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Laatineet: Tiina Sarisalmi ja Pauliina Kanervo 

1 – 2 luokkalaisille 
 
Bongaa värejä  
 
Tavoite:  
Harjoitellaan ja kerrataan värejä englanniksi 
 
Ohjeet 1: 

 Mene olohuoneeseen ja koske siellä oleviin erivärisiin esineisiin.  

 Sano niiden värit englanniksi.  

 Etsi ainakin kahdeksan eri väristä esinettä. 
 
Ohjeet 2: 

 Mene kotipihalle.  

 Etsi ja käy koskettamassa niin monta väriä kuin ehdit kahden minuutin aikana. Voit pyytää äitiä tai 
isää tai sisarusta ottamaan aikaa. 

 Sano värit ääneen englanniksi.  

 Kuinka monta väriä löysit? 

 Voit ottaa kuvat pihan erivärisistä asioista 

 
 
Tutkimusretki jääkaappiin  
 
Tavoite: 
Harjoitellaan ja kerrataan ruoka- ja juomasanoja 
 
Ohjeet: 

 Mene keittiöön ja kurkkaa jääkaappiin.  

 Sano ääneen kaikki ne ruoat ja juomat, jotka osaat englanniksi.  

 Piirrä vihkoon herkkujääkaapin sisältö 

 
 
Jumppahetki englanniksi 
 
Tavoite: 
Harjoitellaan ja kerrataan numeroita 
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Ohjeet: 

 Suunnittele perheellesi jumppa, jossa on vähintään viisi eri 
jumppaliikettä.  

 Tehkää jokaista liikettä 10 kertaa.  

 Laskekaa jumpan aikana englanniksi kymmeneen samalla, 
kun teette liikkeitä. 

 
 
Englantilainen eläintarha 

Tavoite: 
Harjoitellaan eläinten nimiä, värejä ja numeroita  
 
Ohjeet:  

 Rakenna esim. legoista, duploista tai rakennuspalikoista 
eläintarha. Eläintarhassa asustaa erilaisia pieniä 
lelueläimiä.  

 Kuvaa eläintarhasi videolle ja kerro englanniksi, mitä 
eläimiä eläintarhassa on, minkä värisiä ne ovat ja kuinka 
monta niitä on. 

 Voit myös piirtää eläintarhan vihkoosi ja kertoa kuvasta. 

 
 
Hei mummi! 
 
Tavoite: 
Harjoitellaan tervehdyksiä ja arjen viestintää 
 
Ohjeet: 

 Lähetä isovanhemmallesi tai kaverillesi englanninkielinen ääniviesti. 
(WhatsApp) 

 Viestissä voit kertoa mm. seuraavia asioita: 
o tervehdi 
o kerro nimesi 
o kerro, mitä sinulle kuuluu 
o kysy, mitä viestinvastaanottajalle kuuluu 
o hyvästele 

 
 
Perhepotretti 
 
Tavoite:  
Kerrataan perheenjäseniä englanniksi 
 
Ohjeet: 

 Piirrä/ota kuva perheestäsi. Voit ottaa mukaan lemmikkieläimet, jos sellaisia on.  

 Lähetä kuva opettajallesi. (WhatsApp) 

 Kerro ääniviestillä englanniksi, keitä kuvassa on. (WhatsApp) 
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3 – 4 luokkalaisille 
  
Tutkimusretki jääkaappiin 
 
Tavoite: 
Kerrataan ja opetellaan uusia ruoka- ja juomasanoja 
 
Ohjeet: 

 Mene keittiöön ja kurkkaa jääkaappiin.  

 Sano ääneen kaikki ne ruoat, jotka osaat englanniksi.  

 Etsi netistä tietoa, mitä muut ruoat ovat englanniksi. (https://translate.google.com/) 

 Kuuntele sanat ja toista ne. (https://translate.google.com/) 

 Tee uusista sanoista kuvasanakirja vihkoon 
 
 
Lelu karkaa kotoa (Suvi Revonniemen idean pohjalta muokannut TS) 

 
Tavoite:  
Harjoitellaan kertomaan, missä jokin esine on. 
  
Ohjeet: 

 Mene ulos jonkun pikkulelusi kanssa. Rakenna luonnon 
materiaaleista pieni maja. Aseta lelu majaan ja sano 
ääneen: ”My toy is in the house.” (Minun leluni on talon 
sisällä). 

