
VARHENNETTU ENGLANNINOPETUS ESI- JA ALKUOPETUKSESSA 
 

Oppitunnit 6 - 12 

 
Jokaisella tunnilla kerrataan edellisillä tunneilla harjoiteltuja asioita, rakennetaan hieman uutta 
tietoa vanhan päälle ja opetellaan yksi uusi asia.  
 
Tervehdyksen yhteydessä kerrataan jo opeteltuja tunnesanoja OK, SAD ja HAPPY ja sen jälkeen 
harjoitellaan uusia tunnesanoja: HUNGRY, ANGRY, FINE ja TIRED.  
 
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 6 
 
TAVOITE: Opitaan vastaamaan kysymykseen ”How are you?” eri tavalla: ”I’m hungry” ja 
värit: black, white, brown ja orange 
 
TARVIKKEET: tietokone (datatykki), kaiuttimet, kalakortit, englannin juliste, kuvatekstikortti 
käärme/mato ja sinitarraa 
 
SISÄLTÖ: 
 

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

2. Laulu: ”How are you today?” Laulun avulla kerrataan 
opetellut tunnesanat: ok, sad, happy ja hungry: 
https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI 
 

3. Opetellaan ja harjoitellaan: kerrataan jo opetellut 
värit ja käydään läpi ja toistetaan uudet värit 
esimerkiksi kalakorttien tai hernepussien avulla. 
 

4. Leikki: Kalapeli väreillä. Laitetaan kalat lattialle. Yksi 
poistuu luokasta. Sovitaan/valitaan yhdessä yksi 
kaloista. Poistunut tulee onkimaan kaloja ja samalla 
yhdessä sanotaan värejä. Kun onkijan käsi koskettaa 
sovittua kalaa niin kaikki huutavat: ”Go Fish!” Kaikki 
kalat putoavat ”lampeen”. Sovitaan uusi uloslähtijä ja 
leikki alkaa uudestaan. 
 

5. Jos aikaa jää, voidaan leikkiä Kim-leikkiä väreillä tai 
jotain muuta leikkiä edellisiltä kerroilta. 
 

6. Lopetus: laitetaan englannin julisteeseen käärmeen 
tai madon muotoinen kuvatekstilappu. 

https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI


VARHENNETTU ENGLANNINOPETUS ESI- JA ALKUOPETUKSESSA 
 

Oppitunnit 6 - 12 

 
Jokaisella oppitunnilla kerrataan jo edellisillä tunneilla harjoiteltuja asioita, rakennetaan hieman 
uutta tietoa vanhan päälle ja opetellaan yksi uusi asia.  
 
Tervehdyksen yhteydessä kerrataan jo opeteltuja tunnesanoja OK, SAD ja HAPPY ja sen jälkeen 
harjoitellaan uusia tunnesanoja: HUNGRY, ANGRY, FINE ja TIRED.  
 
Jokainen tunti loppuu siihen, että englannin julisteeseen lisätään tunnilla käsitellyn asian symboli, 
joka muistuttaa joka päivä harjoittelemaan opeteltujen aihealueiden sanoja. 
 

Oppitunti 7  
 
TAVOITE: Opitaan perheeseen liittyvää sanastoa: mum, 
dad, granny, granddad, sister, brother and I 
 
TARVIKKEET: Tietokone, datatykki, kaiuttimet, printattu 
kuva perheestä (pdf-liite), valkoista piirustuspaperia, 
värikynät, juliste, SYDÄN-kuvatekstilappu ja sinitarraa 
 
SISÄLTÖ:  
 

1. Aloitus: Tervehditään. Tunnin aluksi kuunnellaan laulu: ”How are you today?” 
https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI ja kerrataan ”Hello, how are you?” 
kysymys sekä kaikki siihen vastaukseksi opetellut tunnesanat: I’m ok, happy, sad ja hungry. 
 

2. Opetellaan: Käydään sanasto läpi, kuunnellaan ja toistetaan perhesanat perhekuvan avulla 
(pdf-tiedosto) 
 

3. Laulu: ”We are family song”: https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM  
 

4. Tehtävä: Pysäytetään laulu viimeisen kuvan kohdalle jossa 
lukee: I   MY . Oppilaat piirtävät kuvan omasta perheestään 
ja kirjoittavat itsensä yläpuolelle sanan ”I”. Kiinnitetään 
oppilaitten piirtävät kuvat luokan seinälle. Myöhemmin 
viikon aikana voidaan kerrata perhesanoja näiden kuvien 
avulla. 
 

