IDEOITA ENGLANNIN KIELEN
VARHENTAMISEEN
Aamurutiiniit
-

Päivän tapahtumien tarkastelu on luonteva osa alkuopetusta ja englannin kielen lisääminen
näihin hetkiin käy kätevästi.

-

Kalenterimerkinnät, kuten viikonpäivä, päivämäärä ja kuukausi käydään samalla läpi englanniksi ja ne on hyvä löytyä myös kirjoitetussa muodossa luokan seinältä.

-

Luokassa on muutenkin hyvä nimetä esineitä ja asioita kohdekielellä. Samoja tekstikortteja
voi käyttää päivittäin leikeissä. Esimerkiksi niin, että opettaja sanoo sanan englanniksi ja
oppilaat etsivät oikean sanan (ja esineen).

-

Säätilan ja vuodenajan tarkasteluun sopii hyvin esimerkiksi Weather Bear. Karhun voi pukea säätilan sopivalla tavalla ja samalla opitaan hauskalla tavalla sää- ja vaatesanastoa.
Googlettamalla tai Pinterestistä löytyy ilmaisiakin pohjia, joita voi työstää mieleiseksi.
https://webstockreview.net/pict/get Löytyy valmiiksi puetut karhut.

-

Runot, laulut ja lorut toimivat hyvin aamurutiinien yhteydessä.

-

Rutiinit ovat tärkeitä ja antavat hyvän alustan myös uuden kielen oppimiselle. Päivittäin
toistuvissa tilanteissa (aamurutiinit, siirtymiset, ruokailu..) voi tarkastella sanastoa ja
harjoitella samalla toimimista opituilla fraaseilla.

Sopii hyvin aamunavaukseen: Good morning song
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs

Lauluja ja leikkejä eri tilanteisiin:
Kehonosat, vaatetus:
Head, shoulders, knees and toes https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
Sesame street: If you´re happy and you know it https://www.youtube.com/watch?v=5015skRvqs8
The hokey pokey https://www.youtube.com/watch?v=aVAnoqxKAAc
Get dressed for the day https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU

Kehonosaleikki pareittain: Opettaja sanoo kehonosan englanniksi. Parit seisovat vastakkain. Se
kumpi ensin koskettaa nimettyä kehonosaa, voittaa erän. Ennen leikkiä on tärkeää sopia rajat,
joihin ei kosketa.
Head, shoulders, knees and toes toimii myös väärinpäin laulettuna ja asettaa yllättäviä haasteita
oikeiden kehonosien löytymiselle. Lauluun on myös hauska vaihtaa muita kehonosia alkuperäisten
tilalle.
Parin kanssa voi leikkiä myös niin, että opettaja sanoo kehonosat, joiden tulee koskettaa toisiaan
(esim. elbows, knees..). Tämän voi yhdistää ihmispyramidiharjoitukseen, jossa lattialla saa / täytyy
olla tietty määrä sovittuja kehonosia (esim. one hand, two knees etc.)

Simon says: Kapteeni käskee -leikki kehonosilla. Simon says, touch your tummy.

Perheenjäseniä:
Baby shark https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
Monkey banana - Baby monkey https://www.youtube.com/watch?v=7DYjfjaZGas

“Muistipeli” kuvakorteilla: Lattialla kuvakortit perheenjäsenistä (a mother, a father..). Jaetaan
oppilaat ryhmiin kuvakorttien luo (jokaisella ryhmällä omat, harjoiteltavan asian kortit). Aloitetaan
harjoitus sovitussa järjestyksessä, esim. myötäpäivään. Ensimmäinen aloittaa: ”I have.. ja hän valitsee lattialta kuvakortin, jonka kuvan sanoo englanniksi. Toinen jatkaa sanoen ensin sen kuvakortin, jonka edellinen on sanonut ja lisää sitten omansa. Esimerkiksi I have a mother and a father.
Seuraava jatkaa taas niin, että kertoo ensin kahden edellisen sanomat kortit ja lisää omansa. Tarkoitus olisi muistaa koko rypäs loppuun asti. Tätä harjoitusta voi tehdä millä vain opeteltavalla
sanastolla.

