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Englanninkielinen materiaali opetuskokeilussa
Tekijä: Sanna Kare
 

Materiaalin tyyppi Opetusmateriaalin 

nimi 

Materiaalin kuvaus 

Tunti 1 Opetuskokonaisuuden 

esittelydia 

Studying the First 

World War in 

English 

Kerroin ensimmäisen tunnin aluksi oppilaille, 

mitä tämän opetuskokonaisuuden aikana on 

tarkoitus tehdä, eli opiskellaan historiaa 

osittain englanniksi neljän peräkkäisen 

oppitunnin ajan. Kerroin myös miten 

vieraalla kielellä opiskelu toteutetaan, eli 

toinen opettajista puhuu suurimmaksi osaksi 

englantia, opiskellaan aiheeseen liittyvää 

sanastoa ja tehdään englanninkielisiä 

tehtäviä. 

Sanasto Vocabulary for 

Lesson 1: Steps 

towards the War 

Oppitunnin englanninkieliseen materiaalin 

liittyvä sanasto, josta löytyi sanat 

aakkosjärjestyksessä englannin sanan 

mukaan. 

The First World War          

-tehtävävihkon tehtävä

What Causes 

Conflict? 

Piti kirjoittaa asioita, jotka aiheuttavat 

omassa elämässä riitoja ja lisäksi sellaisia 

asioita, joiden puolesta olisi valmis 

kuolemaan tai tappamaan. Eettistä pohdintaa: 

miksi sotia syttyy. 

The First World War          

-tehtävävihkon tehtävä

What was the Naval 

Race?  

Täydennettiin laivastokilpailua koskevat 

lauseet: sanastonharjoittelua sisällön 

opiskelun lisäksi.  

The First World War          

-tehtävävihkon tehtävä

What was the 

Alliance System? 

Luettiin lyhyt teksti liittoumista, 

täydennettiin taulukkoon liittoumiin 

kuuluneet maat sekä liittoumien nimet 

englanniksi ja suomeksi. 

Tunti 2 Sanasto Vocabulary for 

Lesson 2: Warfare 

Oppitunnin englanninkieliseen materiaalin 

liittyvä sanasto, josta löytyi sanat 

aakkosjärjestyksessä englannin sanan 

mukaan. 
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Pilapiirros Causes of World War 

 

Tutkittiin kuvaa ja mietittiin, miten se kuvaa 

sodan syttymistä ja laajenemista 

maailmansodaksi. 

The First World War                        

-tehtävävihkon tehtävä 

What Caused 

Conflict in 1914? 

Luettiin lyhyt teksti sodan syistä ja pohdittiin 

syille yhteistä avainsanaa, joka selittäisi 

miten Eurooppa ajautui sotaan. 

 

 

The First World War                        

-tehtävävihkon tehtävä 

Who shot Franz 

Ferdinand? 

Opiskeltiin englannin suora sanajärjestys 

subjekti-predikaatti-objekti, tehtävässä piti 

muodostaa lauseita järjestämällä taulukossa 

olleet sanat oikeaan järjestykseen. Lauseet 

liittyivät historian aiheeseen. 

 

Uusien asetyyppien 

esittelydia 

WWI saw the 

introduction of many 

new weapons 

 

Katsottiin diaa yhdessä ja tutkittiin, millaisia 

uusia asetyyppejä ensimmäisessä 

maailmansodassa käytettiin. Tämä oli 

ensimmäinen kerta, kun opetin kokonaan 

uutta asiaa oppilaille englanniksi. 

Youtube video 

 

Weapons and 

Technology 

Oppilaiden piti videota katsoessaan miettiä, 

miksi ja miten uudet aseet muuttivat 

sodankäyntiä. 

The First World War                        

-tehtävävihkon tehtävä 

(läksyksi tunnilta 2) 

What Did British 

Soldiers Look Like? 

Paperinukke, joka piti värittää ja leikata irti, 

ja samalla sai opetella sotilaan varusteisiin 

liittyvää sanastoa. Nukkeja käytettiin 

viimeisellä oppitunnilla havainnollistamaan 

sodan tuhoja eri maissa. 

 

Tunti 3 Sanasto Vocabulary for 

Lesson 3: Total War 

 

Oppitunnin englannin kieliseen materiaalin 

liittyvä sanasto, josta löytyi sanat 

aakkosjärjestyksessä englannin sanan 

mukaan. 