5. Lopetus: Kiinnitetään tunnilla/tuokiolla käsitellyn aiheen 
kuvateksti, SYDÄN, jossa lukee ”family”, englannin 
julisteeseen luokan seinälle. Hyvästellään englanniksi. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI
https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM
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Jokaisella oppitunnilla kerrataan jo edellisillä tunneilla harjoiteltuja asioita, rakennetaan hieman 
uutta tietoa vanhan päälle ja opetellaan yksi uusi asia.  
 
Tervehdyksen yhteydessä kerrataan jo opeteltuja tunnesanoja OK, SAD ja HAPPY ja sen jälkeen 
harjoitellaan uusia tunnesanoja: HUNGRY, ANGRY, FINE ja TIRED.  
 
Jokainen tunti loppuu siihen, että englannin julisteeseen lisätään tunnilla käsitellyn asian symboli, 
joka muistuttaa joka päivä harjoittelemaan opeteltujen aihealueiden sanoja. 
 

Oppitunti 8  
 
TAVOITE: Opitaan vastaamaan tervehdykseen ”How are you?” 
tunnesanalla ”angry” sekä opetellaan kotieläimiä: dog, cat, mouse, cow, 
horse, sheep, pig, chicken ja duck. Opetellaan käyttämään ”I have…” –
rakennetta. 
 
TARVIKKEET: Tietokone, datatykki, kaiuttimet, eläinkuvakortit (pdf-tiedosto) leikkattuina ja 
laminoituina, kuvatekstilappu KISSA, juliste ja sinitarraa 
 

1. Aloitus: Tervehditään. Kysytään ”Hello, how are you?” ja opetellaan käyttämään uutta 
tunnesanaa angry. Kun vastataan ”I’m angry”, ollaan oikein vihaisen näköisiä. Kierretään 
ympäri luokkaa tervehditään, kysytään ”Hello, how are you?” ja opettajan näyttämän 
vihjelapun mukaisesti vastataan ”I’m happy” tai ”I’m angry”. Esitetään ilmeillä ja eleillä 
iloista tai vihaista. 
 

2. Opetellaan: Käydään eläinsanasto läpi laulun avulla niin, että aina äänien jälkeen ennen 
kuvaa pysäytetään laulu ja mietitään, mikä eläin on kyseessä suomeksi ja englanniksi, 
toistetaan eläinsanat. ”Best animal sounds song” 
https://www.youtube.com/watch?v=0rKeFBQexbY  
 

3. Leikki/tehtävä: Huom! Käytä kuvakorteista vain niitä eläimiä, jotka opeteltiin laulun aikana 
(dog, cat, cow, duck, sheep, pig, horse, chicken ja mouse). Pienen ryhmän kanssa 
eläinkortit voidaan piilottaa luokkaan ja oppilaat etsivät niitä. Samasta eläimestä voi olla 
useampi kuvakortti. Tärkeää, että jokainen oppilas saa ainakin yhden kortin. Suuremman 
ryhmän kanssa eläinkortit voidaan ”vetää hatusta” ja jakaa suoraan 
oppilaille. Käydään läpi ilmaisu: ”I have...” Opettaja kysyy: ”Who 
has a dog?” ja kaikki, joilla on koiran kuva vastaavat: ”I have a dog” 
ja tuovat kortin luokan eteen. 
 

4. Lopetus: Laitetaan englannin julisteeseen KISSA kuvatekstilappu, 
jossa lukee ”animals”. Hyvästellään. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0rKeFBQexbY


VARHENNETTU ENGLANNINOPETUS ESI- JA ALKUOPETUKSESSA 
 

Oppitunnit 6 - 12 

 
Jokaisella oppitunnilla kerrataan jo edellisillä tunneilla harjoiteltuja 
asioita, rakennetaan hieman uutta tietoa vanhan päälle ja 
opetellaan yksi uusi asia.  
 
