
VUOSIKELLON KÄSIKIRJA 

 

Koko vuoden mukana kulkevat aihepiirit: 

Tervehdykset, kuulumiset 

Viikonpäivät, kuukaudet 

https://flashcardfox.com/download/days-of-the-week-flas

h-cards/ viikonpäivät 

Säätilat 

Luokan seinällä viikonpäivät ja kuukaudet, joista otetaan esille 

meneillään olevat. 

Säätiloista kuva+sana -> otetaan esille vallitseva sääkuva  

http://www.mockeri.com/wp-content/uploads/WeatherFlash.pd

f -> sääkuvat+sanat 

 

ELO-SYYSKUU 

Kielikasvatus ja kielitietoisuuden lisääminen 

Kuunnellaan eri kieliä (puhetta ja laulua), yritetään tunnistaa ja 

nimetä niitä  

(kielinäytteitä: Myllytonttu maailmalla, Kielireppu) 

Kerätään tuttuja ympärillä näkyvissä olevia englanninkielisiä  

sanoja (stop, toilet, open… )  

Tutut lainasanat (taxi, radio, TV, video, piano, tennis,  

ambulance, police, pasta, pop corn…) 

 

Tervehtiminen ja hyvästely 

Hello, Hi, Bye bye, Goodbye … 

Kävellään luokassa musiikin soidessa -> kun tulee tauko,  

pysähdytään tervehtimään/ hyvästelemään lähintä kaveria. 

Parin kanssa huuliltaluku Hello/ Hi/ Bye bye/ goodbye 

Itsensä/ käsinuken esittely (My name is… What´s your name?) 

Kävellään luokassa musiikin soidessa -> kun tulee tauko,  

pysähdytään tervehtimään/ esittelemään itsensä ja kysymään   

kaverin nimeä/ hyvästelemään. 
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Oppilaat piirissä, yksi keskellä silmät sidottuna. Keskellä olija 

osoittaa yhtä oppilasta ja kysyy What´s your name? Vastaus 

ääntä muuttaen. 

 

Kohteliaita sanontoja 

How are you? I´m fine, thank you. 

Thank you. 

Nice to meet you. 

Sorry. 

 

Parikeskustelut, käsi- tai sorminukkekeskustelut -> omat nimet  

tai keksitään uudet -> harjoitellaan, esitykset ryhmälle 

https://www.youtube.com/watch?v=m1McPCnixOY 5 min.  

piirretty  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 laulu Hello!  

How are you? 

 

 

LOKA-MARRASKUU 

Värit 

Kosketa punaista - Touch red (oppilaat koskettavat mainittua  

väriä luokassa liikkuen) 

pari osoittaa väriä, toinen sanoo värin 

mikä väri puuttuu 

huuliltaluku 

pari valinnut yhden värin taikaväriksi, toinen yrittää arvata sen 

Muistipeli 

leikit Sanatreeni 1 ja 2 

Hot ball 

http://varinautit.fi/uploads/7/9/4/1/79416740/colourful_fish

.pdf väritystehtävä 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA laulu I see 

something blue 
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Numerot 

https://www.youtube.com/watch?v=glkQwKA5_PU 1-10 

https://www.youtube.com/watch?v=XI9jtsMhIiM piirretty 

Counting to 10 

luetellaan 1-10, 10-1 moneen kertaan 

pari osoittaa lukua, toinen sanoo luvun 

mikä luku puuttuu 

huuliltaluku 

kirjoita parin selkään numero, pari päättelee ko. numeron 

parilla yksi luku, toinen yrittää arvata luvun 

muistipeli 

bingo 

KIM-leikki 

omenapeli (luvut 1-6, matematiikasta) 

 

 

Kulttuuri: Halloween 

https://www.youtube.com/watch?v=GpO8_FMWcHA  
halloweeniin liittyvä  
numerolaulu 
https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk&list=PL9bsPV
RSg1slndk_cX09Py3x6iXakf21a halloween-laulu, jossa 
halloween-sanastoa (vampire, monster, witch, ghost, black cat, 
spider, Jack O´Lantern, skeleton) 
https://www.youtube.com/watch?v=veZlIX6d63Y halloween laulu 
Who took the candy from the trick or treat bag? 
halloween-sanastoa 
https://www.englishwsheets.com/halloween-1.html 
halloween-sanoja+kuvat  
https://fi.pinterest.com/search/pins/?q=halloween%20v%C3%A4rit
yskuvia&rs=typed&term_meta[]=halloween%7Ctyped&term_meta[]
=v%C3%A4rityskuvia%7Ctyped värityskuvia 
https://flashcardfox.com/download/halloween-flash-cards/ 
sanastoa 
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bingo: opp. bingopohja, jossa halloween-kuvia; opp. kiertelevät ja 
kysyvät toisiltaan Who are you? Rastitetaan vastukset pohjasta 
 

