
VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ  

KIELIRIKASTEISEEN OPETUKSEEN 

  

Leikkejä ja toiminnallisia  
harjoituksia: 
 

VÄRIT 

1. tarvitaan esim. laminoidut väriympyrät, joissa toisella puolella voi olla 

kirjoitettuna värin nimi englanniksi. Ympyrät laitetaan lattialle ympäri luokkaa, 

joko niin että kirjoitetut sanat näkyvät tai ovat piilossa. Opettaja sanoo värin, 

ja oppilaiden pitää hakeutua mahdollisimman nopeasti oikean väriympyrän 

luokse. 

2. Väriympyröillä voi pelata pareittain niin, että sanat ovat piilossa, ja 

vuorotellen sanotaan mikä väri on englanniksi ja tarkistetaan kääntöpuolelta. 

Jos meni oikein, saa kääntää toisen ympyrän (vrt. muistipeli). Voittaja on se, 

joka kerää enemmän ympyröitä. 

3. ”What colour are you wearing?” Oppilas kertoo värin/värit, joita hänellä on 

vaatteissaan. 

4. Vuorot värien avulla: Oppilas jolla on vaatteissaan opettajan sanomaa väriä, 

saa esim. mennä ensin käsienpesulle, välkälle… 

5. ”I spy with my little eye”: Opettaja sanoo esim. ”I spy with my little eye 

someone who’s wearing blue”. Jatketaan väriä vaihtaen ja oppilaat arvaavat 

kenestä on kyse. Myös oppilaat voivat olla ”vakoilijoita” kun oppivat ”I spy…” 

–fraasin. 

 

 



6. ”Secret friend”: Opettaja kuvailee salaista ystäväänsä kertomalla mitä värejä 

tällä on vaatteissa. ”She’s/ he’s wearing…”. Oppilaat arvaavat kenestä on 

kyse. 

 

TERVEHDYKSET JA PERUSFRAASIT 

1. Pieniä näytelmiä, joissa oppilaat käyttävät fraaseja. Puvut ja rekvisiitta 

mukaan! Esim. hienot herrat/rouvat kohtaavat ja tervehtivät toisiaan 

kohteliaasti, joku törmää toiseen ja pyytää anteeksi, tarjoilija tarjoilee ruokaa 

asiakkaalle…jne. 

 

LUVUT 1-12 

1. ”How old are you?”: oppilaille jaetaan lappuja, joissa on eri lukuja. Kävellään 

ympäriinsä, ja kun kohdataan toinen, kysytään ”How old are you?”. Vastaajan 

pitää sanoa luku, joka on hänen lapussaan (lisäksi voidaan esittää sen ikäistä).  

2. ”Number Hunt”: opettaja piilottaa numerolappuja/kuvakortteja, joissa on eri 

määriä kuvia, luokkaan. Oppilaat etsivät laput ja järjestävät ne yhdessä 

oikeaan järjestykseen. Samalla kerrataan luvut englanniksi. 

 

ELÄIMET 

1. ”Guess who I am”: Oppilaat ovat pareittain, ja esittävät vuorollaan jotain 

eläintä. Eläinkuvat ja -sanat ovat näkyvissä luokassa. Toinen parista arvaa, ja 

vaihdetaan vuoroja. 

2. ”Pictionary”: oppilaat ovat pareittain. Toinen alkaa piirtää jonkin eläimen 

kuvaa, toinen arvailee englanniksi. Vaihdetaan piirtäjää. 



3. ”Funny animals”: oppilaat piirtävät hassun eläimen, jossa on eri eläinten osia. 

Sitten kerrotaan kaverille tai ryhmälle, mitä eri eläimiä kuvasta löytyy.  

 

PUKEUTUMINEN JA KEHO 

1. ”I spy with my little eye”, kuvaillaan mitä vaatteita henkilöllä on päällä. 

2. ”Secret friend”, sama idea. 

3. Iso ihmishahmo luokan seinälle, jolle askarrellaan vaatteet. Laitetaan 

vaatteiden (ja niiden värien) nimet esille kuvaan. Samaan hahmoon voidaan 

kiinnittää kehon osien nimiä, tai tehdä toinen hahmo niitä varten. 

4. ”Word search”: opettaja kiinnittää sanalappuja luokkaan. Oppilaiden 

tehtävänä on etsiä laput. Lapun saa ottaa vain, jos tietää mitä se tarkoittaa.  

5. ”Show and tell”: oppilaat pareittain. Toinen osoittaa jotain kehonsa osaa ja 

toinen kertoo mikä se on englanniksi. Vaihdetaan rooleja.  

 

KUUKAUDET JA VIIKONPÄIVÄT 

1. Kuukausiympyrä esillä. Täydennetään sitä laittamalla oikeat kuukaudet 

paikoilleen englanniksi (samalla kerrotaan ääneen/toistetaan). 

2. ”Päivät sekaisin”: viikonpäivät sanalapuilla väärässä järjestyksessä, oppilaat 

joukkueina. Kilpaillaan, mikä joukkue saa viikonpäivät ensin oikeaan 

järjestykseen. 

3. ”Missing letters”: opettaja kirjoittaa taululle jonkin kuukauden nimen, josta 

puuttuu kirjaimia. Kuka arvaa ensin oikean kuukauden, saa pisteen. Voittaja 

on se, joka kerää eniten pisteitä.  

 

 Lisäksi kaikkiin aihealueisiin: laulut, leikit, tarinat, muistipelit, lautapelit… 



LINKKEJÄ: 

 

www.anglomaniacy.pl -> sarja videoita, Wordies in Space, jossa harjoitellaan 

perusilmaisuja. Tehtävämonisteita, lauluja yms. 

 

www.kididdles.com -> valtavasti kuunneltavia lastenlauluja aihealueittain 

 

www.supersimplelearning.com -> juhlapäiviin liittyvää materiaalia, tulostettavia 

kuvakortteja yms. 

 

www.freddiesville.com (”worksheets”) -> tehtävämonisteista eri aiheista, mm. 

eläimet, värit, kehonosat, vaatteet, tervehdykset… 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en -> kuunneltavia tarinoita, lauluja, 

askarteluohjeita… 

 

https://www.istorybooks.co -> lastenkirjoja luettuna englanniksi (+ kuvat) 

 

Youtubesta löytyy paljon lauluja, videoita yms aihealueisiin sopivaa! 
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