
VARHENNETTU ENGLANNINOPETUS ESI- JA ALKUOPETUKSESSA 
 

Oppitunnit 1 - 5 

 
Jokaisella tunnilla kerrataan edellisillä tunneilla harjoiteltuja asioita, rakennetaan hieman uutta 
tietoa vanhan päälle ja opetellaan yksi uusi asia.  
 
Tervehdyksen yhteydessä harjoitellaan joka tunnilla yksi uusi tunnesana: OK, SAD ja HAPPY.  
 
Kaikkiin esiopetusryhmiin sekä 1. ja 2. luokkiin jaetaan ensimmäisellä tunnilla englannin juliste, 
joka laitetaan luokan/opetustilan seinälle. Tunnin lopussa julisteeseen kiinnitetään opeteltuun 

asiaan liittyvä kuva, joka muistuttaa joka päivä harjoittelemaan opeteltujen aihealueiden sanoja. 
 
 

1. oppitunti 
 
TAVOITE: Opitaan tervehtimään, kysymään nimeä ja 
sanomaan oma nimi 
 
TARVIKKEET: Tietokone, (datatykki), kaiuttimet, huivi 
silmien peitoksi, juliste ja kuvatekstilappu, HELLO-
kuvatekstilappu, sinitarraa 
 
SISÄLTÖ: 
 

1. Laulu: ”Hello, what’s your name? 
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728 
 

2. Leikki: Laitetaan musiikki soimaan luokassa. 
Oppilaat liikkuvat ympäri luokkaa, kun opettaja 
pysäyttää musiikin, niin kysytään lähimmältä 
kaverilta: ”What’s your name?” ja kaveri vastaa 
”My name is... . ” 
Leikissä voi käyttää aloituslaulua: ”What’s your name?” tai ”What’s your name, nice to 
meet you” -laulua https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg  
 

3. Leikki: Sokkoleikki. Ollaan piirissä ja sokko seisoo keskellä. Toiset pyörivät ympärillä piirissä. 
Sokko sanoo stop, piiri pysähtyy. Sokko osoittaa yhtä ja kysyy: ”What’s your name?” 
Osoitettu oppilas vastaa: ”My name is ... .” Leikki jatkuu, vaihdetaan välillä sokkoa. Leikkiä 
voi varioida niin, että osoitettu oppilas vastaa: ”My name is Micky Mouse.” Sokko yrittää 
tunnistaa luokkakaverin äänestä. Jos tunnistaa, kaveri joutuu sokoksi. 
 

4. Lopetus: Kiinnitetään tunnilla/tuokiolla käsitellyn aiheen kuva (puhekupla, jossa lukee 
HELLO) englannin julisteeseen luokan seinälle. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg


VARHENNETTU ENGLANNINOPETUS ESI- JA ALKUOPETUKSESSA 
 

Oppitunnit 1 - 5 

Jokaisella tunnilla kerrataan edellisillä tunneilla harjoiteltuja asioita, rakennetaan hieman uutta 
tietoa vanhan päälle ja opetellaan yksi uusi asia.  
 
Tervehdyksen yhteydessä harjoitellaan joka tunnilla yksi uusi tunnesana: OK, SAD ja HAPPY.  
 
Kaikkiin esiopetusryhmiin sekä 1. ja 2. luokkiin jaetaan ensimmäisellä tunnilla englannin juliste, 
joka laitetaan luokan/opetustilan seinälle. Tunnin lopussa julisteeseen kiinnitetään opeteltuun 
asiaan liittyvä kuva, joka muistuttaa joka päivä harjoittelemaan opeteltujen aihealueiden sanoja. 
 

 
Tunti 2. 
 
