
VOPS 

Vaajakummun arjessa



Luokanopettajat: 1. luokan englannin opetus

- Opetustuokiot
- Laulut, leikit, integrointi muihin oppiaineisiin
- Jolly Phonics -menetelmä äännetietoisuuden harjoittelussa 
- Ei erillistä oppikirjaa
- Tavoitteena motivoida ja innostaa englannin kielen 

opiskeluun. 



Englannin tuokiot
- Englantia 3-5 päivänä viikossa 10-15min./kerta.
- Jakson aihealue (esim. luvut, värit, eläimet) ja siihen liittyviä lauluja ja leikkejä.
- Helppoja lauluja youtubesta, esim:

- nursery rhymes

- Super Simple Songs https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs
- The Singing Walrus https://www.youtube.com/channel/UCe1VpF4wS_kdcjyTRSXBcnQ
- The Learning Station https://www.youtube.com/user/TheLearningStation

- Suomenkieliset (laulu)leikit toimivat usein englanniksikin.

https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs
https://www.youtube.com/channel/UCe1VpF4wS_kdcjyTRSXBcnQ
https://www.youtube.com/user/TheLearningStation


Integrointi muihin oppiaineisiin
- Syksyllä lukujen opettelu matematiikassa
- Äidinkieli ja vierasperäiset kirjaimet
- Tammikuussa luokkaan kalenteri (ympäristöoppi)
- Joulu- ja kevätjuhlaesitykset
- Liikuntatuntien lämmittelyihin englannin sanastoa
- Rutiinit, esim. ruokailuun liittyvät fraasit



Ekaluokalla huomioitavaa:
- Lapsi saa rauhassa opetella lukemaan ja kirjoittamaan ensin 

suomeksi.
- Englanninkielisten sanojen kirjoitusasu ei vielä tärkeää
- Tasoerot näkyvät myös englannissa → eriyttäminen
- Vaikka osaamista ei näy, prosessi on käynnissä.



Aineenopettajat: 2. luokan opettaminen

- 1 x 45 min / vko
- toiminnallisuus edelleen tärkeää
- äännetietoisuuden harjoittelu jatkuu
- kirjoitusasu voi olla näkyvissä, mutta siihen ei kiinnitetä suuremmin huomiota
- luokassa yleensä kaksi aikuista (samanaikaisopetus, koulunkäynninohjaaja)

-> samanaikaisopetus mahdollistaa jaon kahteen tarvittaessa

- ei erillistä oppikirjaa, englannin vihkot (portfoliomainen)



2. luokan englannin opetusta käytännössä

- pieniä, vaihtelevia tuokioita, paljon kielisuihkutuselementtejä

-> 5-15 min / tehtävä: kuunnellen (sadut, laulut, lorut…), puhuen, laulaen, 
tehden, leikkien, pelaillen, kieltä tutkien…

- Elävä muistipeli 
- Apuvälineitä sanaston visualisointiin:

->www.mes-english.com (muokattavia materiaaleja, mm. Flashcards, pelipohjia)

-> https://papunet.net/materiaalia/kuvaty%C3%B6kalu (kuva+sana)

http://www.mes-english.com
https://papunet.net/materiaalia/kuvaty%C3%B6kalu


Äännetietoisuuden harjoittelu 2.luokalla
- äänteiden harjoittelemista, esim. 