Tervehdyksen yhteydessä kerrataan jo opeteltuja tunnesanoja OK, 
SAD ja HAPPY ja sen jälkeen harjoitellaan uusia tunnesanoja: 
HUNGRY, ANGRY, FINE ja TIRED.  
 
Jokainen tunti loppuu siihen, että englannin julisteeseen lisätään 
tunnilla käsitellyn asian symboli, joka muistuttaa joka päivä 
harjoittelemaan opeteltujen aihealueiden sanoja. 
 
 

Oppitunti 9  
 
TAVOITE: Opitaan vastaamaan tervehdykseen ”How are you?” tunnesanalla ”fine” sekä opetelaan 
villieläimiä: lion, tiger, snake, frog, elephant, bird, monkey, parrot ja bee. 
 
TARVIKKEET: Tietokone, datatykki ja kaiuttimet, villieläinkuvakortit (pdf-tiedosto) leikattuina ja 
laminoituina, pelialustat tulostettuina (2 – 4 oppilaan ryhmille), nopat, kuvatekstilappu 
MEHILÄINEN, juliste ja sinitarraa 
 

1. Aloitus: Tervehditään. Kysytään ”Hello, how are you?” ja opetellaan 
käyttämään uutta tunnesanaa fine. Kun vastataan ”I’m fine”, ollaan 
oikein iloisen ja tyytyväisen näköisiä. Kierretään ympäri luokkaa 
tervehditään, kysytään ”Hello, how are you?” ja opettajan näyttämän 
vihjelapun mukaisesti vastataan ”I’m sad” tai ”I’m fine”. Esitetään 
ilmeillä ja eleillä surullista tai hyvin voivaa. 
 

2. Opetellaan: Käydään eläinsanasto läpi laulun avulla niin, että aina 
äänien jälkeen ennen kuvaa pysäytetään laulu ja mietitään, mikä 
eläin on kyseessä suomeksi ja englanniksi, toistetaan villieläinsanat: 
”Best Animal Sounds Song Jungle” 
https://www.youtube.com/watch?v=y5pSL83c1ck  
 

3. Leikki: Laitetaan eläinkortit pussiin tai johonkin astiaan. Oppilas 
nostaa kortin eikä näytä sitä muille. Hän esittää pantomiimina 
kuvassa olevaa eläintä. Oppilas, joka arvaa, mistä eläimestä on 
kyse, pääsee esittämään seuraavaa. Toteutetaan niin, että kaikki 
saavat esittää ainakin kerran. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y5pSL83c1ck


4. Peli: Tulostetaan pelipohjat (pdf-tiedosto). Jokaisella ryhmän oppilaalla on erivärinen 
puuväri. Oppilaat heittävät noppaa vuorotellen. Nopan silmäluku osoittaa, mikä eläin 
pelilaudalta väritetään (eläinkuvat voi laittaa taululle ja niiden viereen piirretään nopan 
silmäluku). Eläin sanotaan ääneen englanniksi. Sitten sen saa värittää omalla värikynällä 
pelialustasta. Lopuksi tutkitaan kenellä on eniten väritettyjä eläimiä. 

 
5. Lopetus: Laitetaan englannin julisteeseen MEHILÄINEN kuvatekstilappu, jossa lukee 

”animals”. Hyvästellään. 
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Jokaisella oppitunnilla kerrataan jo edellisillä tunneilla harjoiteltuja asioita, 
rakennetaan hieman uutta tietoa vanhan päälle ja opetellaan yksi uusi asia.  
 
Tervehdyksen yhteydessä kerrataan jo opeteltuja tunnesanoja OK, SAD ja 
HAPPY ja sen jälkeen harjoitellaan uusia tunnesanoja: HUNGRY, 
ANGRY, FINE ja TIRED.  
 
Jokainen tunti loppuu siihen, että englannin julisteeseen lisätään 
tunnilla käsitellyn asian symboli, joka muistuttaa joka päivä 
harjoittelemaan opeteltujen aihealueiden sanoja.  
 
 

Oppitunti 10  
 
TAVOITE: Opitaan vastaamaan tervehdykseen ”How are you?” tunnesanalla ”tired” sekä 
opetellaan ruokia ja juomia: broccoli, ice cream, donuts, juice, popcorn, pizza, bananas ja soup. 
Opitaan kertomaan, mistä ruoista pitää ja mistä ei pidä. 
 