TAVOITE: Opitaan kysymään ”How are you?” ja 
vastaamaan ”I am ok” sekä opetellaan numerot 1 - 5 
 
TARVIKKEET: Ryhmässä käytössä olevat numerokortit, 
multilinkpalikat, tietokone, (datatykki) ja kaiuttimet, 
numerot 1-5 kuva, sinitarraa 
 
SISÄLTÖ: 
 

1. Aloitus: Opetellaan tervehdys ”How are you?” 
sekä vastaamaan ”I am ok”. Käytetään apuna 
käsinukkea. 
 

2. Opetellaan: Käydään yhdessä läpi ja toistetaan 
numerot numerokorttien avulla. 
 

3. Leikki: Kaikille oppilaille jaetaan viisi 
multilinkpalikkaa (tai muuta vastaavaa esinettä esim. nappeja, tikkuja…). Opettaja näyttää 
numeron kortilla ja oppilaat laittavat pöydälle lukua vastaavan määrän esineitä. Variaatio: 
jos on aikaa, leikki voidaan leikkiä myös niin, että opettaja sanoo vain numeron, ei näytä 
kortilla. 
 

4. Laulu: ”Counting 1-5 Number Songs” https://www.youtube.com/watch?v=WC3l9iW89sA 
tai https://www.youtube.com/watch?v=SV6iC34a46w 
 

5.  Lopetus: laitetaan englannin julisteeseen kalanmuotoinen kuvatekstilappu, jossa on 
numerot 1 – 5. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SV6iC34a46w


VARHENNETTU ENGLANNINOPETUS ESI- JA ALKUOPETUKSESSA 
 

Oppitunnit 1 - 5 

Jokaisella tunnilla kerrataan edellisillä tunneilla harjoiteltuja asioita, rakennetaan hieman uutta 
tietoa vanhan päälle ja opetellaan yksi uusi asia.  
 
Tervehdyksen yhteydessä harjoitellaan joka tunnilla yksi uusi tunnesana: OK, SAD ja HAPPY.  
 
Kaikkiin esiopetusryhmiin sekä 1. ja 2. luokkiin jaetaan ensimmäisellä tunnilla englannin juliste, 
joka laitetaan luokan/opetustilan seinälle. Tunnin lopussa julisteeseen kiinnitetään opeteltuun 
asiaan liittyvä kuva, joka muistuttaa joka päivä harjoittelemaan opeteltujen aihealueiden sanoja. 

 
Oppitunti 3 
 
TAVOITE: Opitaan vastaamaan kysymykseen ”How are you?” 
”I am sad” ja opetellaan 
numerot 6 - 10 
 
TARVIKKEET: Ryhmässä käytettävät numerokortit (6-10), 
tietokone (datatykki), kaiuttimet, kalakortit, numerot 6-10 
kuva, sinitarraa 
 
SISÄLTÖ: 
 

1. Aloitus: Opetellaan tervehdys ”How are you?” sekä 
vastaamaan ”I am sad.”. 
 

2. Harjoitellaan ja opetellaan: Kerrataan numerot 1 – 5 
numerokorttien avulla ja käydään läpi ja toistetaan 
uudet numerot 6 - 10. 
 

3. Laulu: ”Count to 10-song” / learning numbers / kids 
song https://www.youtube.com/watch?v=diMJIlv-4N0 
 

4. Leikki: Laitetaan lattialle 10 kpl kalakortteja. Yksi oppilas 
menee luokasta ulos. Muut valitsevat yhden kalan. Ulos 
mennyt oppilas tulee luokkaan ja alkaa onkia kaloja. 
Samaan aikaan oppilaat laskevat yhdessä ”one, two, 
three...”. Kun onkija koskee ennalta sovittuun kalaan, 
kaikki huutavat ”Go fish!” ja ongitut kalat putoavat 
takaisin ”lampeen”. Valitaan uusi uloslähtijä ja leikki 
aloitetaan alusta. 
 

5. Lopetus: laitetaan englannin julisteeseen 
kalanmuotoinen kuvatekstilappu, jossa on numerot 6 - 10 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=diMJIlv-4N0


VARHENNETTU ENGLANNINOPETUS ESI- JA ALKUOPETUKSESSA 
 

Oppitunnit 1 - 5 

Jokaisella tunnilla kerrataan edellisillä tunneilla harjoiteltuja asioita, rakennetaan hieman uutta 
tietoa vanhan päälle ja opetellaan yksi uusi asia.  
 
Tervehdyksen yhteydessä harjoitellaan joka tunnilla yksi uusi tunnesana: OK, SAD ja HAPPY.  
 