Luokkakavereiden “haastattelu”: Opetellaan kysymään perheenjäsenistä ja kierrellään haastattelemassa luokassa.

Kirjaimia ja numeroita:
Sing ABC, Alphabet song https://www.youtube.com/watch?v=drusnyfpSO8
ABC song https://www.youtube.com/watch?v=EVTB8xIHWU0
Bingo https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g
Five little ducks https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo
Ten in the bed https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE
Five little monkeys https://www.youtube.com/watch?v=_pRtNLj_-yY
Number song for 1 to 20 https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
Counting 1 to 10 song https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

Numeroiden nimeämistä ja laskemista englanniksi: Käytetään noppia, hyppyruudukoita, tehdään
lukujonoja.

Läpsy – numeroita taululla: Opettaja tai leikinjohtaja sanoo englanniksi numeron ja se, joka läpäyttää oikeaa numeroa kärpäslätkällä, sanomalehdellä tai vastaavalla, saa pisteen. Voidaan tehdä
myös toisinpäin, jolloin sana on kirjoitettuna englanniksi ja leikinjohtaja sanoo sen suomeksi. Tämä
leikki toimii hyvin myös minkä tahansa muun harjoiteltavan sanaston kanssa (värit, kehonosat,
eläimet jne..)

Kauppa-leikki: Opetellaan ja harjoitellaan ostamiseen liittyviä fraaseja. Sanaston harjoittelua, numeroita ja lukumääriä. Opeteltavista asioista ostoslista ja kuvakortit. Samaa harjoitusta voi tehdä
myös ravintolaleikkinä, eli oppilailla ruokalista, yksi toimii tarjoilijana ja ottaa vastaan tilauksen.

Numeroharjoituksia: Parit seisovat vastakkain. Näytetään vuorotellen sormilla lukumäärää ja pari
kertoo sen englanniksi.

Sanastoharjoittelua: Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään ja molemmille ryhmille jaetaan esimerkiksi aakkoskortteja tai kuvakortteja, kuva- tai kirjainpuoli alaspäin. Oppilaat hakevat omasta ryhmästään kortin katsomatta sitä ja kävelevät kohti sovittua paikkaa (esim. luokassa keskilattia). Siellä
etsitään toisen ryhmän jäsen ja pyydetään tämä peliin. Joka kerta yritetään valita eri henkilö kuin
edellisellä. Tässä voidaan sopia joku tapa, jolla peliin pyydetään tai sitten vain kysytään englanniksi. Kun peli on sovittu, lasketaan kolmeen ja kumpikin kääntää kortin kuvapuolen näkyviin. Se
kumpi saa sanottua kuvakorttinsa ensin englanniksi tai aakkoskortilla alkavan sanan englanniksi,
saa viedä kaverin kortin omalle pisteelleen. Voittanut sana kirjoitetaan omalla pisteellä olevalle
lapulle. Tai voidaan sopia myös tukkimiehen kirjanpidosta.

Päivät, kuukaudet:
Months of the year song https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
Days of the week song https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Tuttujen lastenlaulujen melodioita kannattaa hyödyntää sanastoa opeteltaessa. Lauletaan opeteltavia asioita melodian tahtiin. Esimerkiksi Koska meitä käsketään –laulun tahtiin viikonpäiviä, Ukko-Nooan tahtiin kuukausia jne.

Muotoja, värejä:
Five little shapes https://www.youtube.com/watch?v=0VtrsNFt0xo
Rainbow colors song https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg

Muotokuviot lattialla (esimerkiksi liikunnassa käytettävät askelmerkit): Leikinjohtaja / ope sanoo
kuvion ja värin, jota tulee koskettaa. Tähän voi yhdistää myös kehonosaharjoittelun, eli kosketetaan sovittua kuviota sovitulla kehonosalla.

