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Vinkkejä 
kielten 

näkyvyyden 
lisäämiseksi 

koulun (ja 
kotien) 
arjessa



Sisältö
• Aktivointiseinät

• Kielten lukunurkkaus 

• Koulun info-tv 

• Kulttuurinen vuosikello ja toiminnallistaminen

• Eurooppalaisten makujen viikko

• Kieli-kuplis –kisa (Miksi tärkeää opiskella kieliä?)

• Bongaa T-paita

• Toiminnalliset kielivalintaillat

• Kieli- ja kulttuuripäivät 

• Kieli- / kansainvälisyyskerhot 

• eTwinning, Post-Crossing, Erasmus … 

• Oppilaiden ja kotien osallistaminen

• Monialaiset valinnaisaineet/ oppimiskokonaisuudet
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Kieli välineenä – ei oppiaineena
• English speaking zone = koko koulu, ei vain 

englannin oppitunti

• Vieraan kielen opettaja on opettamansa kielen 
edustaja: ota jokainen mahdollisuus käyttöön 
vieraan kielen käyttämiseksi koulupäivän aikana.

• Vieraskieliset materiaalit rohkeasti käytössä eri 
oppiaineissa (Youtube) 

• Toistoa vieraalle kielelle opettajien yhteistyön 
kautta 

• Juhlat ja muut esiintymistilaisuudet  

• Kansainvälisyys- ja kielikasvatus ovat koko koulun 
yhteinen asia, osa yhtenäistä toimintakulttuuria



Kieltenopettajan + luokanopettajan yhteistyö 
varhennetussa kieltenopetuksessa

• Oppilaiden kotiluokkaan vieraan kielen 
aktivointiseinä, jossa vaihtuvaa oppimisen alla 
olevaa sanastoa ja lauseita

• Luokanopettaja kartalle, missä mennään 
vieraan kielen oppimisessa

• Luokanopettaja voi laulattaa päivittäin 
kielentunnilla harjoiteltuja lauluja ja kysellä 
oppimisen alla olevia asioita päivittäin.

• Aktivointiseinä pitää huomaamatta asioita 
oppilaiden mielessä. 
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Talking Walls -aktivointiseinät
• Koulusta varataan pysyvä seinätila käytävältä vieraiden kielten 

näyteikkunaksi

• Paikka kannattaa valita niin, että suurin osa oppilaista kulkee sen ohi 
päivittäin

• Käytävän seinälle tuotetaan erilaisia kokonaisuuksia, joiden avulla 
välitetään tietoa tai iloa. Ne voivat myös toimia aihepiirisanaston 
toistokertojen lisäämiseksi käytettävänä alustana. 

• Hyviä kokonaisuuksia saa mm. aihepiirisanastoon (esim. sää), kielioppiin 
(esim. prepositiot), rakenteisiin tai kulttuuriasioihin (esim. Valentine’s
Day runoutta)

• Seinät voivat tukea myös restoratiivisia käytänteitä ja antaa oppilaille 
mahdollisuuksia hiljaiseen palautteeseen (esim. fiilismittari)

• Aktivointiseinän aiheisiin voi liittää myös toiminnallista oppimista, esim. 
koulusuunnistusta tmv. 

Vinkki: Teetä seinämateriaaleja esim. TET-harjoittelijoilla tai 

kuvataiteessa lahjakkailla oppilailla.
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Fiilismittari



Kielten lukunurkkaus
• Vieraskielisiä kirjoja ja lehtiä 

• Oppilaiden kirjoitelmia ja muita vieraskielisiä 
tuotoksia, esim. sarjakuvia, lyhytelokuvia, 
projektitöitä

-> Vinkki: yhteinen sähköinen julkaisualusta 
lukunurkkauksen oppilastöille 

• Nettisadutusta: käy kuuntelemassa päivän satu 
englanniksi/ saksaksi/ ruotsiksi….jne. (opettajan 
etsimä, koneelle valmiiksi ladattu)

