
Materiaalivinkkejä varhaiskasvatuksen suomen kielen opetukseen 
HUOM! Monet materiaaleista sopivat sovellettuina hyvin muillekin kuin S2-lapsille! 
 
Kielitaitotason kartoittamiseen: 

- Lauran päivä: kielitaidon arviointiin erityisesti esiopetusikäisille S2-lapsille 
- OPH:n Kielipuntari: 6-7-vuotiaille, sisältää myös kuunteluita https://www.oph.fi/julkaisut/2011/kielipuntari 
- Repun takanassa: erityisesti 5-vuotiaille S2-lapsille suunnattu materiaali 
- Pienten Kielireppu https://www.espoo.fi/fi-

FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Opiskelu_peruskoulussa/Kieli_ja_kulttuuriryhmien_opetus/Kielireppu(104941) 
- Kettu-testi 

 
Opettajan oppaita ja kirjoja: 

- Avainsanoja S2 opettajan opas – toiminnallinen opas varhaiskasvatukseen ja kouluun, jossa mm. 
kopioitavia kuva- ja sanakortteja, pelipohjia, monistetehtäviä ja toiminnallisia ideoita sanaston 
harjoitteluun  

- Avainsanoja S2 Tehtäväkirja A sopii hyvin esiopetusikäisille 
- Aamu-kuvasanakirja – peruskuvasanastoa, lauluja ja loruja 
- Tuhat sanaa suomeksi –kuvasanakirja, perussanastoa aihealueittain 
- Mamumuksut: suomea leikki-ikäisille – johdatus suomen puhekieleen 
- Ötökästä öö – Muistitukien käyttäminen kirjainten ja numeroiden nimien oppimisessa 
- Kielitaito puhkeaa kukkaan – Kieltä rikastuttavia leikkejä 3-6 –vuotiaille lapsille (Folkhälsan) 
- Iltapäivä leikkien – Kieltä rikastuttavia leikkejä iltapäivään (Folkhälsan) 

 
Materiaalipaketteja: 

- Suomea Timo Hiiren kanssa on monipuolinen ja selkeä kokonaisuus, sis. mm. kopioitavia 
kuvakortteja, tehtäväkokonaisuuksia, lauluja ja tarinoita valmiilla opetustuokio-ohjeilla. (Skolars 
Finland) https://skolarsfinland.fi/opetusmateriaalit/tuotteet/suomea-timo-hiiren-kanssa-kielikylpypaketti/  

- Roihusten arjessa, Roihusten harrastukset ja Roihusten matkassa ovat kattavia ja elävästi 
kuvitettuja, puheterapeuttien suunnittelemia materiaalipaketteja. Paketit sisältävät runsaasti 
kuvakortteja sekä useita menetelmiä, pelejä yms.  Arjessa ja Harrastukset –sopivat kielenoppimisen 
alkuvaiheeseen, kun taas Matkassa sopii lapsille, joilla alkeiskielitaito on jo hallussa. (Kipinäkeskus) 
https://www.kipinakeskus.fi/tuotteet/roihusten-perhe/ 

- Marjamäellä –tuoteperhe tukee monipuolisen sanaston, nimeämisen ja kerronnan kehittymistä, 
sopii erityisesti viskareille ja eskareille (Valteri). https://www.valteri.fi/tuote/marjamaella-tuoteperhe/ 

- KUTTU—Kuvin tuettu leikki on kuvitettu leikkipaketti kommunikaatio-, vuorovaikutus– ja 
leikkitaitojen kehittämiseen (Kähkönen, Lindholm, Tahvanainen). 
http://www.earlylearning.fi/product_details.php/kuttu-kuvin-tuettu-leikki 

- KILI—Kieli ja liikunta -materiaali sisältää kielellisiä taitoja tukevia leikinomaisia ja liikunnallisia 
harjoituksia (Isokoski, Lindholm, Vepsäläinen, Lindholm). 
http://www.earlylearning.fi/product_details.php/kili-kieli-ja-liikunta 
 

 
 
 

 



Verkkomateriaaleja / verkosta ilmaiseksi tulostettavissa: 
- Kielinuppu: lastenlauluja suomen kielen ydinsanastolla, sopii hyvin kielenoppimisen alkuvaiheeseen 

https://www.youtube.com/channel/UCioNvXnSYCVr8IHrIRdSMcw ja www.kielinuppu.fi 
- Viitottu rakkaus -sivusto: paljon tulostettavaa kuvamateriaalia ja tehtäviä, mm. sanastoa, 

kategorisointia, riimipareja, tunnekortteja jne. https://viitotturakkaus.fi/# 
- Värinautit: paljon tulostettavaa materiaalia, mm. teematarinoita, värityskuvia sekä kuvasanastoja, 

sopii esim. esiopetukseen https://www.varinautit.fi/varinautit/materiaali/ 
- Kielipalikat-blogi: mm. paljon valmiita tulostettavia kuvasanastoja sekä ideoita kielituokioihin ja 

koko ryhmän opetukseen http://s2vakamateriaalia.blogspot.com/ 
- Tähtijengi 1–2: tulostettava suomen kielen harjoituskirja https://dialogikasvatus.fi/material/1-2-kirja/ 

