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-Kaikkia leikkejä voi myös leikkiä ulkona. 

-Kaikissa leikeissä on tärkeää, että ehdotukset hyväksytään. Kaikki on oikein. 

-Tärkeää, että kaikki ovat leikeissä mukana samaan aikaa (ettei kenestäkään 
tule katsoja). 

-Jos jokin leikki ei suju ensimmäisellä kerralla, se voi silti sujua toisella kerralla. 

Kun leikki tulee tutuksi, se sujuu.  

-Kaikissa leikeissä on tavoitteena:  1.Harjoittaa sanastoa monikanavaisesti 
2.Harjoittaa hyväksymistä ja ryhmätyöskentelytaitoja 3. Antaa luovuudelle tilaa 

 

Magic wand 

Lapsi voi taikoa toisen: tekemään jotain asioita (eat, jump, walk, taikoa sinut 
banaaniksi, jäätelöksi, eläimeksi , numeroksi) 

 

Taking pictures 

Eläintarhasta : I am a tree (ja tulee kuvaan ja pysähtyy)  I am a bird , I am the 
sun. esim. kolme elementtiä aluksi. Se joka tuli ensimmäisenä saa päättää kuka 
jää kuvaan ja taas tulee kaksi uutta jne. 

Kun leikki tulee tutuksi, voi kuvaan ottaa enemmän oppilaita. Voi tehdä niin, 
että lopuksi kaikki ovat mukana kuvassa. 

Voidaan myös vaihtaa aina valokuvan jälkeen uusi aihe kuvalle samalla kun 
leikkijät vaihtuvat. 

Vinkkejä kuva-aiheiksi: joulukortti, metsä, ranta, koti, oma huone, koulu 

 

 



Touch  

a friend, something blue, something soft, big, small, kaikki koulusanat joita he 
osaavat jne. kaikki aihepiirit käy, voi olla kuvia seinälläkin/lattialla  jne. 

I like 

Piiriin. Joku sanoo jonkin sanan esim. ice cream. Kaikki jotka tykkää jäätelöstä, 
joutuu vaihtamaan piirissä paikkaa.  

Samalla idealla voi opettaa muita rakenteita: I don’t like, I have, I wish jne. 

Friend-chain 

”Kutsun tähän käteen jonkun joka pitää pullasta. Siirtynyt oppilas saa kutsua 
omaan vapaaseen käteen uuden oppilaan esim. kutsun jonkun joka pitää 
suklaasta jne . Voi käyttää pienten kanssa ”Do you like bun”  tai opettaja sanoo 
lauseen alun: ”I invite someone who likes….” ja oppilas saa sanoa yhden sanan 
englanniksi. 

Sculptures 

Pareittain. Artist – Clay 

Taiteilija muotoilee savesta sen mitä opettaja ohjaa: dog, cat, hat, banana, 
happy banana, sad dog ….. 

Savi hyväksyy kaikki ehdotukset ja on rento ja asettuu taiteilijan muovatessa. 

Vaihdetaan rooleja. 

Kun alkaa sujua, taiteilija saa itse päättää ja kertoo mitä hän on tehnyt. Muut 
kertovat mitä he näkevät (kaikki on oikein mitä näkee). 

 

Giving a gift        Parityö – dialogi  Lahjan saaja määrittelee mitä on saanut. 

Here you are -  Thank you.  

You’re welcome I like cake. 

  Here you are (ojentaa uuden lahjan) 

Thank you.  You’re welcome. 

I like frogs.  

Here you are. Thank you.  