• Kummioppilaan kanssa lukuhetki (lukupassi, josta 
saa merkinnän)



Koulun info-tv hyötykäyttöön

• Hyödynnä info-tv:tä vieraiden kielten kulttuurisen 
vuosikellon aiheiden näkyvyyden lisäämiseen 
(esim. pp-esitys St.Patrick’s Day:n historiasta ja 
vietosta)

• Kirjoita viikon tapahtumiin omia oppilaitasi 
koskevia tiedotteita opetettavalla kielellä (esim. 
mitä tarvitset mukaan torstain ruotsintunnille)

• Käytä info-tv:tä oppilaiden tuotosten 
julkaisemiseen

• Koulun yhteiset asiat voi laittaa aina kahdella 
kielellä



Kulttuurinen vuosikello näkyväksi 

• Moneen kulttuurisen vuosikellon juhlaan voi liittää 
pienen kynnyksen hauskan toiminnon, jotka 
piristävät koulun arkea ja jäävät helposti osaksi 
koulun toimintakulttuuria.

Esim. Shamrock Run Pyhän Patrikin päivänä (17.3.)

-> Piilota kouluun peukalon pään kokoisia 
kolmiapiloita 1/3 koulun oppilasmäärästä

-> koodaa apilat jollain arvaamattomalla tavalla 
(estää huijaukset)

-> tietyn välitunnin aikana oppilaat saavat etsiä 
apiloita

-> palkinnoksi löytäjälle suklaakolikko 
(sateenkaaren päästä löytyvä aarre)



Eurooppalaisten makujen viikko

• Yhteistyö koulun keittiön kanssa

• Eurooppalaisten kielten viikolle sopii hyvin 
koulun ruokalista, jonne on oppilaskunnan 
edustajien kanssa yhdessä valittu makuja eri 
maista. 

• Koulun info-tv hyötykäyttöön: makuviikon 
ruokalistan esittely 

• Ruokasalin koristelu kuvataiteen tunneilla 
tehdyillä aiheeseen sopivilla tuotoksilla. 

2.1.2019



Kieli-kuplis -kisa

Herätellään kielivalinnan alla oppilaiden ymmärrystä 
siitä, miksi on tärkeää opiskella useita vieraita kieliä

TOIMI NÄIN:

• Leikkaa valmiita puhekuplia (A3)

• Oppilaille tiedote, jossa kisasta kerrotaan 

• Oppilaat kirjoittavat kuplaan ajatuksensa siitä, miksi 
kannattaa opiskella vieraita kieliä. Muoto on vapaa: 
runo, riimi, lausahdus, …

• Kuplan saa kuvittaa mieleisellään tavalla

• Kuplista kootaan näyttävä seinä koulun käytävälle 

• Oppilaskunta valitsee mielestään onnistuneimman 
kuplan, joka palkitaan

Mitäs 
pienistä, 
jos tykkää 
kielistä…



Bongaa T-paita
Helposti järjestettävää kielihauskaa saa 
sisällyttämällä  T-paitojen bongaustapahtuman 
koulupäivään – vaikkapa Eurooppalaisten kielten 
päivään 26.9.

• Oppilaat pukeutuvat päivään T-paitoihin, joissa on 
jotain tekstiä. Kielellä ei ole merkitystä.

• Oppilaille jaetaan T-paita passit, joihin voi kerätä 
viisi mieleistään tekstiä. 

• Näistä oppilas valitsee yhden lauseen, jonka hän 
kirjoittaa askartelemaansa paperiseen T-paitaan 
(A4).