TARVIKKEET: Tietokone, datatykki ja kaiuttimet, villieläinkuvakortit (pdf-tiedosto) leikattuina ja 
laminoituina, tulostettavat Yummy/yucky I like / I don’t like monistepohjat (pdf), kuvatekstilappu 
JÄÄTELÖ, juliste ja sinitarraa 
 
 

1. Aloitus: Tervehditään. Kysytään ”Hello, how are you?” ja opetellaan 
käyttämään uutta tunnesanaa tired. Kun vastataan ”I’m tired”, ollaan 
oikein väsyneitä ja haukotellaan. Kierretään ympäri luokkaa 
tervehditään, kysytään ”Hello, how are you?” ja opettajan näyttämän 
vihjelapun mukaisesti vastataan ”I’m tired” tai ”I’m fine”. Esitetään 
ilmeillä ja eleillä väsynyttä tai hyvin voivaa. 
 

2. Opetellaan: Käydään yhdessä sanasto läpi. Opettaja kyselee. Do you like bananas? Harjoitellaan 
vastaamaan ”Yes, I do” ja ”No I don’t” ja kertomaan ”I like…”.  
 

3. Laulu: ”Do you like broccoli ice cream?” Katsotaan video ja 
lauletaan kerran läpi. Toisella kerralla voidaan aina pysäyttää 
ruuan jälkeen ja jokainen saa sanoa joko ”Yes I do” tai ”No, I 
don’t”. https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk  
 

4. Tehtävä: Puhutaan videossa esiintyvästä ”yucky” sanasta ja kerrotaan, että sen vastakohta 
on ”yummy”. Jaetaan jokaiselle ”yucky/yummy” -monistepohja. Oppilaat saavat piirtää 
siihen ruokia. Voi myös laittaa sellaisia ruokia, joita ei ollut laulussa. 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk


 
5. Lopetus: Laitetaan englannin julisteeseen JÄÄTELÖ kuvatekstilappu, jossa lukee ”food”. 

Hyvästellään. 
 

 

EXTRA VINKKI 
 
Kuunnellaan oppilaiden kanssa myös laulu: ”Pineapple Yummy Food 
Song for Kids”, jossa esiintyy ilmaus ”yummy”. 
https://www.youtube.com/watch?v=Jj2LMtvIjgQ  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj2LMtvIjgQ
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Jokaisella oppitunnilla kerrataan jo edellisillä tunneilla harjoiteltuja asioita, rakennetaan hieman 
uutta tietoa vanhan päälle ja opetellaan yksi uusi asia.  
 
Tervehdyksen yhteydessä kerrataan jo opeteltuja tunnesanoja OK, SAD ja HAPPY ja sen jälkeen 
harjoitellaan uusia tunnesanoja: HUNGRY, ANGRY, FINE ja TIRED.  
 
Jokainen tunti loppuu siihen, että englannin julisteeseen lisätään tunnilla käsitellyn asian symboli, 
joka muistuttaa joka päivä harjoittelemaan opeteltujen aihealueiden sanoja. 
 
 
 

Oppitunti 11 
 
TAVOITE: Kerrataan kaikki opitut tavat vastata tervehdykseen: ”How are you?”: ”I am ok, happy, 
sad, hungry, angry, fine ja tired” sekä opetellaan kehonosia: head, shoulders, knees, toes, nose, 
eyes, ears ja mouth. 
 
TARVIKKEET: Tietokone, datatykki ja kaiuttimet, maalarinteippiä, kuvatekstilappu KEHO, juliste ja 
sinitarraa 
 

1. Aloitus: Kerrataan ”How are you?” ja kaikki mahdolliset vastaukset: I am ok, happy, sad, 
hungry, angry, fine and tired. Kierretään ympäri luokkaa tervehditään, kysytään ”Hello, 
how are you?” ja opettajan näyttämän vihjekuvan (tunnekuvakortit tai 
opettaja esittää tunnetilaa) mukaisesti vastataan kysymykseen. Samalla 
kun vastataan, esitetään ilmeillä ja eleillä kyseistä tunnetilaa. 
 

2. Liikuntaleikki: Toistetaan opettajan perässä (sanotaan yhdessä) ja 

heilutellaan/ravistellaan aina oikeaa kehonosaa: 

Hello Body! 

