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Varhennetun kielenopetuksen materiaaleja verkossa  

© Koonneet Leena Pulli, Maria Franken ja Pauliina Kanervo 

OPH:n VOPS-sivu ja muuta materiaalia: 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/a1-kielen-opetus-luokilla-1-2 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteiden_2014_muuto
kset_ja_taydennykset_koskien_a1-kielen_opetusta_vuosiluokilla_1-2_1.pdf 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180793  

https://minedu.fi/kielen-opetuksesta-kysyttya  

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut?publication_type%5BOppimateriaali%5D=Oppimateriaali 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/toinen-kotimainen-kieli-ja-vieraat-kielet-perusopetuksessa 

 

Tietoa muutamista jo toteutetuista kielten varhentamisen hankkeista 
 
Kieliä kehiin! Tampereen kielirikasteisen hankkeen blogisivut: 
http://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/ 
 
https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2 
Oriveden kielipolku, mm. tuntisuunnitelmia varhennettuun englantiin, koordinaattori Tiina Sarisalmi 
 
HYY+ -koulutuksen satoa blogissa, mm. Espoon Varsa-hankkeesta 
https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/category/varhennettu-kieltenopetus/ 
 
Minna Huotilaisen esitys tiivistetyssä muodossa: 
http://pirkanmaankikatus.blogspot.com/2018/01/muutama-resepti-varhaiseen.html 
 
http://pirkanmaankikatus.blogspot.com/ usean kunnan varhentamisesta 
 
https://avaimiakielirikasteisuuteen.wordpress.com/ tietoa Oulun kielirikasteisuuden hankkeesta 
 
https://www.ouka.fi/opetussuunnitelma tälle sivulle tulossa elokuun 2019 aikana oululaisen Maailmakansalaisen 
polun materiaaleja kieli- ja kulttuuritietoisuuden opettamiseen 

 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/a1-kielen-opetus-luokilla-1-2
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteiden_2014_muutokset_ja_taydennykset_koskien_a1-kielen_opetusta_vuosiluokilla_1-2_1.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteiden_2014_muutokset_ja_taydennykset_koskien_a1-kielen_opetusta_vuosiluokilla_1-2_1.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180793
https://minedu.fi/kielen-opetuksesta-kysyttya
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut?publication_type%5BOppimateriaali%5D=Oppimateriaali
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/toinen-kotimainen-kieli-ja-vieraat-kielet-perusopetuksessa
http://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/
https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2
https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/category/varhennettu-kieltenopetus/
http://pirkanmaankikatus.blogspot.com/2018/01/muutama-resepti-varhaiseen.html
http://pirkanmaankikatus.blogspot.com/
https://avaimiakielirikasteisuuteen.wordpress.com/
https://www.ouka.fi/opetussuunnitelma
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Opettajanoppaita ja mm. ideoita tuntien toiminnallisuuden edistämiseksi 

https://liikkuvakoulu.fi/ideat/learning-doing leikkejä ja pelejä englannin opetukseen, sopii muihinkin kieliin, pdf, 
tekijöinä Nora Saloranta ja Sonya Zouiter 
 
https://liikkuvakoulu.fi/x-breikki Paljon valmiita x-breikki-taukojumppia ja alusta omien tekemiseen. 
 
http://www.myllytonttu.fi  Kulttuurimatka usean kielen kera. Tuntisuunnitelmia ja muuta materiaalia.  
  
https://peda.net/ikaalinen/koulut/kikatus 
 
http://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/2016/03/20/kielia-kehiin/ Tampereen kielirikasteisen Kieliä kehiin! -hankkeen 
blogi, jossa Materiaalit ja Kikatus -välilehdellä eri kieliin materiaalia paljon! Mm. jaksosuunnitelmia eri kieliin. 
 
https://www.zodiak.fi/talk videoita, ideoita toiminnallisuuteen 
 
https://www.mycutegraphics.com/ kuvia varhennettuun kieltenopetukseen 

Englannin kieli 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en Varmaan monille tuttu, erittäin 
monipuolisesti materiaaleja. 
 
https://en.islcollective.com/ Oppilasmonisteita, jonkin verran myös pienille. 
 