 Kokeile kestääkö maja lelun painoa? Aseta lelusi majan 
päälle. Sano ääneen: ”My toy is on the house.” 

 Jatka lelun siirtämistä ja ääneen puhumista. Käytä myös 
sanoja behind, under ja next to. 

 Voit ottaa kuvia lelustasi eri paikoissa tai videon, jossa kerrot missä lelusi on. 

 Kirjoita vihkoosi otsikoksi Lelu karkaa kotoa ja piirrä kuva lelusta hauskimmassa paikassa ja kirjoita 
alle englanniksi missä lelusi kuvassa on. 

  
  
Minun minimaailmani (Suvi Revonniemen idean pohjalta muokannut TS) 

 
Tavoite:  
Harjoitellaan rakennuksia englanniksi. Harjoitellaan 
sanomaan lauseita, joissa esiintyy jokin rakennus. 
 
Ohjeet: 

 Rakenna oma unelmakaupunkisi legoista tai  
käytä liikennemattoa tai  
rakenna palikoista tai mistä tahansa 
pikkutavaroista tai  
piirrä kartta kaupungista isolle paperille.  

 Nimeä rakennukset englanniksi 

 Leiki yksin tai pyydä joku kotoa kaveriksi tai  
leiki kaverin kanssa videopuhelun kautta.  

https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
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 Valitse kulkuneuvosi esim. I travel by car. Now I’m in the hotel. Let´s go to the railway station!  

 Mikään paikka ei ole suljettu Koronan takia ja kylillä saa kokoontua isokin porukka. Montako lelua 
ja kulkuneuvoa osaat laittaa englanniksi eri paikkoihin? 

 Kirjoita vihkoosi otsikoksi Minun minimaailmani ja lyhyt raportti siitä miten tehtävän suoritit, kenen 
kanssa ja miten se sujui. 

 
 

Tervehdi kaikilla kielillä 
 
Tavoitteet: 
Kielitietoisuuden kehittäminen. Eri kieliin tutustuminen 
 
Ohjeet: 

 Tervehdi aamulla kaikki perheenjäsenet englanniksi ja toivota 
illalla hyvää yötä englanniksi tai jollain muulla kielellä.  

 Hae erikielisiä tervehdyksiä netistä ja kuuntele, miten ne 
sanotaan. Toista muutaman kerran. Käytä sanakirjaa apuna 
(https://translate.google.com/)  

 Vaihda kieltä joka aamu ja ilta.  

 Kirjoita vihkoon tai Teams dokumenttiin, minkä kielisiä tervehdyksiä 
harjoittelit ja mitä ne olivat. 

 
 

TV opettajana 
 
Tavoitteet: 
Harjoitellaan kuullun ymmärtämisen taitoa 
 
Ohjeet: 

 kuuntele televisiosta 15 minuuttia jotain englanninkielistä ohjelmaa, mieluiten lasten tai nuorten 
ohjelmaa 

 Kirjoita paperille tai sano itse ja nauhoita videolle kuulemasi tutut sanat tai lauseet.  

 Kuinka monta sanaa tai ilmaisua bongasit? 

 Kirjoita vihkoon tai Teams tai Google dokumenttiin, mitä tv-ohjelmaa kuuntelit ja mitä tuttuja 
englanninkielisiä sanoja tai sanontoja bongasit 

 
 

Kevät tulee kohisten 
 
Tavoitteet:   
Harjoitellaan säätilaan ja luontoon liittyviä sanoja. Harjoitellaan 
projektityötaitoja.  
 
Ohjeet: 

 Seuraa kevään etenemistä.  

 Tee taulukko vihkoon tai Teams tai Google dokumenttiin.  

 Kirjoita siihen viikon ajan lämpötila ja säätila englanniksi aamulla klo 
9 ja iltapäivällä klo 13. 

 Käy ulkona pihalla kävelemässä ja ota kuvia tai tee muuten huomioita kasveista, linnuista ja 
hyönteisistä. Kirjoita ne englanniksi taulukkoosi havaintosarakkeeseen. Tässä voit käyttää apuna 
sanakirjaa.  

https://translate.google.com/
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 Voit myös lisätä kuvat tai piirtää ne itse 

 Esimerkkitaulukko: 
 

date temperature 
at 9 am 

temperature at 
13 pm 

weather observations 

March 24 0 + 5 sunny, windy a fly, green grass 

     

     

 
 

Kohteliaat ruokailutavat 
 
Tavoite: 
Harjoitellaan kohteliaita sanontoja ja ”small talkia” 
 
Ohjeet: 

 Keskustele ruokapöydässä englanniksi vanhempiesi ja sisarustesi kanssa.  

