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Opi leikkien -työpajassa teemana on herkkusanat. Leikit soveltuvat muidenkin 

sanojen opetteluun. 

 

                                             

 

Leikit löytyvät Vinkkiviuhkasta, joka tulostetaan erivärisille papereille. Sivut leikataan ja 

laminoidaan. Kansilehti ja materiaalivinkkilehti liimataan vastakkain ja laminoidaan 

kaksipuolisena, muut yksipuolisena.  Viuhkan laminoiduille sivuille voi kirjoittaa non-

permanent tussilla, joten viuhkan avulla voi opettaa värien lisäksi sanastoa ja numeroita. 

 https://blog.edu.turku.fi/kieko/files/2019/06/VINKKIVIUHKA-07062019.pdf 

                                      

• Hello-song (www.supersimple.com sivustolta löytyy laulujen sanat sekä runsaasti 

lauluihin liittyviä tehtäviä). https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

• Kalenteri. Päivän aloitus klikkaamalla auki kalenteri (luokanopettajalle mahdollista). 

www.starfall.com 

Sivustolla- myös sen ilmaisella versiolla- runsaasti materiaalia.  

• www.incredibox.com  
 

Oppilaat tekevät beatboxaajien kanssa oman kappaleen, joka toimii taustamusiikkina 
sanastoharjoituksissa. Harjoitellaan herkkusanaräppi.  

 

• Myrkky - Poison 

• Oletko sinä? – Are you?   Vaihtoehtoinen leikki on hedelmäsalaatti. Hedelmäsalaatti. 

jolloin oppilaat jaetaan neljään ryhmään, esim. suklaa, keksi, karkki, jäätelö. Oppilaat istuvat tuoleilla, 
joita on yksi vähemmän kuin oppilaita. Opettaja (tai yksi oppilas) on keskellä ja sanoo esim. suklaa. 
Kaikki suklaat vaihtavat paikka ja keskellä ollut yrittää päästä istumaan tuolille. Ilman tuolia jäänyt 
oppilas menee keskelle. Jos keskellä ollut sanoo hedelmäsalaatti, kaikki muuttavat paikkaat ja ilman 
tuolia jäävä menee keskelle.  

• Laatikon pyöritys  
Laatikkoon laitetaan kortteja, joissa on  toiminnallinen tehtävä. 
Nopeutuva kappale kuten Baby shark sopii taustamusiikiksi. 

https://www.youtube.com/watch?v=FX20kcp7j5c  

Halloweeninä sopii Skeleton dance https://www.youtube.com/watch?v=qeSSmNRBlgY 
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• Sanaston esittelyä laulun ja liikkeen avulla   
https://www.youtube.com/watch?v=HYCJTwysn9g 
Oppilaat istuvat (ja laulavat mukana). Kuullessaan sanat merci, oui oui, s’il vous plait oppilaat 
nousevat seisomaan. Jos leikitään niin, että oppilaat seisovat, heitä pyydetään hyppimään, 
menemään kyykkyyn etc. kuullessaan sanat. 
 

Herkkusanalaulu https://www.youtube.com/watch?v=bxnUxHJK4pg 
Oppilaat itse keksivät liikkeet herkuille. 
 

• Kaboom 
 

• Selät vastakkain   

• Zombie 

• Käsiläpsy - Läpsästään vuorotellen parin käsiä ja sanotaan englanniksi yksi tai kaksi numeroa 

kerrallaan. Oppilas, joka sanoo 11(21) voittaa.  

• Kyykky - Varioidaan leikkiä siten, että oppilaat ovat selin opettajaan. Opettaja laskee one, two, 

three, GO. Kuullessaan GO oppilaat kääntyvät ja sanovat englanniksi opettajan näyttämän kuvan 
sekä tekevät opettajan (tai opettajan apurin) näyttämän liikkeen. 

• Kivi-paperi-sakset 

• Nurkka 

• Maailmanympäri 

Oppitunnin lopetukseen soveltuu mainiosti Battle. 

Oppilaat seisovat oven edessä kahdessa jonossa. Opettaja kysyy jonon ensimmäisiltä sanan. Nopeampi saa 
lähteä luokasta, hitaampi menee jonon päähän. Jatketaan kunnes kaikki ovat päässeet luokasta. Sanat 
toistuvat useaan kertaan, joten jokainen osaa vastata ainakin yhteen kysymykseen. 

Battlea voi pelata myös kärpäslätkillä. Kaksi joukkuetta, taululla tai lattialla kuvia. Opettaja sanoo kuvien 
sanoja englanniksi ja joukkueen jäsenet lätkäisevät kärpäslätkällä vastaavia kuvia. Opettaja toimii pisteiden 
laskijana.   

Materiaalia ja vinkkejä varhennettuun kieltenopetukseen:   
https://blog.edu.turku.fi/kieko/                         
 
 
 

       Bear in mind: Alussa vähemmän on parempi, hitaammin on enempi. 
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