
Hauska oppiminen osana 

kielten opetuksen 

varhentamista





OPPIMINEN ON HAUSKAA KUN…

(fun learning)

• voit valita, miten opit

• pidät siitä, mitä teet

• tunnet olosi turvalliseksi

• saat olla oma itsesi

• oppimisympäristö on inspiroiva

• saat myös epäonnistua

• se koukuttaa positiivisesti



LEIKKI APUNA KIELTEN OPPIMISESSA

Monet tutkimukset osoittavat, että leikillinen lähestyminen 

kielten oppimiseen, verrattuna muodolliseen 

opettamiseen tukee parhaiten varhaista kielellistä 

kehitystä (ääntäminen ja kirjoitusasun löytyminen)

Aiheesta mm.

http://cprtrust.org.uk/cprt-blog/crisis-in-childhood/

http://cprtrust.org.uk/cprt-blog/crisis-in-childhood/


LEIKILLISIÄ OPPIMISTAPOJA MM.

ROOLILEIKIT

Lapsi pääsee kokeilemaan erilaisia rooleja yhdistäen oman arjen ja tutut tilanteet 

oppimistilanteeseen.

”PIKKU-UKKO-LEIKIT”

Lapsi kehittää omaa ymmärrystään ympäröivästä maailmasta luomalla pieniä omia 

mielikuvitusmaailmoja.

Esim. automatto, nukkekoti, käsinuket, Petshopit…

KÄDENTAITOLEIKIT

Leikeissä lapsella kehittyy hienomotoriset taidot, luovuus, käsi-silmäkoordinaatio sekä looginen 

päättely. 

Esim. muovailuvaha, askartelu, lajittelutehtävät, neulatyöt…

MUSIIKKILIIKUNTALEIKIT

Musiikki, laulut, lorut sekä kehorytmit ja -liikkeet auttavat lasta jäsentämään ja muistamaan 

oppimaansa.



RUNKOAJATUS TEEMOITTAIN

• KAIKKI MINUSTA

• MINÄ YMPÄRÖIVÄSSÄ MAAILMASSA

• ELÄIMET

• OLIPA KERRAN

• MATKAT

• LUOVA RAKENTELU





LINKKIVINKKEJÄ

Linkkivinkkejä kielten varhentamiseen:

http://www.playdoughtoplato.com/100-free-playdough-mats/

muovailuvaha-alustoja eri aihealueisiin

http://www.sparklebox.co.uk/

huippusivusto opettajalle, paljon erilaisia materiaaleja esim. luokanhallintaan, eri oppiaineisiin, 

erityisopetukseen

löytyy myös ESL (ei-natiivi englannin puhujille) materiaalia teemoittain, myös muilla kielillä, kuten 

ranska, espanja ja ruotsi

http://www.sparklebox.co.uk/topic/creative-arts/playdough-mats/stories.html#.WcuumFu0OUk

sparkleboxissa myös playdoughmattoja eri tarinoihin pohjautuen

https://supersimpleonline.com/

hauska laulusivusto täynnä yksinkertaisia lauluja, joihin löytyy myös sanat ja erilaisia pelejä/tehtäviä

http://www.playdoughtoplato.com/100-free-playdough-mats/
http://www.sparklebox.co.uk/
http://www.sparklebox.co.uk/topic/creative-arts/playdough-mats/stories.html#.WcuumFu0OUk
https://supersimpleonline.com/


LISÄÄ LINKKAJÄ

http://www.dreamenglish.com/about

lauluja eri aihealueisiin:

Alphabet Songs

Action and Verbs Songs

Animal Songs

Body Parts Songs

Classroom Songs Hello, Goodbye Songs and more!

Colors and Shapes Songs

Numbers and Counting Songs 1,2,3s

Daily Routines

Nursery Rhymes-Twinkle Twinkle, Old MacDonald and more!

http://www.dreamenglish.com/about
http://www.dreamenglish.com/topicalphabet
http://www.dreamenglish.com/topicactionsongs
http://www.dreamenglish.com/topicanimalsongs
http://www.dreamenglish.com/topicbodypartssongs
http://www.dreamenglish.com/topicclassroomsongs
http://www.dreamenglish.com/topicshapescolorsongs
http://www.dreamenglish.com/topicnumberssongs
http://www.dreamenglish.com/topicdailyroutinessongs
http://www.dreamenglish.com/topicnurseryrhymes


LINKIT JATKUU…

Clothing Songs

Days of the Week and Month Songs

Transportation Song -bicycles, cars, boats...

Family Songs

Food Songs

Holiday Songs -Christmas, Halloween, Easter

Math Songs

Food Songs

Science Songs Planets and more!

