
 

 

Tuotteen nimi:  
Kahoot-pelejä maahanmuuttajien koulutukseen 
 
Nuotta-hankkeessa tuotettuja Kahoot-pelejä suomen kielen oppijoille. 
 
Kohderyhmä: 
Suomen kielen opiskelijat eri koulutusasteilla. Osa tehtävistä soveltuu yleiseen kielen oppimiseen, osa 
on alakohtaisempia pelejä (toimitilahuoltaja, ravintola ja catering) 
 
Toteutus:  
Paketissa on kymmenen ns. public-julkaisuina laadittua Kahoot-peliä, joita voi käyttää esimerkiksi 
kertauksenomaisesti. Kahooteista voi tehdä duplikaatin, johon voi lisätä omia kysymyksiä tai josta voi 
poistaa kysymyksiä, jotka eivät omalle ryhmälle sovi. 
 
Tarkemmat ohjeet ja linkit Kahooteihin löydät alta opettajan tekemästä ohjeesta.   
 



Nina Routamaa-Päiviö Kahoot-pelejä 
Turun ammatti-instituutti, raca ja kopu  maahanmuuttajille suunnattuun  
nina.routamaa-paivio@turku.fi koulutukseen 
p. 040 68 40 767 21.2.2018 

 

 
 

Opettajan osoite: kahoot.com > log in, jos sinulla on jo käyttäjätunnus ja salasana TAI sign 

up, eli tee itsellesi käyttäjätunnus ja salasana, jos et ole ennen käyttänyt Kahootia.  

 
Nuotta-kohderyhmälle ja MAO-koulutuksessa oleville Nuottakohderyhmän ulkopuolisille 
opiskelijoille olen tehnyt (tai parissa tapauksessa jo olemassa olleista julkisista peleistä lisää 
muokannut 10 Kahoot-peliä käytettäviksi opintojen kertauksessa/Toimitilahuoltajan 
perustutkinnon sisällöt. Jotkin pelit sopivat käytettäviksi myös esim. ravitsemisalan 
perustutkintoon valmistavassa maahanmuuttajakoulutuksessa. Vastausaikaa lyhentämällä 
pelejä voi soveltaa myös valtaväestölle.  
 
Tekemäni 10 Kahoottia ovat ns. public-julkaisuina, eli kuka tahansa Kahoottia käyttävä voi 
löytää ne alla olevilla nimillä ja hyödyntää niitä haluamallaan tavalla. Niistä voi myös tehdä 
duplikaatin, johon voi sitten lisätä omia kysymyksiä tai josta voi poistaa kysymyksiä, jotka 
eivät omalle kohderyhmälle sovi.  
 

Ravitsemus ja erityisruokavaliot     by nroutama    Quiz 30 questions  

Tutkinnon suorittaminen/Toimitilahuoltajan pt     by nroutama      Quiz 20 questions 

Numerot, kellonajat ja mitat suomeksi     by nroutama  (Duplicated from rantala.anu) 

Quiz 20 questions  

Ruokailuvälineet suomeksi     by nroutama 3 months ago (Duplicated from paimarle) 

Quiz 8 questions  

Ateria- ja kahvituspalvelut     by nroutama  Quiz 41 questions  

Aivojumppaa     by nroutama  (Duplicated from MaritaKaipio) Quiz 20 questions  

Salitoiminnot - sanasto     by nroutama  Quiz 26 questions  

Ympäristömerkit     by nroutama  Quiz 20 questions  

Toimitilahuoltajaksi     by nroutama  Quiz 11 questions  

        Jouluvisailu     by nroutama  Quiz 30 questions  
 
 
Opiskelijat menevät Kahootiin internetselaimen osoitteessa Kahoot.it ja kirjautuvat sisälle opettajan 
antamalla pinkoodilla, jonka jälkeen antavat nimensä/nimimerkkinsä ohjelmaan. Opettaja ohjaa 
Kahoottia koneelta (pöytäkone, laptop tms), opiskelijat voivat pelata joko kännykällä tai 
tablettitietokoneella.  
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