http://kookookangaroo.com/  Lapsille tarkoitettuja tanssivideoita, monet teksteistä löytyvät netistä, jonkin verran 
myös alkuopetukseen sopivia. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCLsooMJoIpl_7ux2jvdPB-Q  Super Simple Songs - Kids Songs. 

https://liikkuvakoulu.fi/ideat/learning-doing
https://liikkuvakoulu.fi/x-breikki
http://www.myllytonttu.fi/
https://peda.net/ikaalinen/koulut/kikatus
http://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/2016/03/20/kielia-kehiin/
https://www.zodiak.fi/talk
https://www.mycutegraphics.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
https://en.islcollective.com/
http://kookookangaroo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCLsooMJoIpl_7ux2jvdPB-Q
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http://esl-kids.com/ Materiaaleja ja apua niiden 
laatimiseen laidasta laitaan. Paljon leikkejä, joita voidaan 
soveltaa myös muihin kieliin.  
 
http://www.teachchildrenesl.com/ Samankaltainen kuin 
esl-kids.  
 
https://supersimpleonline.com/ Paljon lauluja, loruja, 
kääntökortteja, kokonaisuuksia… 
 
https://www.allthingstopics.com/ eri aiheisiin tehtäviä 
 
https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/reading-
owl/oxford-reading-tree-levels/ lukemista eri tasoille 
 
https://www.youtube.com/channel/UCBnZ16ahKA2DZ_T5W0FPUXg lauluja karaokeversioina, leikkeinä… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GX2YZB-lnhg lauluja 
 
https://busyteacher.org/classroom_activities-listening/songs_and_lyrics/ paljon sisältöä 
 
https://www.learnenglish.de/pictures.html kuvasanastoja 
 
https://www.boredpanda.com/animal-sounds-different-languages-james-chapman/ Englanniksi tekstitetty kuvia 
siitä, mitä eläimet “sanovat” eri kielillä, sopii myös muihin kieliin, kaunis ulkoasu. 
 
https://www.youtube.com/user/wearebusybeavers paljon opetuslauluja 
 
https://www.gonoodle.com/ Liikettä, laulua, tanssia… 
 
https://www.eslkidstuff.com/ Paljon materiaalia 

 
 
Sisällöt muuttuvat jatkuvasti, kannattaa siis aika ajoin tehdä sekä perus-, video- että kuvahakuja sanoilla esl kids  
 

Saksan kieli 

http://www.kidsweb.de/ Teemasivuja, kierrätysaskarteluja. 
 
http://www.labbe.de/zzzebra/ Peli- ja askarteluideoita, lauluja. 
 
https://de.islcollective.com/ Oppilasmonisteita, jonkin verran myös pienille. 
 
https://www.goethe.de/ins/fi/fi/spr/unt/kum/dfk/dff.html Felix und Franzi -oppimiskokonaisuus.  
 
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php Planet Schule -DAF-videot Deutsch mit Socke ja 
Deutsch lernen mit Mumbro und Zinell. 
 
https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/dki/soc.html Goethe-instituutin opettajanopas Deutsch mit Socke -sarjaan. 
 
  

http://esl-kids.com/
http://www.teachchildrenesl.com/
https://supersimpleonline.com/
https://www.allthingstopics.com/
https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/reading-owl/oxford-reading-tree-levels/
https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/reading-owl/oxford-reading-tree-levels/
https://www.youtube.com/channel/UCBnZ16ahKA2DZ_T5W0FPUXg
https://www.youtube.com/watch?v=GX2YZB-lnhg
https://busyteacher.org/classroom_activities-listening/songs_and_lyrics/
https://www.learnenglish.de/pictures.html
https://www.boredpanda.com/animal-sounds-different-languages-james-chapman/
https://www.youtube.com/user/wearebusybeavers
https://www.gonoodle.com/
https://www.eslkidstuff.com/
http://www.kidsweb.de/
http://www.labbe.de/zzzebra/
https://de.islcollective.com/
https://www.goethe.de/ins/fi/fi/spr/unt/kum/dfk/dff.html
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php
https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/dki/soc.html
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https://sites.arte.tv/karambolage/de 
Arte-kanavan pieniä tietoiskuja saksaksi (myös ranskaksi, englanniksi, espanjaksi ja puolaksi), mm. Schultüte.  
 