Ohjeistusdiat WW1 Recruitment 

Posters 

Ohjeistusdioilla johdateltiin tehtävään. 

Tehtävänanto (kysymykset, joihin piti 

vastata) oli englanniksi. Myös tehtävän 

kokoava yhteenvetodia oli englanniksi. 
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The First World War                        

-tehtävävihkon tehtävä 

Why did Men Join 

Up? 

Analysoitiin sodan värväysjulisteita ryhmissä 

ja kirjoitettiin julisteista löytyneitä asioita 

muistiin monisteisiin. 

 

Brittiläiset 

värjäysjulisteet 

ensikäden lähteinä 

 

Brittiläiset 

värjäysjulisteet  

 

Tutkittiin kuvia oikeista sodan aikaisista 

englantilaisista värväysjulisteista. Kuvista 

keskusteltiin ja niitä analysoitiin ryhmissä ja 

lopuksi vielä yhteisesti. 

The First World War                        

-tehtävävihkon tehtävä 

How did People in 

Britain React? 

Luettiin lyhyt teksti erään sotilaan 

sotaanlähdön syistä ja kirjoitettiin viivoille, 

miksi kyseinen henkilö päätti värväytyä. 

 

Youtube video Christmas truces Keskustelin luokan kanssa siitä, mitä videolla 

tapahtui ja miten tapahtumat erosivat siitä, 

mitä tällä tunnilla opittiin elämästä 

juoksuhaudoissa. Samalla myös pohdiskelua: 

Miten eri asemassa olevat ihmiset 

suhtautuivat spontaaniin joulurauhaan 

rintamalla? Olisivatko tavalliset sotilaat 

voineet halutessaan lopettaa sodan?  

Tunti 4 Sanasto Vocabulary for 

Lesson 4: The War 

Ends 

Oppitunnin englanninkieliseen materiaalin 

liittyvä sanasto, josta löytyi sanat 

aakkosjärjestyksessä englannin sanan 

mukaan. 

Youtube video Apocalypse WWI 

 

Katsottiin video, joka näyttää sodan kauhuja 

realistisesti. Videon jälkeen keskusteltiin 

siitä, miten yksittäisten ihmisten 

sotakokemukset välittyivät.  

Runoanalyysitehtävä 

(muunnelma The First 

World War                        

-tehtävävihkon 

tehtävästä) 

World War One 

Poetry 

Apocalypse WWI -video alkoi runolla In 

Flanders Fields. Tutkittiin tätä erään sotilaan 

rintamalla kirjoittamaa runoa, vastattiin 

luetunymmärtämiskysymyksiin ja otettiin 

selvää, miten tämä runo on vaikuttanut sodan 

muistamiseen. Luin runon oppilaille ääneen. 
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Numerotietoa sodasta    

-moniste 

World War I in 

Numbers 

Harjoiteltiin isojen lukujen lukemista ääneen. 

Oppilaat kysyivät toisiltaan englanniksi 

monisteen tietoja. Lopuksi havainnollistin 

sodan tuhoja liitutaululla oppilaiden tekemien 

paperinukkien avulla. Kysyin oppilailta 

esimerkiksi, montako prosenttia (taululla oli 

10 paperinukkesotilasta) saksalaisista 

sotilaista palasi sodan jälkeen kotiin ja he 

katsoivat monisteesta vastauksen. Kaatuneet 

ja sotavangiksi jääneet sotilaat poistettiin 

taululta. 

Powerpoint-dia The Story of the 

Memorial Poppy 

Dian avulla opiskeltiin, miksi unikko on 

sodan muistamisen symboli. 

Youtube video The Tower of London 

Poppies art 

installation 

Katsottiin video Lontoon tilataidenäyttelystä 

sodan alkamisen 100-vuotisjuhlavuonna. 

Videon jälkeen keskusteltiin yhteisesti siitä, 

miksi unikkomeren näkeminen oli 

näyttelyssä vierailleiden ihmisten mielestä 

niin koskettavaa. 

Youtube video Why should we 

remember 

Katsottiin video noin 13-vuotiaista 

brittilapsista, jotka kertoivat miksi heidän 

mielestään on tärkeä muistella sotaa. Pyysin 

lopuksi oppilaita miettimään parin kanssa, 

miksi heidän mielestään sodan muistaminen 

on tärkeää vielä 100 vuotta sen alkamisen 

jälkeenkin. Lopuksi koottiin vastaukset.  

 

 