 Muista kohteliaisuudet (thank you, please, can I have…, here you are). 
 

  

 

5 – 6 luokkalaisille 
  
Tervehdi kaikilla kielillä 
 
Tavoitteet: 
Kielitietoisuuden kehittäminen. Eri kieliin tutustuminen 
 
Ohjeet: 

 Tervehdi aamulla kaikki perheenjäsenet jollain muulla kielellä kuin suomi tai englanti.  

 Hae erikielisiä tervehdyksiä netistä ja kuuntele, miten ne sanotaan. Toista muutaman kerran. Käytä 
sanakirjaa apuna (https://translate.google.com/)  

 Vaihda kieltä joka aamu ja ilta.  

 Kirjoita Teams dokumenttiin, minkä kielisiä tervehdyksiä harjoittelit ja mitä ne olivat. 

 
 
Omituinen ennustuspäivä (Suvi Revonniemen idean pohjalta muokannut TS) 
 
Tavoite:  
Harjoitellaan aikomuksien kertomista ja be + going to rakenteen käyttöä. 
 
Ohjeet: 

 Tänään olet ennustaja! Osaat ennakoida mitä sinä ja muut ihan 
juuri aikovat tehdä! Kuinka mahtavaa! Aloita itsestäsi. Aina 
kun aiot tehdä jotain, sano se ensin englanniksi. Esim. I´m 
going to walk. I´m going to laugh.  

https://translate.google.com/
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 Kun tämä sujuu, ala ennakoida lähipiirisi tekemisiä: He´s going to eat. She´s going to sleep. 

 Kun tämäkin sujuu, siirry ulos vakoilemaan ventovieraita sopivan etäisyyden päästä. Sano aina 
englanniksi ääneen mitä ennustat seuraavaksi tapahtuvan: They are going to run. The birds are 
going to fly. Jää hetkeksi tarkkailemaan toteutuuko ennustuksesi. 

 Kirjoita vihkoosi otsikoksi Omituinen ennustuspäivä ja laadi lyhyt raportti omituisesta 
ennustuspäivästäsi englanniksi tai suomeksi. Kenen tekemiset tiesit parhaiten? Kauanko aikaa 
käytit haastetehtäväsi suorittamiseen? Minkä arvosanan antaisit itsellesi? 

   
 
Minäkö Picasso? (Suvi Revonniemen idean pohjalta muokannut TS)  
 
Tavoite:  
Harjoitellaan taiteen tekemiseen liittyvää sanastoa. Harjoitellaan 
kertomaan, mitä tehdään juuri nyt (be + ing). 
 
Ohjeet: 

 Soita kaverillesi videopuhelu tai  
tee live-esitys perheenjäsenillesi.  

 Tehtäväsi on tehdä taideteos ja selittää koko ajan englanniksi mitä 
teet. Piirrä, maalaa, rakentele, askartele ja ennen kaikkea selitä 
englanniksi koko ajan mitä teet! 

 Kirjoita vihkoosi otsikoksi Minäkö Picasso? ja raportoi englanniksi mitä ja miten tehtävän suoritit ja 
kauanko aikaa siihen käytit. 

  
 
Supershoppaaja ja tähtimyyjä (Suvi Revonniemen idean pohjalta muokannut TS) 
 
Tavoite: 
Harjoitellaan kaupassa asiointiin liittyvää sanastoa.  
 
Ohjeet: 

 Kirjoita vihkoosi ostoksilla käymiseen liittyvää sanastoa, mitä sanoo 
myyjä, mitä ostaja. Käytä apuna oppikirjaa ja sanakirjaa. 

 soita kaverillesi ja yritä ostaa jotain englanniksi. Luokkakaverisi on 
myyjä, joka vastaa englanniksi. Soittaja on aina ostaja ja vastaaja on 
myyjä.  

 Tervehtikää, kysykää kuulumiset, yritä ostaa jotain, myyjä 
kyselee, haluatko muuta, sanoo hinnan, muistakaa 
loppukohteliaisuudet ja loppuheipat.  

 Jos ensimmäinen ostospuhelu onnistu, soita jollekin muulle. Ja 
jos joku soittaa sinulle, muista olla myyjä!  