Hello right leg! 

Hello left leg! 

Hello right hand! 

Hello left hand! 

Hello head! 

Hello nose! 

Hello whole body! 

 

3. Opetellaan: Käydään laulun sanasto ensin yhdessä läpi: head, shoulders, knees, toes, nose, 

eyes, ears ja mouth. Kosketaan omassa kehossa kyseistä kehonosaa. Lisäksi opettaja voi 

vielä näyttää kuvasta. 



 

4. Laululeikki: ”Head, shoulders, knees and toes (learn it)” 

https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8  

Jos haluaa nopeuttaa ja vaikeuttaa laulua, voidaan vielä laulaa “Head, shoulders, knees and 

toes (sing it)” -versiota. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0  

 
5. Tehtävä/leikki: Tehdään maalarinteipistä ”teippipallo” kierittämällä sitä käden ympärille 

niin, että tahmea puoli jää ylöspäin. Oppilas tulee luokan eteen ja opettaja sanoo 
kehonosan ja laittaa pallon oppilaan vastaavaan kehonosaan. Luokan edessä ollut oppilas 
saa pallon ja pyydetään uusi oppilas eteen pariksi. Teippipalloa pitelevä oppilas saa sanoa 
jonkin mieleen jääneen kehonosan ja kiinnittää pallon parin vastaavaan kehonosaan. 
Ensimmäinen oppilas palaa omalle paikalleen ja otetaan uusi oppilas jälleen eteen pariksi 
jne… 
 

6. Lopetus: Kiinnitetään englannin julisteeseen tytön alle tekstilappu ”body”. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
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EASTER 
 
 

Oppitunti 12 
 
TAVOITE: Kerrataan kaikki opitut tavat vastata tervehdykseen: 
”How are you?”: ”I’m ok, happy, sad, hungry, angry, fine ja tired” 
sekä opetellaan värit pink ja purple ja pääsiäissanat Easter ja 
egg. 
 
 
TARVIKKEET: Tietokone, datatykki ja kaiuttimet, värityskuva (pdf-tiedosto), puuvärit, englannin 
julisteeseen pääsiäismuna, jossa lukee ”Easter”, juliste ja sinitarraa 
 
 

1. Aloitus: Kerrataan ”How are you?” ja kaikki mahdolliset vastaukset: I’m ok, happy, sad, 
hungry, angry, fine and tired. Kierretään ympäri luokkaa tervehditään, kysytään ”Hello, 
how are you?” ja opettajan näyttämän vihjekuvan (tunnekuva tai opettaja esittää 
tunnetilaa) mukaan vastataan kysymykseen. Samalla kun vastataan, esitetään ilmeillä ja 
eleillä kyseistä tunnetilaa. 
 

2. Laulu: ”Hello how are you song for IPG kids”. 
https://www.youtube.com/watch?v=xC3xSij7n4c  

 

3. Opetellaan: Uudet värisanat pink ja purple.  

 

4. Leikki: Kerrataan vanhoja ja harjoitellaan uusia värisanoja. 

Opettaja sanoo värin ja oppilaat etsivät luokasta värisiä 

tavaroita. Harjoitellaan eniten uusia värisanoja pink ja 

purple. 

 

5. Opetellaan: Pääsisäissanat Easter ja egg. 

 

6. Tehtävä: Jaetaan oppilaille värityskuvat ja tarvittavat puuvärit: blue, red, yellow, green, 

orange, black, white, brown, pink ja purple. Opettaja sanoo numeron ja värin ja oppilas 

värittää kuvasta oikean pilkun. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xC3xSij7n4c


 

7. Runo: ”Spring is here!” Opettaja lukee runon ja pohditaan yhdessä runossa esiintyviä 

outoja sanoja. Kiitokseksi kevään enkkutunneista opettaja jättää ryhmälle kortin, jossa 

runo. 

Spring is here! 

Spring is here. 

Spring is here. 

Goodbye snow, 

Flowers grow. 

Birds and bees, 

leaves on trees. 

Hello spring. 

Hello spring. 

 

8. Lopetus: Kiinnitetään englannin julisteeseen PÄÄSISÄISMUNA, jossa lukee ”Easter”. 
Toivotetaan kaikille iloista pääsisäistä: 
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