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Epic!

 www.getepic.com

 Valtava digitaalinen kirjasto (kirjoja, videoita, 

äänikirjoja jne.)

 Kirjaudu sisään opettajana (educator)

 Browse-toiminnolla voi tutkia eri aihealueita

 Voit luoda omia kansioita aihepiirin mukaan

 Oppilaille saa annettua luokkakoodin, jolla pääsee 

sisään

 Kirjoja on myös espanjaksi, ranskaksi ja kiinaksi

 On myös Appsina

http://www.getepic.com


Sarjakuvia/lehti

 www.sarjiskone.fi vaikka sivusto suomeksi, sarjakuvan 

voi tehdä millä kielellä vain, opettaja voi luoda luokalle 

oman ryhmän, johon sarjakuvat tallennetaan

 www.koululehtikone.fi Opettaja toimii päätoimittajana 

ja kutsuu oppilaat "toimitukseen" tekemään lehteä 

linkillä luotuaan ryhmän

 www.pixton.com opettaja voi luoda ryhmän, mutta 

parhaiten ohjelma toimii oppilailla sovelluksen kautta 

(maksullinen ilmaisen alkujakson jälkeen)

 www.comicshead.com -> sovellus ipadille, innostava, 

ilmainen ja helppo jopa pienten käyttää

http://www.sarjiskone.fi
http://www.koululehtikone.fi
http://www.pixton.com
http://www.comicshead.com


Classdojo

 https://www.classdojo.com/#LearnMore

 Luokanhallintaan kehitetty työkalu

 Kielivaihtoehtoja monia

 Voi käyttää valmiita tavoitteita tai myös omia voi lisätä

 Toolkit, josta löytyy esim. noise meter, timer ja group

maker

https://www.classdojo.com/#LearnMore


LearnEnglish
Kids/Teens

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

 Lauluja, tarinoita, aktiviteetteja, pelejä 

alakouluikäisille

 http://learnenglishteens.britishcouncil.org

 Hyviä harjoitteita ja videoita englannin 

kirjoittamiseen, ääntämiseen ja lukemiseen

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


QuizletLive

 Kirjaudutaan sisään opettajana quizlet.com sivustoon

 Valitaan opiskeltava aihesetti ja sieltä Live-versio

 Oppilaat menevät sivulle quizlet.live ja laittavat 

opettajan antaman koodin ja kirjautuvat tunnistettavalla 

nimellä peliin

 Kone arpoo joukkueet

 On suositeltavaa istua joukkuetovereiden vieressä

 https://quizlet.com/features/live

https://quizlet.com/features/live


Toontastic

 https://toontastic.withgoogle.com/

 Sovellus tarinan kerrontaan, esitelmiin jne.

 Voi tehdä millä kielellä vaan, vaikka sovellus on 

englanniksi

 Ilmainen ja erittäin helppo käyttää

 Lapsi äänittää puheen esitykseensä

https://toontastic.withgoogle.com/


Podcasts/videos
for English 
learners

 www.teacherluke.co.uk

 www.breakingnewsenglish.com

 www.bbc.co.uk/newsround lyhyitä viiden minuutin 

uutisklippejä lapsille

 www.teachertube.com kirjaudu opettajana ja voit etsiä 

videoita ja podcasteja aiheittain

 www.flipgrid.com paljon videoita eri aihealueista 

ympäri maailmaa, voit myös luoda oppilasryhmälle 

koodin, jolla pääsee äänittämään videoita, jotka näkyvät 

vain omalle ryhmälle, kätevä esim. oppilaiden suullisen 

kielitaidon tuottamiseen ja arviointiin

http://www.teacherluke.co.uk
http://www.breakingnewsenglish.com
http://www.bbc.co.uk/newsround
http://www.teachertube.com
http://www.flipgrid.com


Funbrain

 www.funbrain.com/teachers-and-parents

 Ilmainen sivusto, josta löytyy pelejä, videoita, kirjoja 

sekä tehtäviä oppilaan luokkatason mukaan 

matematiikkaan, ongelman ratkaisuun, kirjallisuuteen ja 

kieleen

 Opettajan eikä oppilaan tarvitse kirjautua

http://www.funbrain.com/teachers-and-parents


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

 Ilmaisia materiaaleja alakouluun-> eri oppiaineisiin, 

luokan hallintaan, erityisopetukseen jne.

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


GoNoodle

 www.gonoodle.com

 Paljon hyviä liikuntabreikkejä eri aihealueisiin ja eri 

ikäisille

 Lauluihin löytyy myös printattavat sanat ja tehtäviä 

kyseiseen aiheeseen liittyen (esim. Blazer Fresh:Water

cycle)

 kirjautuminen on ilmaista ja kun kirjautuu opettajana 

pystyy luomaan omalle luokalle hahmon, joka saa aina 

energiaa tehdystä liikuntabreikistä

 Myös facebookissa oma GoNoodle-ryhmä, josta saa 

lisävinkkejä

http://www.gonoodle.com


Draw and tell-
sovellus

 https://www.youtube.com/watch?v=izvMkCqq-5g

 Tarinan kerrontaan, voi kirjoittaa ja äänittää, sovellus 

englanniksi, mutta voi tehdä millä kielellä vain

https://www.youtube.com/watch?v=izvMkCqq-5g


Wheeldecide

 http://wheeldecide.com/

 Onnenpyörä sanastoihin, paritöihin, peleihin

 Voi kirjoittaa millä kielellä vain, mutta tallentaakseen 

pitää kirjautua

http://wheeldecide.com/


Heads Up!



Postermywall

 www.postermywall.com

 Julisteiden tekoon

 Voi kirjautua opettajana ja luoda oman 

opetusryhmän/aiheryhmän

 Kielinä englanti, saksa, ranska, espanja tai italia

 Oppilas kirjautuu sivustolle student login-kohdasta ja 

kirjoittaa siihen opettajan luoman ryhmän/aiheen 

nimen

http://www.postermywall.com


TES

 www.tes.com

 Laaja yhteisö opettajille

 Oppimateriaalia eri oppiaineisiin, kursseja, työkaluja, 

joilla tehdä tuntirunko jne.

 Kirjaudu opettajana, voit hakea materiaaleja oppiaineen 

sekä ikäryhmän perusteella

http://www.tes.com


Science/ 
Math/English

Saman sivuston alla, eri linkeissä oppimateriaalia, pelejä, 

videoita, visailuja jne.

 www.funenglishgames.com

 www.sciencekids.co.nz

 www.kidsmathgamesonline.com

http://www.funenglishgames.com
http://www.sciencekids.co.nz
http://www.kidsmathgamesonline.com


PowToon

 www.powtoon.com

Pienten elokuvien, tarinoiden luomiseen, kirjaesitelmiin 

jne.

http://www.powtoon.com


 Linkkivinkkejä koottuna:


