
Varsapussi: Vinkkilista 
 
Hyppynaru 
-Naru on hyvä pöytä/pelilauta lattialla (;, esim KIM leikin tavaroiden rajaamiseen 
-Kuinka monta hyppyä onnistuu? Hyppyjä/kissan häntä… Laske ääneen.  
-Hyppynaru lattialla ja siinä jatkumo paljon/vähän/en lainkaan. Tehdään kysymyksiä: 
Tykkäätkö koirista/marsuista/käärmeistä? Oppilas asettuu sopivaan kohtaan ja kertoo 
mielipiteensä. 
-Mitataan eli lasketaan ääneen kuinka monta nyrkkiä mahtuu naruun peräkkäin (vrt 
pesismaila). 
-Kaksi joukkuetta, naru käsissä joukkueiden välissä pingotettua, oikeasta vastauksesta 
edetään narua eteenpäin nyrkki nyrkiltä.Tehtävä: luettele aihepiirin sanastoa vuorotellen tai 
kysymys ja vastaus. Kun joukkueiden nyrkit kohtaa, katsotaan kummalla pidempi 
narunpätkä. 
- Hyppynarusta ympyrä: hypitään sisä- ja ulkopuolelle drinnen/draussen?, vastauksina missä 
tehdään mitäkin? (Harrastukset, verbit perusmuodossa tms). Ja/Nein vastauksia? 
Lisäys,  

- aiheena tunteet, naru ympyrän muotoon lattialle, paperille piirretty hymynaama tms. 
tunneilmaisu, lattialle tehdään hymiöitä ja opetellaan tunnesanoja  

 
Rytmikapulat 

-Rytmitys auttaa lauseenmuodostuksessa, numeroissa 
-Oppilas lyö tietyn määrän, muut kertoo kuinka monta. 
Lisäys, - Oppilaat piirissä, kapula kiertää oppilaalta toiselle, musiikkia taustalla, kun musiikki 
katkeaa, se oppilas, jolle kapula jää käteen, sanoo eläimen, värin, verbin tms. saksaksi 
- Opettaja sanoo luvun, oppilas lyö kapuloilla ko. määrän 
- Kaksi joukkuetta, molemmilla yksi kapula, joka kiertää kädestä kädestä. Opettaja sanoo 
aiheen, josta jokaisen oppilaan täytyy keksiä eri sana ja laittaa kapula eteenpäin. Aikaa 
esim. minuutti, katsotaan kumpi joukkue pääsee pidemmälle. 
 
 

 

Kortteja 
Numerot 
-Levitä kortit lattialle ja etsi kuulemasi numero 
-Kuuntele laskutoimitus ja etsi vastaus 
-Kysele numeroita sekaisin 
- Sydänparit eli kymppiparit plus ja miinuslaskuissa 
Värit 
-Mikä on punainen? Piirrä. 
-Mikä on lempivärisi? 
 
 
Varsanukke 
-Varsa kysyy, vastaa sille! Varsa ei ymmärrä suomea! 
-Mitä varsa tekee? Vääntele ja kääntele. Toistetaan. 



-Varsa nukkuu/juoksee.. Oppilas asettelee. 
- lisäys, Varsalle pukea nukenvaatteita, käyttää säänukkena tms. 
- opettaja laittaa Varsan tekemään jotain, oppilaat vastaavat 
- Missä Varsa on? Eri paikkoja luokkatilassa tai oppilas laittaa Varsan opettajan sanomaan 
paikkaan 
- Varsa siirtyy luokassa tietyn lukumäärän verran, ne luetellaan, kenelle Varsa päätyy, hän 
laittaa Varsan tekemään opettajan sanoman verbin asian 
 
Nopat 
Lisäys: 

- Noppia heitellään dokumenttikameralle ja oppilaat tekevät numeroista esim. yhteen- 
ja vähennyslaskuja saksaksi.  

- Jokaiselle numerolle on oma väri esim. 1=punainen, 2=sininen ja nämä näkyvät 
taululla. Noppia heitellään dokumenttikameralle ja jos tulee esim. numero 1 niin kaikki 
ne oppilaat, joilla on punaista vaatteissaan nousevat ylös ja sanovat värin saksaksi. 
Samalla tavalla voi harjoitella kuukausia, viikonpäiviä ym. esim. niin, että  oppilas 
nousee ylös kun tulee oma syntymäkuukausi tai kaikki oppilaat sanovat kyseisen 
viikonpäivän saksaksi. 

Pussi 

Lisäys: 
-   Pussin sisälle laitetaan eläinkortteja, verbilappuja, numerolappuja, värejä ym. 

pantomiimilla varten. Oppilas vuorollaan tulee nostamaan yhden lapun ja esittää 
muille oppilaille kyseisen sanan. 

- Pussiin laitetaan lapuille esim. toivelauluja ja jokainen oppilas saa vuorollaan (eri 
kerroilla) nostaa pussista lapun ja soitetaan kyseinen toivekappale. 

- Koulutavaroita laitetaan pussiin, ja oppilas kerrallaan sanoo saksaksi 
tunnustelemansa tavaran. 

- Pussiin laitetaan muovieläimiä, muovihedelmiä tms. ja oppilas kerrallaan saa 
tunnustella yhtä eläintä ja yrittää sanoa sen saksaksi.  

 