Kaikkiin esiopetusryhmiin sekä 1. ja 2. luokkiin jaetaan ensimmäisellä tunnilla englannin juliste, 
joka laitetaan luokan/opetustilan seinälle. Tunnin lopussa julisteeseen kiinnitetään opeteltuun 
asiaan liittyvä kuva, joka muistuttaa joka päivä harjoittelemaan opeteltujen aihealueiden sanoja. 
 
 
Oppitunti 4  
 
TAVOITE: Opitaan vastaamaan kysymykseen ”How are you?” 
eri tavalla: ”I am happy” ja opetellaan värit red, green, yellow 
ja blue 
 
TARVIKKEET: tietokone (datatykki), kaiuttimet, kalakortit, 
multilinkpalikat, englannin juliste ja sateenkaaren kuva, 
sinitarraa 
 
SISÄLTÖ:  
 

1. Aloitus: Opetellaanvastaamaan kysymykseen ”How are 
you?” sekä vastaamaan ”I am happy.”. 
 

2. Opetellaan: Käydään yhdessä läpi ja toistetaan 
opeteltavat värit läpi kalakorttien avulla. 
 

3. Leikki: Kim-leikki kaloilla. Laitetaan harjoiteltavien 
värien kalat esille. Oppilaat sulkevat silmänsä. Opettaja 
ottaa yhden kalan pois. Oppilaat avaavat silmänsä ja 
keksivät, mikä väri on poissa. 
 

4. Leikki: Jaetaan kaikille Multilink-palikat harjoiteltavissa 
väreissä. Rakennetaan torneja opettajan sanelemassa 
värijärjestyksessä. Mennään sitten pareittain ja 
pyydetään paria rakentamaan torni parin sanelemassa 
värijärjestyksessä. 
 

5. Lopetus: laitetaan englannin julisteeseen sateenkaaren 
kuva. 

 

 

  



VARHENNETTU ENGLANNINOPETUS ESI- JA ALKUOPETUKSESSA 
 

Kieli ja kulttuuri: joulu 

Oppitunti 5 

 

JOULU 
 
TAVOITE: Opitaan toivottamaan hyvää joulua englanniksi ja 
keskustellaan siitä, miten joulunvietto eroaa suomalaisesta joulusta 
 
TARVIKKEET: Tietokone, (datatykki), kaiuttimet, korttipohjat (valkoinen, 
punainen tai harmaa), tietokoneella kirjoitettu ja tulostettu arkki, jossa 
useampaan kertaan kirjoitettu ”Merry Christmas”, liimaa, sakset ja 
tähden muotoinen kuva. 
 
SISÄLTÖ: 
 

1. Kerrataan värejä: kuunnellaan Rudolf’s Nose / Christmas songs 
for kids - https://www.youtube.com/watch?v=y4SpQMom8t8 
 

2. Kuunnellaan, toistetaan ja harjoitellaan toivotukset ”Merry Christmas” ja ”Happy New 
Year.” 
 

3. Laulu: We Wish You a Merry Christmas / Super Simple Songs 
https://www.youtube.com/watch?v=hNkvV4PR-q0 

Lapset voivat osallistua laulussa kertosäkeeseen: ”We wish you a Merry Christmas and a 

Happy New Year.” 

 

4. Katsellaan videota ja keskustellaan yhdessä 
erilaisista englantilaisista jouluperinteistä, kuten: 
jouluruoat, joululahjat (jaetaan joulupäivän 
aamuna), joulusukat ja paukkukarkit. Videon voi 
välillä pysäyttää: https://youtu.be/mR6r6_txg-g  
 

5. Joulusanoja: Kirjoitetaan ja piirretään taululle tai 
näytetään dataprojektorilla kuvat ja sanat: 
SANTA, STAR, PRESENT ja CHRISTMAS TREE. 
Muistutetaan vielä lapsille sanojen merkitys. 
 

6. Askarrellaan: Lapsille jaetaan korttipohja ja 
valmiiksi tulostettu ”Merry Christmas” -teksti. 
Lapset liimaavat tekstin korttiin, valitsevat jonkin 
sanan ylläolevasta sanastosta ja piirtävät sen korttiin. 
 

7. Lopetus: laitetaan englannin julisteeseen tähden muotoinen kuva. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y4SpQMom8t8
https://www.youtube.com/watch?v=hNkvV4PR-q0
https://youtu.be/mR6r6_txg-g