Värijonoja multilik –kuutioilla: Oppilaat työskentelevät pareittain. Toinen rakentaa multilink –
kuutioista pienen rakennelman (käyttäen eri värejä ja lukumääriä). Toinen pari yrittää rakentaa
samanlaisen parinsa ohjeiden avulla. Hieman haasteellisemman tästä saa, jos kuutioita lisätään
myös sivuille. Samalla tulee harjoiteltua, left, right, top, under.

Rainbow: Hedelmäsalaattileikkiä väreillä. Jaetaan oppilaita muutamaan väriryhmään. Oppilaat
asettuvat rinkiin merkityille paikoille, eri väriset oppilaat vierekkäin. Yksi leikkijä menee keskelle.
Keskellä olija huutaa värin, jolloin sen värin saaneet vaihtavat paikkaa ja keskellä oleva yrittää saada itselleen jonkun vapaista paikoista. Yhden värin sijasta voidaan huutaa myös rainbow, jolloin
kaikki vaihtavat paikkaa.

Tervehdyksiä, hyvät tavat:
Good morning – How are you? https://www.youtube.com/watch?v=xb3za6PAXQE
Good morning https://www.youtube.com/watch?v=7CuZr1Dz3sk
Hello song https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
Please and thank you song https://www.youtube.com/watch?v=zXIxDoCRc84
Wash your hands https://www.youtube.com/watch?v=kmNHn3uj_pA
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
Cleaning up song https://www.youtube.com/watch?v=gPq7wzGEjqE

Nice to meet you: Kierrellään luokassa tervehtimässä vastaantulevia sovitulla tavalla. Alkuun voi
käyttää vaikka käsi- tai sorminukkeja, jos puhuminen ujostuttaa. Jos sorminuket ovat eläinhahmoja, voi samaan harjoitukseen lisätä eläinsanaston harjoittelua. Musiikki tuo kivaa lisämaustetta
harjoitukseen. Kun musiikki loppuu, tervehditään lähimpänä olevaa kaveria.

Käsinuket ja sorminuket ovat hyviä apulaisia keskustelutilanteissa. Tämä voi rohkaista ujompiakin
oppilaita vuorovaikutukseen, kun puheen voi tehdä ”roolin” takaa. Hahmot toimivat hyvin myös
harjoitusten draamallistajina. Opeteltavista asioista voi tehdä leikin tai pienen esityksen käsinukkeja hyödyntämällä.

Eläimiä:
The animal sounds song
https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM&list=PLH0sMEKYps0XC7KHAiRYzNfI-pjjjZn1U
Old Mac Donald had a farm https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg
Animal sounds song https://www.youtube.com/watch?v=zgJle_VO7Gk

Eläinsanastoa kuvakorteilla: Liikutaan luokassa ja etsitään opettajan sanomia kuvakortteja. Opettaja sanoo eläimen englanniksi ja oppilaiden tehtävänä on tunnistaa eläin ja löytää sopiva kuvakortti. Kuvakortissa on nimi kirjoitettuna englanniksi.

Kuvakorteilla tunnistamisleikkiä: Valitaan kuvakorteista yksi, jota ei näytetä muille. Oppilaan tehtävänä on esittää kuvakortin eläintä pantomiimina (tai sovitusti pelkästään äänellä). Se, joka sanoo
eläimen ensimmäiseksi englanniksi, pääsee seuraavaksi esittämään valitsemaansa eläintä.

Syötävää:
Vegetable song https://www.youtube.com/watch?v=aVwq8ia55Tc
Fruit song https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
Vegetable song https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak

Rikkinäinen puhelin: Oppilaat jaetaan ryhmiin ja asettaudutaan jonoon tai piiriin. Jonon viimeinen
tai piiristä etukäteen sovittu oppilas keksii harjoiteltavaan sanastoon liittyvän sanan, jonka laittaa
liikkeelle. Sana kuiskataan aina seuraavalle. Viimeinen piirtää sanaa kuvaavan kuvan taululle tai
paperille.