Jolly Phonics: äänteeseen liitetään jokin liike, laulut

Land Ahoy: merirosvoseikkailu äänteiden maailmassa

https://www.nmi.fi/kaynnissa-olevat-hankkeet/kielitaito-kuuluu-kaikille/land-ahoy-varhenn
ettua-englantia-esi-ja-alkuopetukseen

- keskitytty konsonanttiäänteisiin (minimiparit sekä suomesta poikkeavat äänteet)

- Äänteiden manipulaatio: sokkoleikki ja tervehdykset

https://www.nmi.fi/kaynnissa-olevat-hankkeet/kielitaito-kuuluu-kaikille/land-ahoy-varhennettua-englantia-esi-ja-alkuopetukseen/
https://www.nmi.fi/kaynnissa-olevat-hankkeet/kielitaito-kuuluu-kaikille/land-ahoy-varhennettua-englantia-esi-ja-alkuopetukseen/


Yhteisopettajuus

● ryhmän jakaminen kahteen toimintaryhmään helppoa (10 - 12/ ryhmä)

-> kieltenopettajina “puhutaan samaa kieltä”

● jatkossa toisen vastuulla äännetietoisuusharjoitukset, toisella taas 
kielisuihkutus

-> molempien vahvuudet käyttöön

-> vertaisoppimista



Saksan kielisuihkutus Vaajakummun esiopetuksessa

● Jyväskylässä kielisuihkutusta jo vuodesta 2010, Vaajakummun Yhtenäiskoulun 
esiopetusryhmissä saksaa on suihkuteltu
tästä syksystä alkaen

● Tavoitteena saada lapset innostumaan saksan kielestä niin paljon, että he valitsevat 
sen valinnaisaineeksi (myös muita kielivalikoiman kieliä suihkutetaan  

           -> A1- kielivalintojen monipuolistuminen)
● Kielisuihkutus on onnistumisen iloa ja riemua, myönteisen kuvan luomista itsestä 

kielenoppijana 
● Positiivista mielikuvaa koulusta ja opettajista Yhtenäiskoulussa



Toteutus Vaajakummussa
● 60 min/kerta/viikko (varsinaisen suihkutuksen kesto riippuu siitä, miten lapset 

jaksavat keskittyä tekemiseen)
● Ryhmässä n. 11 lasta ja esiopetuksen oma aikuinen apuna
● Paljon toiminnallista tekemistä: leikkimistä, laulamista, loruja, rutiineja, kielen 

ihmettelyä ja vertailua
● Tavoitteena onnistumisen kokemuksia jokaiselle 

           sekä hauskaa yhdessä tekemistä
● Oppikirjattomuus, tarinallisuus (Hans Hase)
● Aiheita mm.: itsestä kertominen (nimi, ikä), 

numerot, värit, eläimiä, ruokia, jne.)



Meidän tavallinen kielisuihkutuskerta
1. Toiminnallinen alkulaulu (Hallo, schön, dass du da bist)
2. Alkupiiri: ketä on paikalla, muistellaan viime kertaa, puhutaan, mitä tällä kertaa 

puuhataan
3. Mietittynä ja valmisteltuna jokaiselle kerralle useampi vaihtoehtoinen leikki
4. Eteneminen kullakin kerralla sen mukaan, miten on järkevää 
5. Keskittymistä vaativat tehtävät lyhyitä,

           vastaavasti paljon liikettä ja toimintaa, näiden 
          vuorottelua
6. Rauhoittava loppulaulu (Tschüss und bis bald)

Aktiviteetit mietitään niin, että jokainen lapsi voi
osallistua  mahdollisimman matalalla kynnyksellä
(myös arat ja taidoiltaan heikommat lapset)



Välillä tanssitaan, välillä rauhoitutaan väritystehtävän ääreen.



● Myrkkysieni
● Hedelmäsalaatti
● Kaverin arvausleikki
● Noppajumppa
● Määrän / värin tms. etsintä 

(tiimalasi antamaan aikaa)
● KIM-leikki

● Viestijuoksu
● Väri / Peili
● Oikean sanakortin luo 

juokseminen 
● Kärpäslätkäkisa

Meidän 
eskarilaisten 
suosikkileikkejä



Vinkkejä ja ideoita



LOPUKSI

Rohkeasti vain 
varhentamaan ja 
suihkuttamaan: se on 
palkitsevaa, 
opettavaista ja hurjan 
hauskaa - ihan parasta!