 Kuka on luokkanne supershoppailija, joka saa ostettua vaikka mitä ja kuka puolestaan tähtimyyjä, 
jolta löytyy tavaroiden lisäksi hyvä palvelukin? 

 Kirjoita vihkoon otsikoksi Supershoppaaja ja tähtimyyjä. Laadi lyhyt raportti suomeksi tai suomeksi 
tai englanniksi siitä, kenelle soitit, mitä ostit ja miten sujui ja kuka oli mielestäsi paras myyjä? 
 

  
All English Day (Suvi Revonniemen kiva idea https://peda.net/orivesi/perusopetus/rk/kor/all-english-day2) 

Tavoite:  
Harjoitella arjen vuorovaikutustilanteita ja kielenkäyttöä 

https://peda.net/orivesi/perusopetus/rk/kor/all-english-day2
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Ohjeet: 

 Pitäkää koko perheen tai sisarusten tai kavereitten kanssa 
All English Day.  

 Puhukaa kotona ja puhelimessa kavereitten kanssa vain 
englantia. 

 Yrittäkää selvitä käyttäen myös eleitä, kuvia tai sanakirjaa 
apuna tarvittaessa ja auttakaa toisianne. 

 
 
TV opettajana 
 
Tavoitteet:  
Harjoitellaan kuullun ymmärtämisen taitoa 
 
Ohjeet: 

 kuuntele televisiosta 15 minuuttia jotain englanninkielistä 
ohjelmaa, mieluiten lasten tai nuorten ohjelmaa 

 Kirjoita paperille tai sano itse ja nauhoita videolle kuulemasi 
tutut sanat tai lauseet.  

 Kuinka monta sanaa tai ilmaisua bongasit? 

 Kirjoita Teams tai Google dokumenttiin, mitä tv-ohjelmaa 
kuuntelit ja mitä tuttuja englanninkielisiä sanoja tai sanontoja bongasit 

 
 

Kevät tulee kohisten  
 
Tavoitteet:   
Harjoitellaan säätilaan ja luontoon liittyviä sanoja. Harjoitellaan projektityötaitoja.  
 
Ohjeet: 

 Seuraa kevään etenemistä.  

 Tee taulukko Teams tai Google dokumenttiin.  

 Kirjoita siihen viikon ajan lämpötila ja säätila 
englanniksi aamulla klo 9 ja iltapäivällä klo 13. 

 Käy ulkona pihalla kävelemässä ja ota kuvia tai tee 
muuten huomioita kasveista, linnuista ja 
hyönteisistä. Kirjoita ne englanniksi taulukkoosi 
havaintosarakkeeseen. Tässä voit käyttää apuna 
sanakirjaa.  

 Voit myös lisätä kuvat tai piirtää ne itse 

 Esimerkkitaulukko: 
 

date temperature 
at 9 am 

temperature at 
13 pm 

weather observations 

March 24 0 + 5 sunny, windy a fly, green grass 
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Keväthavaintobingo (Jussi Tombergin ideaa mukaillen)  

Tavoite:  

Harjoitellaan luontosanastoa. Liikutaan ulkona ja tehdään 

havaintoja luonnosta. Harjoitellaan tutkivaa oppimista. 

Ohjeet: 

 Lähde ulos pihalle ja jos mahdollista lähimetsään tai –

puistoon 

 Liiku yksin, perheenjäsenen tai korkeintaan yhden 

kaverin kanssa 

 Tee havaintoja luonnosta ja keväänmerkeistä 

 Käytä tarvittaessa sanakirjaa apuna 

 Kirjaa aika ja paikka bingoruudukkoon 

 Kun saat rivin täyteen, ota ruudukosta kuva ja lähetä se opettajalle 

 Voit myös ottaa kuvia havainnoistasi 

 

Bingoruudukko: 

 
I heard a chickadee 

tweet. 
 

I saw rabbit tracks I saw a swan. 
I saw someone 

playing hopscotch. 

 
I identified a birch. 

 
I saw squirrel 

I saw catkins 
(willow). 

I saw a dog’s 
droppings. 

 
I saw someone riding 

a kick scooter. 
 

I saw someone 
flying a kite. 

I identified a fir tree 
(spruce). 

I found lingonberry 
shrub. 

 
I felt sun shining 

warmly. 
 

I identified a 
rowan. 

I heard a magpie. 
I saw someone 
skipping rope. 

 


