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Ideoita ja vinkkejä espanjan varhennukseen 

1. Tuttuihin melodioihin laulettuja lauluja sanaston oppimisen ja
luokkarutiinien tueksi:

a) 
Los oídos escuchan 
Los ojos miran 
La boca calla 
Las manos quietas/paran 
El cuerpo relajado 
Calmado y sentado 
Escucho bien 

(sanoitus Salla Halmekoski) 

Lauletaan Jaakko Kullan melodiaan (voidaan myös lausua rauhallisella äänellä 
runona) 

Tavoitteena, että 
- oppilaat tunnistavat laulun ja ymmärtävät hiljentyä
- ruuminosia tutuiksi (silmät, korvat, suu, kädet, vartalo)

Käyttö: 
- voidaan käyttää joko ruumiinosien opettelun yhteydessä (korvat, silmät, suu,

kädet, vartalo) tai rutiininomaisena lauluna/loruna toistuvasti tunneilla, jos on
hälinää ja oppilaat pitää saada hiljentymään ja kuuntelemaan.

b) Lauletaan Paljon onnea vaan melodiaan:

¿Cómo te sientes hoy? 
¿Estarás contento? / contenta 
¿Triste, alegre o cansado? / cansada 
¿Cómo te sientes hoy? 

(sanoitus Salla Halmekoski) 

Tavoitteet: 

mailto:salla.halmekoski@gmail.com
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- tunnesanastoa tutuksi (Miten voit tänään? Oletko tyytyväinen? Surullinen, 
iloinen, väsynyt?)  

- Ääntämisharjoitus: myös sanapainot osuvat tässä luontevasti oikeille paikoille 
(alleviivatut tavut) 

 
Käyttö: 

- Esimerkiksi alkurutiinien, tervehdysten yhteydessä 
- Tunnesanastoa ja kuulumisten kertomista edeltävänä lauluna → kun oppilaat 

oppivat tunnistamaan laulun, he orientoituvat jo siihen, että tämän jälkeen 
puhutaan siitä, miten kukin voi tänään 

 
 

2. Erilaisia rytmitys- tai taputustehtäviä tunnille 
 

Chocolate 
 

Choco choco la la  
Choco choco te te  
Choco la  
Choco te  
Choco la te 

 
a. Parin kanssa 

 
Tavoitteet: 

- Tutustuminen, ryhmäytyminen, ääntämisharjoitus 
 
Käyttö: 

- Taputetaan parin kanssa vastakkain tahtia nopeuttaen ja lorutellaan yhdessä 
yhteen ääneen 

- Voidaan kisailla kuka pareista pystyy loruttelemaan ja taputtelemaan virheittä 
pisimpään (jos tulee virhe, pari tippuu pois) 

 
choco = omat kädet yhteen  
la = omat kädet omille reisille 
te = kädet parin kanssa yhteen 
 
 

b. Ringissä kaikki yhdessä: 
 
(Ks linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Kkf_qn0qUvU) 
 
Lorutellaan koko luokka yhteen ääneen piirissä istuen. 
 
choco = kämmenet lattiaan 
la = kämmenselät lattiaan 

https://www.youtube.com/watch?v=Kkf_qn0qUvU
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te = nyrkki lattiaan 
 
 

c. Jazz chant -tyyppistä rytmittelyä espanjaksi  
 
Tämä on oma sovellukseni espanjan kielen opetukseen, joka pohjautuu Carolyn 
Grahamin metodiin englannin kielen opetuksesta, ks esim. 
https://www.youtube.com/watch?v=R_nPUuPryCs) 
 
Tavoitteet: 

- Ääntämisen harjoittelu, sanapainojen harjoittelu 
- Perustervehdysten, fraasien opettelu 

 
Käyttö: 

- Voidaan käyttää eri sanoituksilla moniin eri tarkoituksiin luokassa (esimerkiksi 
tunnin alussa tai siirtymävaiheessa, kun ruvetaan käsittelemään vointia). Tässä 
rytmittelyfraasissa on teemana voinnin kysely ja siihen vastaaminen. Esim. niin, 
että puolet luokasta kysyy, ja puolet vastaa. Tahti voidaan lyödä sormia 
napsuttelemalla, käsiä taputtamalla tai esimerkiksi rytmisoittimia soittaen, jolloin 
tätä harjoitusta voidaan hyödyntää myös esimerkiksi musiikin tunnilla.  

 
   Buenos días,  ¿cómo estás?  – Estoy   bien, gracias. 
 
I I I I I I I 
 
 
 
Sama voidaan toistaa myös nopeammalla tempolla: 
     
Buenos días cómo estás? - Estoy  bien,   gracias. 

I   I   I    I     I 
 
 

d. Muita vinkkejä espanjankielisiin laululeikkeihin  
 
Hauskoja laululeikkejä espanjaksi löytyy esimerkiksi seuraavilla hakusanoilla: 
 

- Cantajuego 
- Dúo tiempo del sol (esim. Soy una serpiente) 

 
 

3. Espanjankielistä kuvamateriaalia opetukseen 
 

- Tältä sivustolta löytyy paljon printattavia espanjankielisiä kuvakortteja: 
https://emojiflashcards.com/en/languages/spanish 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R_nPUuPryCs
https://emojiflashcards.com/en/languages/spanish
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- Tältä sivustolta löytyy sekä maksullisia että ilmaista materiaalia (videoita ja 
printattavia tehtäviä) 
www.rockalingua.com 

 
 
 

http://www.rockalingua.com/