- Vastaantulo: valmistavaan opetukseen suunniteltua materiaalia, esimerkiksi opetuslaulut sopivat 
vakaan https://vastaantulo.fi/materiaalipankki/ 

- Papunet: Papunetistä löytyy paljon S2-opetukseen sopivaa materiaalia, esim. kuvapankki 
(https://kuvapankki.papunet.net/), kielenoppimiseen suunnattuja muokattavia ja tulostettavia 
kuvasanastoja (https://papunet.net/materiaalia/kuvasanasto-maahanmuuttajalapsille) ja pelisivuilta tehtäviä, 
selkosatuja ja pelejä (https://papunet.net/pelit/) 

- Maaginen sanasäkki (Sara George, 2017): valmiiksi suunniteltuja S2-tuokioita varhaiskasvatukseen 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/125495/maaginensanasakkimallinnus.pdf?sequence=1  

 
Tabletille: 

- Lukulumo: varhaiskasvatuksen monikielinen kuvakirjapalvelu (ilmainen kokeilujakso! Sen jälkeen 
mahdollista tilata päiväkotiin 10–14 €/lapsi/vuosi pk:n lapsimäärän mukaan. Erittäin suositeltava 
palvelu, jos on laitteita käytössä.) 

- Puhutaan: Helppokäyttöinen sanastotreeni-sivu, jossa kuunnellaan sanoja ja valitaan niitä vastaava 
kuva http://puhutaan.visnakker.no/ 

- Ekapeli Maahanmuuttaja: mm. äänteiden ja kirjainten harjoittelu (kielet: venäjä, englanti, arabia, 

kurdi, kiina, somali, viro). Myös Ekapeli Alku sopii hyvin S2-opetukseen. 
- Molla ABC: kirjainmuotojen harjoittelu 
- Papunetin pelisivut, esimerkiksi ’tietoa ja tarinoita’ –kohdassa on selkokielisiä satuja, joita pystyy 

myös kuuntelemaan. ’Tehtävät’ –kohdasta esimerkiksi ’Dominot sanoilla’ on hyvä sanaston 
harjoitteluun aikuisen kanssa. Peleistä löytyy myös valikoiden kielenoppimiseen sopivia. 
http://papunet.net/pelit/pelit 

- Moka Mera Lingua: ilmainen pelisovellus (löytyy älylaitteiden kaupasta), jossa voi oppia suomea 
oman kotikielen avulla (kielet: arabia, kiina, englanti, suomi, ranska, venäjä, espanja, ruotsi) 

- Oppi&ilo: kaikenlaisia ilmaisia nettipelejä (myös muuhun kuin kielenoppimiseen) 
https://www.oppijailo.fi/lapsille-nuorille/ 

- Aparaattisaari on tarinallinen, esiopetukseen suunnattu digitaalinen oppimisympäristö, jossa on 
huomioitu kielenoppijat https://www.aparaattisaari.fi/ 

 
Muita hyödyllisiä nettisivuja: 

- Turun yliopiston Dived-hanke: paljon käytännön ideoita, materiaalia ja linkkejä kieli- ja 
kulttuuritietoiseen varhaiskasvatukseen koottuna yhteen https://dived.fi/osku/ 

- OPH: Kielten rikas maailma –tukimateriaali: tietoa ja käytännön ideoita https://beta.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/kielten-rikas-maailma-materiaali 



- Ota koppi!: Materiaalia monikieliseen varhaiskasvatukseen, toiminnallisia menetelmiä 
kielenopetukseen 4-8 -vuotiaille lapsille https://www.otakoppi-ohjelma.fi/ota-koppi-ohjelma/esipuhe  

- Moped: paljon monikulttuurisen opetuksen materiaalia, esim. suomen kielen ja lapsen kotikielen 
tukemiseen sekä yhteistyöhön huoltajien kanssa http://www.moped.fi/index.html 

- Selkokeskukselta voi tilata selkokielisiä lastenkirjoja https://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/kirjakauppa/ 
- Monikielisestä kirjastosta voi soittamalla tilata ilmaiseksi lapsen oman kielisiä kirjoja Rauman 

kirjastoon http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Monikielinen_kirjasto 
 
Aikuisopetuksen S2-opetusmateriaaleja ilmaiseksi verkossa, jota voi soveltaen hyödyntää: 

- Naapuri Hississä pdf: https://www.hel.fi/static/opev/virasto/naapuri+hississa_koko+materiaali.pdf  

- Hauska tavata pdf: http://hauskatavata.fi/files/output/34/hauska-tavata_1_64.pdf 
- http://hauskatavata.fi/  

- Oikeesti Aikuisten pdf 1,2,3: 
https://turunkristillinenopisto.fi/application/files/2314/5372/5297/oikeesti_aikuisten_1_osa1.pdf ; 
https://turunkristillinenopisto.fi/application/files/8814/5372/5305/oikeesti_aikuisten_2.pdf; 
https://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf 

- KEPELI: http://kepeli.metropolia.fi/ Aikuisille suunnatusta kehollisten ja pelillisten menetelmien 
oppaasta ideoita myös varhaiskasvatukseen 
 

Facebook-ryhmiä: 
- Varhaiskasvatuksen suomenopettajat 
- Suomenopettajat 
- VALOA! Maahanmuuttajien valmistava opetus 

 


