juosta / puhua suomea / laulaa / tanssia…)

19) Osaan todella hyvin ______________________________________________________

(osata + verbin perusmuoto; osaan + ommella / juosta / uida / puhua suomea / laulaa…)

20) Haluaisin vielä oppia _____________________________________________________

(oppia + maan-muoto: haluaisin oppia + ompelemaan / juoksemaan / uimaan…)


