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Vapaa-aika Vapaa-aika Vapaa-aika Vapaa-aika

Vapaa-aikaVapaa-aika Vapaa-aika Vapaa-aika



Mitä teet, kun
on vapaa-aika?

 

Onko sinulla
paljon 

vapaa-aikaa?
 

Kenen kanssa
vietät vapaa-

aikaa?

Minne menet,
kun on 

vapaa-aika?

Mitä haluat
tehdä, kun on
vapaa-aika?

Onko sinulla
tarpeeksi

vapaa-aikaa?

Onko 
vapaa-aika

sinulle tärkeä?
 

Mitä teit 
vapaa-ajalla,

kun olit lapsi?

Menetkö ulos?

Oletko kotona?Vietätkö vapaa-aikaa
perheen tai ystävien

kanssa?

Harrastatko 
vapaa-ajalla?

Haluatko olla
ystävävien kanssa?

Leikitkö paljon?



Ruoka Ruoka Ruoka Ruoka

RuokaRuoka Ruoka Ruoka



Mikä
 on sinun

 lempiruoka?

Mikä
 on sinun

lempijuoma?

Mitä ruokaa
syöt kotona?

Mikä on ruoka,
josta sinä

 et tykkää?
 

Mitä
 ruokaa haluat

kokeilla? Mitä ruokaa 
et halua
kokeilla?

 

Mistä ostat
ruoka-

tavaroita?

Mitä 
ruokaa tykkäät

tehdä?

Milloin söit sinun
lempiruokaa

ensimmäisen kerran?

Milloin joit sinun
lempijuomaa

ensimmäisen kerran?

Mitä ruokaa teet
kotona?

Haluatko kokeilla
ruokaa, joka on 

eri maasta?

Mistä ostat
mausteet?

Mistä kaupasta ostat
ruokatavaroita?

Mistä aineista
tykkäät tehdä

ruokaa?

Miksi sinä et
tykkää siitä

ruuasta?



Suomi Suomi Suomi Suomi

Suomi Suomi Suomi Suomi



Mitä tiedät
Suomesta?

Missä opettelet
 suomen kieltä?

Missä olet 
käynyt

Suomessa?

Mitä
suomalaisia
perinteitä

tiedät?

Milloin tulit
Suomeen?

Oletko
viihtynyt

Suomessa?

Onko
Suomessa

jotakin, joka
ihmetyttää

sinua?

Milloin aloit
opettelemaan

suomen
kieltä?

Opetteletko
kotona vai
muualla?

Tiedätkö, 
mikä on Suomen
isoin kaupunki?

Oletko käynyt Lapissa
tai Helsingissä?

Oletko käynyt
saunassa?

Oletko ollut täällä
kauan?

Missä asuit kun tulit
Suomeen?

Mikä asia 
Suomessa on hyvä? Onko suomi 

vaikea kieli?



Koti KotiKoti Koti

KotiKotiKotiKoti



Minkälainen
koti sinulla 
oli, kun olit

lapsi?

Mitä leikit
kotona, kun 

olit lapsi?

Keitä sinun
perheeseen

kuuluu?

Minkälainen
koti sinulla 

on nyt?

Oletko
muuttanut?

Onko sinun
kotona

perinteitä?

Missä olet
asunut? 

Mikä asia 
sinun kotona
on kiva asia?

Oliko koti iso 
vai pieni?

Leikitkö paljon
kotona?

Onko sinulla
paljon sukulaisia?

Onko sinun koti
kerrostalo vai jokin

muu talo?

Oletko asunut
monessa paikassa?

Minkälaisia
perinteitä sinulla 

on kotona?

Oletko asunut
kaupungissa vai

maalla?
Onko asia tärkeä?



Harrastukset Harrastukset Harrastukset Harrastukset

HarrastuksetHarrastuksetHarrastuksetHarrastukset



Mikä on 
sinun lempi-
harrastus?

Mitä harrastit,
kun olit lapsi?

Mitä haluat
harrastaa?

Mitä 
harrastat?

Oletko ollut
jonkun

harrastuksen
opettaja?

Tiedätkö, 
mitä voi

harrastaa
Suomessa?

Mitä harrastus-
välineitä 
käytät?

Kenen kanssa
harrastat?

Milloin aloitit
harrastamaan sinun
lempiharrastusta?

Harrastitko muiden
lasten kanssa?

Tykkäsitkö harrastaa,
kun olit lapsi?

 

Haluatko aloittaa
uuden harrastuksen? 

Haluatko harrastaa
jotakin urheilulajia?

Milloin aloitit
harrastuksen?

Pidätkö sinun
harrastuksesta?

Onko opettaminen
kivaa?

Missä voi harrastaa
Suomessa?

Mikä harrastus on
sellainen, jossa käytät

välineitä?

Harrastatko yksin,
perheenjäsenen vai

ystävän kanssa?