Hedelmäsalaatti: Leikissä valitaan hedelmät. Osa oppilaista on esimerkiksi banaaneja, osa omenoita jne. Seistään ringissä, eri hedelmät sekaisin siellä täällä. Kaikilla paitsi yhdellä on paikkamerkit.
Tämä oppilas menee ringin keskelle ja huutaa sieltä jonkun sovitun hedelmän. Nämä hedelmät
vaihtavat keskenään paikkoja. Keskellä olija yrittää päästä vapaalle paikalle. Jos hän ehtii, hitaampi
pääsee keskelle. Leikissä voi myös huutaa yksittäisen hedelmän sijasta hedelmäsalaatti, jolloin
kaikki vaihtavat paikkaa.

Sää:
Rain, rain go away https://www.youtube.com/watch?v=HRJUGl1a1t8
Weather song for kids https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA

What is the weather like today? Oppilaat saavat säätä kuvaavan kuvakortin. Opettaja jakaa useampia erilaisia sääkortteja, joista jokainen saa yhden. Lähdetään liikkeelle luokassa ja kysytään
vastaan tulevalta, millainen sää tänään on. Oppilaat vastaavat tähän englanniksi. Mikäli kummallakin on sama sää, jatkavat he matkaa yhdessä etsien muita samoja säätiloja. Jos taas kortit ovat
erilaiset, etsitään vielä kavereita.

Juhlat:
Halloween stomp https://www.youtube.com/watch?v=-jieCxKqPk0
Happy birthday song https://www.youtube.com/watch?v=II3bhXfarqo
Jingle bells https://www.youtube.com/watch?v=hFIaVB8Lrak
12 Days of Christmas sing-a-long https://www.youtube.com/watch?v=UGtAa3klQNk
https://www.youtube.com/watch?v=QYyhDvuq8_Y
Reindeer pokey https://www.youtube.com/watch?v=E48dJsivx7s&list=PLcpk5TCg3vzevNrojWAMax_TwGLLYqJ9
Rudolph the red nosed reindeer https://www.youtube.com/watch?v=hVFDK8FVGuA
Christmas time is here https://www.youtube.com/watch?v=R4LFyjPdd2I

Winter hokey pokey https://www.youtube.com/watch?v=uBYNtMyN_6E

Juhlatapojen tarkastelua meillä ja muualla: Tässä yhteydessä opetellaan ruokailuun ja perinteisiin
liittyviä asioita. Miten ja milloin joulupukki vierailee? Milloin lahjat jaetaan? Millaisia erilaisia / samanlaisia juhlanviettotapoja on?
Juhliin liittyvä lasten kuvakirjat, värityskuvat ja muu materiaali toimivat hyvinä keskustelunavaajina.

Aarteenmetsästys: Etsitään teeman mukaan rasteja käytävästä tai luokasta (pääsiäisenä esim.
pääsiäismunien kuvia ja jouluna joulupalloja). Rastikortin takana on kuva, jonka oppilas sanoo englanniksi ja etsii tätä vastaavan kuvan tai sanan tehtävämonisteestaan / bingoruudukosta. Rastien
valmistuttua, oppilas tarkastaa vastaukset. Rasteilla voi olla myös qr-koodi, jonka kautta saa kuunnella sanan englanniksi (esim. Chirp-sovelluksella voi tehdä näitä).

Joulukalenteri tai joulusukat: Kalenterista tulee päivittäin uusi jouluaiheinen, englanninkielinen
sana. Sanalapun mukana voi olla myös kuva tai esine. Samalla tutustutaan joulunviettotapoihin.
Pääsiäisenä saman voi toteuttaa pääsiäismunien koteloilla. Oppilaat etsivät niitä ensin luokasta ja
lopuksi katsotaan, mitä sanoja löytyi.

