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MUSIIKIN JA LIIKUNNAN MERKITYS 
KIELENOPPIMISESSA
• Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan musiikki ja kielten oppiminen 

linkittyvät vahvasti toisiinsa. Musiikissa ja kielissä liikutaan samoilla 
aivoalueilla. Lapsen musiikkiharrastus esimerkiksi muskarissa tai kotona 
vaikuttaa aivojen kehitykseen ja kielelliseen kehitykseen positiivisesti. 

• Dysfaattisten lasten kanssa tehdyissä tutkimuksissa on huomattu, että 
musiikkileikeillä on positiivinen siirtovaikutus  oikeinkirjoituksen, äänteiden 
erottelun ja rytmitajun oppimiseen.

• Yksi kielen oppimisen peruspilareista on moniaistisuus. Kielen yhdistäminen 
liikkeeseen ja/tai melodiakulkuun edesauttaa oppijaa ymmärtämään kielen 
rakenteita sekä etenkin rohkaisee käyttämään opiskeltavaa kieltä. 

• Liikkeen ja musiikin avulla kielten oppituokioista tulee dynaamisia ja vaihtelevia.

Haluan rohkaista sinua ylittämään oppiainerajat!



JUNAMATKA

Harjoitus – tervehtimisjuna (8-10 min)
esim. What’s your name? – My name is…!

Toistetaan pehmolelun/käsinuken kansavustuksella fraasit:

WHAT’S YOUR NAME – MY NAME IS – NICE TO MEET YOU

Opettaja ottaa viisi lasta tekemään mallisuorituksen:
”Kohta lähdemme junalla Pariisista Lontooseen. Aluksi junasta kuuluu “What’s your name?”…tästä merkistä
(esim. cabasa: tshu-tshu-tshu x2) junan kulkusuunta vaihtuu ja juna muuttuu ”My name is…”- junaksi. Kun kuulette junan
torven (esim. huuliharppu, pilli, torvi), veturi siirtyy junan viimeiseksi vaunuksi.”

Oppilaat ryhmitellään 5-10 oppilaan jonoihin. Lasketaan kädet edessä olevan hartioille tai tekemään junan pyörien
liikettä. Muistutetaan, että juna etenee, ei kierrä kehää.

Kun musiikki soi, juna etenee, kun musiikki taukoaa, juna pysähtyy ja kaikki sanovat ”Nice to meet you!”

Musiikiksi sopii mikä tahansa tasajakoinen musiikki, esim.Tuomas-veturi.

https://youtu.be/GnrwM7vFn_U

https://youtu.be/GnrwM7vFn_U


LIIKUNNALLINEN TUOKIO MÖRKYLI-
KOKONAISUUDESTA
TUOKIO 4: Gruffalo’s sport. Kesto 40 min.

Taskunoppakuvat: Gruffalo’s little library (book)

Keksitään liikkeet ja motoriikkareitti sadun hahmoille (mouse, fox, owl, snake, Gruffalo, frog). Heittämällä taskunoppaa selviää hahmo, 
jonka reitti mennään. Taskunoppia tarvitaan luokan koosta riippuen 3-5 kpl, jokaisessa sadun kuusi hahmoa. Uutena hahmona sammakko, 
joka vilahtelee kirjan sivuilla. Moni nettipelejä pelaava lapsi tietää sammakon englanniksi.

• Lapsi heittää nopan, sanoo hahmon nimen englanniksi itse tai matkimalla opettajaa, jonka jälkeen mennään motoriikkareitti hahmon
liikkumistavalla. Esim. hiiri- ja sammakkoradalle sopivat hyvin numerolaatat, jolloin lapsi laskee liikkuessaan numeroita 1-10.

• Opettaja/ohjaaja voi lähettää reitille käskyillä:
Tip-toe like a mouse! Run like a fox! Fly like an owl! Wriggle like a snake! Stomp like a Gruffalo! Jump like a frog!

• Reitin jälkeen tullaan heittämään aina uusi liike.

Lopuksi voidaan venytellä niin, että samalla jutellaan siitä, miten eri eläimet liikkuvat. Jos esim. pelottaa, voi tömistellä pelkoa pois.



MÖRKYLIN MOTORADALTA



TASKUNOPPIEN, NUMEROLAATTOJEN JA 
PORTAIDEN HYÖDYNTÄMINEN



VIIME SYKSYN HALLOWEEN LIMU-
PAJASTA

ALKULÄMMITTELYT!

https://youtu.be/GpO8_FMWcHA

https://youtu.be/GpO8_FMWcHA




PADDINGTONIN MATKASSA

• Liikkumiseen ja roolileikkeihin tähtäävä "sarja" Lempäälän 

PedaNetissä

• Tehtävät helppo toteuttaa sekä etä- että lähiopetuksessa

https://youtu.be/CdFQRMekfd4

https://youtu.be/CdFQRMekfd4