https://www.youtube.com/user/kinderlieder/videos Runsaasti lastenlauluja, monet sanojen kera, varsinkin 
animaatiot. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCYqIGDpbuEyzXR2aaj-cnaQ Pieniä tarinoita Flunke-hahmon kera 
(Flunkeblunk). 
 
https://www.deinefreunde.info/ -> Videos  
Hampurista kotoisin oleva trio, joka tekee todella moderneja lastenlauluja kivoilla videoilla. Tekstit löytyvät netistä. 
Voi opetella oppilaiden kanssa vaikka ihan vain kertosäkeet. Youtubessa lisää lauluja.  
 
http://www.lernspass-fuer-kinder.de/ Saksan liittohallinnon ylläpitämä lasten 
tietosivusto, jota voi hyödyntää esim. Saksan maantuntemuksen 
opettamisessa. 

 
https://teddylingua.de/ 
 
 

Espanjan kieli 

https://rockalingua.com/ paljon materiaalia 
 

 

Ranskan kieli  

http://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/materiaalit/ranska/ lauluja jne. 
 
https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/files/2018/06/Kopio_-
Varhennetun-ranskan-vuosikello.pdf ranskan vuosikello 
 
 

Ruotsin kieli 

http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/sprakberikad-undervisning/ Kielirikasteinen opetus.  
  
http://svenskanu.fi/laromaterial/#lagstadiet  Monipuolista materiaalia. 
 
 
https://peda.net/jyvaskyla/kielisuihkutus/kjm/ruotsin-kieli  Paljon suihkutusmateriaalia 
 

https://sites.arte.tv/karambolage/de
https://www.youtube.com/user/kinderlieder/videos
https://www.youtube.com/channel/UCYqIGDpbuEyzXR2aaj-cnaQ
https://www.deinefreunde.info/
http://www.lernspass-fuer-kinder.de/
https://teddylingua.de/
https://rockalingua.com/
http://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/materiaalit/ranska/
https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/files/2018/06/Kopio_-Varhennetun-ranskan-vuosikello.pdf
https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/files/2018/06/Kopio_-Varhennetun-ranskan-vuosikello.pdf
http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/sprakberikad-undervisning/
http://svenskanu.fi/laromaterial/#lagstadiet
https://peda.net/jyvaskyla/kielisuihkutus/kjm/ruotsin-kieli
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TOIMINNALLISUUTTA, esim:  
 

• Poisonous card 

• Klipsukortit 

• Läpsyleikit,kärpäslätkä 

• rikkinäinen puhelin 

• Kuva+nimi –yhdistäminen 

• Muistipeli 

• Peppu edellä  

• Eläytyvät dialogit, draama 

• Bingo 

• Catch  

• Rytmikkäät numerot  

• Käsinukke-esittelyt  

• Laululeikit 

• Kylmää-kuumaa 

• Monumenttipatsaat  

• X-breikki 

• Zodiak-piirit (tervehdykset) 

• verbit ja tunnetila 

• Hedelmäsalaatti 

• Sanaluokkajumppa 

• Corner 

• Poisonous card 

• Kaboom! 

• BANG! 

• Sponge Bob 

• Kiertävät keskustelukumppanit, esim. sää 
piireissä 

• Huojuva torni ja siihen sovellukset 

• Yhteen-ja vähennyslaskut 

• Suullisten videointi 

• Mielipidejanat 

• Kynä-kamerasuunnistus 

• Action Track 

• Sanaluokkajumppa 

• viestisanelu 

• kyykkyleikki sanastolla 

• come here, please! 

• selkään kirjoittaminen/ piirtäminen 

• buzz 

• hot ball 

• lukuja rytmisoittimilla vuorotellen 

• Blind man’s bluff 

• I spy with my little eye… 

• Kimin leikki 

• pantomiimi 

• juoksusanelu 

• word race 

• Kapteeni käskee 

• Yes/ No 

• Stop! 

• Tunnekävely 

• Atom 

• Patsasleikki 

• Kosketa väriä 

• Hatchi patchi 

• Kapteeni käskee 

• numerot keholla 

• monsteri/zombie/robotti 

• Sanadomino 

• …. 

 