Weather Songs

http://www.dreamenglish.com/topicclothingsongs
http://www.dreamenglish.com/topicdaysandmonthsongs
http://www.dreamenglish.com/transport
http://www.dreamenglish.com/topicfamilysongs
http://www.dreamenglish.com/topicfoodsongs
http://www.dreamenglish.com/topicholidaysongs
http://www.dreamenglish.com/topicmathsongs
http://www.dreamenglish.com/topicfoodsongs
http://www.dreamenglish.com/topicsciencesongs
http://www.dreamenglish.com/topicweathersongs


…JA JATKUU

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

ilmainen sivusto pelejä, tehtäviä, lauluja, tarinoita, flash cardeja, videoita jne. Voi kirjautua 

opettajana.

http://www.teachingenglish.org.uk/

laaja paketti opettajille

https://www.education.com/

voi kirjautua opettajana, peruspaketti ilmainen, paljon tehtäviä, tarinoita jne.

http://www.starfall.com/

interaktiivisia tarinoita, värit, numerot, juhlapäiväjuttuja

osa ilmaiseksi, mutta käyttääkseen täysin, täytyy maksaa lisenssi

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
https://www.education.com/
https://www.education.com/
http://www.starfall.com/


…JA JATKUU VAAN..

https://mapleleaflearning.com/library/

lastenlauluja, tehtäviä jne. Esim. aihealueista:

Animals & Insects

Body Parts

Christmas

Colors

Counting

Countries

Feelings

Food & Drink

Halloween

Phonics

Prepositions

Transportation

Valentine's Day

Weather

https://mapleleaflearning.com/library/


…EIKÄ LOPPUNUT VIELÄKÄÄN…

https://www.getepic.com/

-eritasoisia online kirjoja, tuntisuunnitelmia, videoita ilmaiseksi

https://www.youtube.com/user/SmartBooksMedia

pingfong! Superhauskoja alkuopetukseen sopivia laululeikkejä ja tarinoita

https://www.youtube.com/user/TheChuChuTV

lastenloruja ja lauluja

https://www.youtube.com/watch?v=pckuS--UlV4

perinteisiä lastensatuja luettuna ja kuvitettuna

https://www.raz-kids.com/

maksullinen sivusto, jossa opettaja voi valita oppilailleen sopivan lukutason ja pystyy seuraamaan, 

mitä oppilas on lukenut. Löytyy kirjoihin liittyviä luetun ymmärtämistehtäviä. Omaa lukemistaan voi 

myös äänittää ja kirjoja voi kuunnella luettuna. 

https://www.getepic.com/
https://www.youtube.com/user/SmartBooksMedia
https://www.youtube.com/user/TheChuChuTV
https://www.youtube.com/watch?v=pckuS--UlV4
https://www.raz-kids.com/


…EIKÄ VIELÄKÄÄN..

https://lyricstraining.com/genre/children

hauska peli laulujen kuunteluun, laulusta pitää tunnistaa, mikä sana puuttuu, oman vaikeustason ja 

laulujen genren voi valita itse. Sanat voi myös tulostaa, 12 eri kieltä.

https://toontastic.withgoogle.com/

helppo sovellus tarinan kerrontaan, sovellus englanniksi, mutta tarinan voi tehdä millä kielellä 

tahansa

https://www.postermywall.com/

julisteiden ja flyereiden tekoon, opettaja voi kirjautua sisään ja luoda omat tunnukset 

oppilasryhmälle, jolloin työt helppo tallentaa yhteen ryhmään, voi tehdä millä kielellä vain

https://quickdraw.withgoogle.com/

googlen hauska sanastopiirrospeli englantia paremmin taitaville

http://busyteacher.org/

paljon printattavaa materiaalia opettajille

https://quizlet.com/

sanaston harjoitteluun, sanat kuultuna, testeinä ja peleinä, pystyy pelaamaan myös live-pelinä

https://lyricstraining.com/genre/children
https://toontastic.withgoogle.com/
https://www.postermywall.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/
http://busyteacher.org/
https://quizlet.com/


Muutama vielä…

https://sarjiskone.fi/

sarjakuvien tekoon, opettajana voit luoda luokalle oman ryhmän, johon sarjakuvat tallennetaan

Sivusto suomeksi, mutta sarjakuvan voi tehdä millä kielellä vain

http://www.crazyforfirstgrade.com/2016/12/my-favorite-holiday-brain-breaks.html?m=1

Peppa Pig-jaksot moniin aihealueisiin, helppoa englantia, esimerkkijaksoja (n.5min jakso):  

Loma:

Flying on Holiday

The holiday house

Holiday in the sun

Pääsiäinen, kevät:

Spring

Värit:

Painting

Joulu:

Santa’s Visit

Santa’s Grotto

Mr Potato’s Christmas show

Peppa’s Christmas

Christmas

https://sarjiskone.fi/
http://www.crazyforfirstgrade.com/2016/12/my-favorite-holiday-brain-breaks.html?m=1

