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Kerro tarina

•Oppitunti on tarina

• Eläydy! Heittäydy!

•Mielikuvitus on vahva työkalu

• Lukuvinkki: Storyline-metodi



Mitä täällä on tapahtunut??



Mitä nyt tehdään?

• Luokassa on arkku ja sen ympärillä eri värisiä tassunjälkiä.

• Arkussa on numerolukko ja jokaisen numeron kohdalla väritäplä.

• Opettaja ohjaa oppilaat pohtimaan, miten arkun saisi auki.

• How many blue? How many red?

• Tassunjälkien lukumäärä paljastaa numerokoodin, jolla lukko aukeaa.



Arkussa on 
tehtävä!

Welcome to my birthday party!

Tervetuloa syntymäpäivilleni! Ota kaveri mukaan.

Best wishes
Teddy



Tehdään meistä nallekarhuja!

• askarteluja
• onnittelukortti

• Nallekarhun korvat -pääpanta 
kartongista

• synttärihattu





Millaisia karhut ovat?

• Ylli: karhu • We’re going on a teddy bear 
hunt

• Kultakutri ja kolme karhua 
Goldilocks and the three bears



Gummy bear 
song

• Syntymäpäiväsankari 
saapuu!

• Karhut esittäytyvät

• Laitetaan Gummy
bear song soimaan. 
Kun musiikki pysähtyy, 
karhut tervehtivät 
toisiaan "Hello!"

• Oman 
nimen kertominen



Synttäripiknik!

• Oppisisältö "please" ja "thank
you".

• Synttärisankarinalle levittää
vieraille piknikpeiton.
Peitolle katetaan herkkuja, 
esim. Kakku, jäätelö, mehu ja 
tietenkin hunaja.

• Corners

• Myrkkysieni

• Piirrä ja arvaa

• Pantomiimi

• KIM

• Ice cream, please?



• Tuo kotoa oma nalle

• Piirrä omat unelmien 
synttäriherkut

• Mieti, mitä nalle toivoisi lahjaksi

• Menkää oikeasti piknikille

• Karhujen tanssijuhla

• Musiikki: Teddykarhujen
huviretki, Brown bear snoring

• Liikunta: karhunkävely, 
tanssit, karhu nukkuu...



Synttärilaulu

• Happy 
birthday song (tai 
muu kieli)

• Pohditaan, miten 
vanha nalle oikein on!

• Kysytään 
synttärisankarilta "Are 
you one?" - "No."

• Numeroita kysytään 
siihen numeroon 
saakka, kuinka vanha 
nalle on.



Ryhmäkuva
• Juhlavieraista otetaan kuva

• Mieti, millainen karhu olet ja 
asettaudu sen mukaisesti
kuvaan

• Kuvaan voidaan
palata myöhemmin seuraavilla
tunneilla ja kerrata tapahtunutta

• Kerrata sanoja

• Nallen kuvaaminen big, 
small, young, old



Juhlien lopetus

• Vieraat kiittävät sankaria, kun lähtevät juhlista. Thank you! Bye bye!