 

JOULUKUU 

Lelut 

 

Kulttuuri: joulu 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/12/05/englantilainen-joul

u-merry-christmas kulttuuritietoutta englantilaisesta joulusta 

https://supersimple.com/content-topic/christmas/ joululauluja 

http://www.opgaveskyen.dk/wp-content/uploads/2018/11/CHR

ISTMAS.pdf “jouluvihkonen”, josta voi valita kaikki/ 

poimittavissa osa (sis. mm. joulusanastoa) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Asr83yvU9ms 

jouluanimaatio Peppa Pig 

 

joulukalenteri: joulusanastoa, joululauluja 

 

joulusanastoa: esim. harjoitellaan KIM-leikki, muistipeli, 

bingo 

 

 

TAMMI-HELMIKUU  

Eläimet 

https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2/veej

a/ejave/lemmikkiel%C3%A4imet/el%C3%A4inkuvakortteja:fil

e/download/f6d161ccac944023af3e735af222c278c2232ed5/

Farm-Animal-Flash-Cards.pdf eläinkortteja  

https://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/files/2017/01/elainkuv

at.pdf eläinkuvia 

 

I can 
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verbit-> pantomiimi 

https://www.youtube.com/watch?v=1zESB_QuCfg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR15
WOt1ZHKUjo9N-MNp7be4m7gZOR9-VPYBFd2GRKDMNceVsffdt4j48yc Steve 

and Maggie: stop, jump, count, walk, run 

 

Kehonosat 

https://flashcardfox.com/download/body-parts-flash-cards

/ kehonosat kuvina 

 

laulu: Head, shoulders, knees and toes 

leikki: Simon says/Touch your ….. 

 

Kulttuuri: Valentine´s day 

https://www.education.com/worksheet/article/color-by-num

ber-hearts/ väritystehtävä 

 

http://4.bp.blogspot.com/-CnvFpGxSo0s/Uv4quYx3B9I/AAAA

AAAABpU/TcbnBTkkpZc/s1600/New+Picture+(10).jpg 

sanasokkelo 

 

leikki: Vettä kengässä => Are you my friend? 

 

 

MAALIS-HUHTIKUU 

Family - home 

https://www.youtube.com/watch?v=L3MrV-gsgGc piirretty  

leffa, perhesanoja, he, she 

http://varinautit.fi/uploads/7/9/4/1/79416740/familymember

s_word_search.pdf sanasokkelo 

 

leikki: ”Eläinperheet” => Jokaiselle opp. jaetaan roolikortti ja 

etsitään oma perhe ?????? 

 

Koulusanasto 
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https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar

/nouns/school-supplies-and-extra-bingo/100077 bingo 

 

kärpäslätkäpeli => sanaston kuvia esillä, sanotaan sana ja nopein 

kuvaa lätkäissyt saa pisteen  

 

Ruoka ja juoma 

https://www.youtube.com/watch?v=lHo2MbfncOU piirretty  

 

 Do you like...? ruokasanoja 

What is your favourite food? 

Bang-leikki: Kaksi joukkuetta vastakkaisissa jonoissa. Ope sanoo 

sanan suomeksi. Jonon ensimmäiset kilpailevat, kumpi sanoo 

sanan +BANG ensimmäiseksi, voittaa erä ja hävinnyt siirtyy 

voittajajoukkueeseen (voi pyytää apua omalta joukkueelta) 

 

Kulttuuri: Easter 

https://supersimple.com/song/hot-cross-buns/ laulu 

https://flashcardfox.com/download/easter-flash-cards/ 

pääsiäissanastoa 

 

 

TOUKOKUU 

Harrastukset 

https://fi.pinterest.com/pin/410179478562486826/?nic=1  

http://www.eslways.com/hobbies-1.html 

 

Kesä 

https://7esl.com/summer-vocabulary/#Summer_Vocabulary_

Words_Summer_Words_Images 

 

https://www.bestcoloringpagesforkids.com/summer-word-sear

ch-puzzles.html 

 

Opp. kesäkuva, john opp. värittävät op. ohjeen mukaan/  
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piirtävät ohjeen mukaan 

 

 


