
 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa Pirkanmaan  

Kikatus -verkoston kielitorille tutustumaan kieltenopetuksen varhentamis- ja 

kehittämishankkeiden tuloksiin tiistaina 15.5. klo 13 – 16, Tampereelle Monitoimitalo 

13:n Wivi Lönn saliin 3 krs. Käynti Pellavatehtaankadun puolelta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Kansainvälinen Joulutori hankkeen 

avaajana - esittely ja video 

● Varhennustuntien tuntisuunnitelmat 

● Kikatus- matkaajan passi 

● Värikortit ja muut Kikatus-materiaalit 

● Kokemuksia Kikatus-tunneista 

 

Hämeenkyrö 
● Eri kielten kielisuihkujen painettua materiaalia 

● Matkalla Euroopassa -kielipassi       

● Maiden tarraliput 

● Kikatusmateriaalia: käsi- ja sorminuket, pallot, 

nopat, muotopalat, hernepussit ym. 

● Kielivälkkäri-toiminta 

● Monikulttuurinen kielikonsertti eläinsadun 

kautta, esittelyä 

● Yhteistyö paikallisen kiertotalousyrittäjän 

kanssa: monikielinen workshop, jossa työstetään 

tuotannon ylijäämämateriaalia 

käsityömenetelmin ja oppilaat valmistavat 

tuotteen itselleen, esittelyä 

● Vaihto-oppilasvierailut 

 

Ikaalinen 
● Peda.net Ikaalinen Kikatus-sivuston 

esittely läppärillä 

● Kansainvälisyys pienillä oppilailla, 

kiinalaisen opiskelijan vierailu koululla. 

● Kikatusmateriaalin esittelyä: 

käsinukkeja, värinoppia, hernepusseja, 

magneettinumerot, puhallettava 

karttapallo, pinottavat laatikot ym. 

Lempäälä: 
● Peda.net Lempäälä Kikatus-sivuston 

esittely  → 1 - 2 läppäriä 

● Kikatus-kassin sisältöä 

● PP-esitys kuluneen vuoden 

Kikatuksesta, jossa seurantakyselyn 

tuloksia → läppäri 

● Pikkutoukka Paksulainen kirjan esittely 

(EN-SA-RU) 

Nokia 
● eri kielten kielisuihkujen materiaaleja 

● läppärillä Kikatus-nettisivut, mm. tonttuseikkailu 

● läppärillä eTwinning-projekteja 

● läppärillä eskarimateriaalit 

● hipelöitävänä kielisuihkujen rekvisiittaa 

(pehmot, tikut, kuvat…) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesilahti 
● kielisuihkutoiminnan esittelyä: 

varhaiskasvatus, esiopetus ja 1.-2.-luokat 

(kielet englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä) 

● Leipää & piimää -hankkeen matkalaukut ja 

kielipassit, tarrat 

● Eri kielien opetusmateriaalien esittelyä (mm. 

Masha-karhu, muumiperhe jne.) 

Orivesi 
● varhennettu englanti  

○ tuntisuunnitelmat 

○ nettisivut 

○ opetusmateriaalit (esim. käsinukkeja 

malliksi) 

● kieli- ja kulttuurisuihkutukset 

○ “Maailmanmatkaajat ystävää 

etsimässä” -tuntisuunnitelmat 

○ Maailmanmatkaajan passi 

○ nettisivut 

○ opetusmateriaaleja (esim. käsinukke, 

tarroja, palapeli) 

● kieltenopetuksen kehittämiskokeilut 

○ toiminnalliset ja osallistavat 

menetelmät 5. ja 6. luokille 

○ All English Day 

○ Eurooppa-teemainen 

valinnaisainetarjotin 

 

Pirkkala 
● Ikkuna Eurooppaan -blogisivuston esittely 

iPadeilla 

● opetusmateriaaleja 

● oppilastöitä 

 

Tampere 
● varhennettu kielenopetus 1.-2.-luokille; 

Kikatus-malli, tuntisuunnitelmat, 

opetussuunnitelma 

● kielisuihkutoiminta varhaiskasvatukselle ja 

esiopetukselle 

● Kieliä kehiin! -hankkeen tuotteet ja 

materiaalit varhennukseen ja kielisuihkuihin 

(kielipussit, pallot, käsinuket jne.) 

● kielikahvilat eli toiminnalliset kielivalintaillat 

● kielet kesäkerhoissa 

● pinssikone; kielipinssien painatus (jee!) 

MUUTA HAUSKAA: 
Sanomapro 

(https://www.sanomapro.fi/sarjat/varhennetut-

kielet/) 

Otava 

Skolars (https://skolarsfinland.fi/) 

Goethe Institut  

PKO eli Pirkanmaan kieltenopettajat  

Elias-robotti 
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