Musiikin tunneille:
Twinkle twinkle little star (play along boomwhackers)
https://www.youtube.com/watch?v=M0U4ZuIIaxU
https://www.youtube.com/watch?v=kX8hFOAFEPs
Bingo (Play along boomwhackers) https://www.youtube.com/watch?v=5s8WJ2sxBjc
Itsy bitsy spider (play along boomwhackers) https://www.youtube.com/watch?v=yMLZKPmvTEs

Tuttuja lauluja, taukojumppaa ja leikkejä:
Twinkle twinkle little star https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU
Itsy bitsy spider https://www.youtube.com/watch?v=w_lCi8U49mY
Jump, run and shout! https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g
Wheels on the bus https://www.youtube.com/watch?v=wV3N-wCRL2k

Bang! Asetutaan piiriin ja valitaan yksi keskelle. Keskellä oleva sanoo jonkun sanan suomeksi ja
osoittaa jota kuta piirissä olevaa. Tämä sanoo sanan nopeasti englanniksi ja kyykistyy. Kyykistyvän
vierellä olevat kääntyvät nopeasti vastakkain ja heistä se, joka sanoo nopeimmin kyykistyjän sanoman sanan vastakohdan, saa jäädä piiriin. Häviäjä menee keskelle.

Building story together – tarinakuutiot: Heitetään tarinanoppaa ja nimetään nopassa näkyvä asia.
Noppia voidaan heittää useamman kerralla ja rakentaa tarinan niiden ympärille.

Kim-leikki: Sanaston opetteluun. Kuvakortteja tai esineitä. Oppilaat saavat hetken katsoa, jonka
jälkeen peitetään silmät. Otetaan yksi esine / kuva pois. Oppilaat saavat avata silmät ja yrittävät
arvata, mikä puuttuu.

Monenlaisten mahdollisuuksien satu (numeroita, viikonpäiviä, syötävää ja värejä): The very hungry caterpillar – Animated film https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

Hyviä sovelluksia:
Post it: Oppilaat voivat edetä omatoimisesti pisteillä, kun tabletille / puhelimelle on ladattu tämä
sovellus. Voidaan käyttää melkein mihin vain sanastoharjoitukseen. Ope on koonnut valmiiksi post
it –lapuille opiskeltavaa sanastoa suomeksi ja englanniksi. Näistä voi olla koottu useampi piste
luokkaan ja ne on ryhmitelty aiheen mukaan. Oppilas kuvaa opettajan tekemän ryhmän sovellukseen ja ryhmittelee ne näytöllä oikeiksi pareiksi (parit vierekkäin). Lopuksi tarkistus sovitulla tarkistuspisteellä.

Chirp: Tämän sovelluksen avulla voidaan äänittää esimerkiksi sanastoa. Ohjelmalla tehdään äänitteelle qr-koodi, jonka kautta äänitteen saa kuunneltua. Opettaja kokoaa ääniä vastaavat sanat /
kuvat, esimerkiksi sanastolapulle tai bingoruudukkoon. Oppilas hakee tämän lapun avulla kuultuja
sanoja vastaamaan oikeita kirjoitettuja sanoja.

Hyödyllisiä linkkejä (mm. valmiita tuntisuunnitelmia)
Oriveden kielipolku https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2
Kieliä kehiin! Tampereen kaupungin kielirikasteisen hankkeen blogi
https://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/
Kikatus – Pirkanmaa http://pirkanmaankikatus.blogspot.com/
The EarlyBird gets the Word – iloisesti kieliä varhentaen
http://theearlybirdgetstheword.blogspot.com/
Laululeikkejä, taukojumppaa jne. englanniksi. www.gonoodle.com
Super simple online – Mm. lauluja ja ilmaista printattavaa materiaalia, kuten kuvakortteja
https://supersimple.com/
Flashcard activities https://www.eslkidstuff.com/blog/flashcards/top-10-flashcard-exciting-gamesactivities
Flashcards – Twinkl www.twinkl.org