• Kaikkien luokkien T-paidat kootaan käytäville 
näyttäväksi kokoelmaksi 
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Toiminnallisuutta kieli-infotilaisuuksiin
• Kieli-infoilta on vuorovaikutustilanne, jossa myydään

vanhemmille ajatus kieltenopiskelun tärkeydestä

• Vanhemmille kannattaa pitää toiminnallinen kielenoppimishetki 
osana kieli-infoiltaa

• Oppilaiden on tärkeää olla aina mukana kieli-infoilloissa

• Hyviä toiminnallisia hetkiä saa yksinkertasilla leikeillä, tvt:tä ja 
pelillisyyttä hyödyntämällä, musiikilla -> pääasia on luoda 
leikillinen ja lempeä tunnelma: vieraan kielen oppiminen on iso 
etu ja kaikkien saatavilla

• Tärkeitä kielivalintaan liittyviä tiedotettavia asioita voi käydä läpi 
vaikkapa Kahoot-kisan avulla

• Tärkeät asiat on hyvä koota lisäksi tiedotteeseen ja 
kielivalintalomakkeeseen

Vinkki: Hyödynnä kielivalintaa koskevia materiaaleja: 
https://otakieliomaksi.wordpress.com/kielivalintamateria
alit/



Kieli- ja kulttuuripäivät
– koko koulun ponnistus
• Koulun vuosikellon perinteeksi kannattaa rakentaa 

vuosittain toteutuva kieli- ja kulttuuripäivä

• Ideana on rakentaa koulun luokkiin 20 minuutin kestoisia 
pajoja, joiden vetäjiksi kutsutaan kieli- ja kulttuuriasioiden 
parissa toimivia ihmisiä (esim. Erasmus-opiskelijoita, 
Setlementti, oppilaiden vanhemmat, …)

• Tärkeää on suunnilla aikataulutus tarkasti, jotta 
pajanvetäjät ja oppilaat osaavat liikkua pajasta toiseen 
sujuvasti

• Pajojen sisältö kannattaa rakentaa toiminnalliseksi ja 
informatiiviseksi

• Toimiva idea on myös aloittaa tai lopettaa päivä koko 
koulun yhteiseen pajaan, jonka vetää opettaja(t)



2.1.2019

Esimerkki kieli- ja kulttuuripäivän aikataulutuksesta



Kieli- ja kansainvälisyyskerho
• Kerho voi olla lyhytkin (esim. 5 kertaa)

• Kerhoa voivat pitää esim. lukiolaiset

• Tavoitteena ilo ja elämyksellisyys, tiedot ja 
ymmärrys

• Toiminnallisuus houkuttaa (esim. makuja 
maailmalta, karaoke-kerho, …)

• Kerholaiset aktiiviseen roolin koulun arjessa 
(aamunavaukset – esim. Lapsen oikeuksien päivä)

• Kerholaiset voivat tuottaa ja ylläpitää koulun 
aktivointiseinää (kts. Dia 4) sekä laatia esim. 
visailuja

• Kerholaiset vierailijoiden vastaanottajina jne.



Pienen hankehallinnan…. 

kansainvälisyyttä kouluun

• www.etwinning.net

-> eurooppalainen kansainvälistymisen 
verkkotyökalu päiväkodista lukioon/ 
ammatilliseen peruskoulutukseen

• https://www.postcrossing.com/

-> postikortteja ympäri maailmaa

• Erasmus –yhteistyö: 
ErasmusInSchools@oph.fi

-> vierailijoita kouluun



Oppilaiden osallistaminen

• Aamunavaukset (esim. Lapsen oikeuksien päivä 
20.11.)

• Tukarivälkkiä oppilasapuopettajien avulla (apua 
läksyihin, sanaston harjoitteluun, 
projektityöskentelyyn)

• Saduttamista isoilta pienille: isojen oppilaiden 
pitämät vieraskieliset satuhetket

• Välkkäritoiminta: Isojen oppilaiden pitämiä 
yksinkertaisia toiminnallisia kielipelejä ja –leikkejä 
välitunnin aikana kaikenikäisille

• Toiminnalliset kieli-infoillat: vierasta kieltä jo 
opiskelevat oppilaat vetämään kieli-infoillan 
toiminnallisen leikin/ pelin (esim. Kahoot, 
jeopardy-pelit tmv.) 



Kielet ja kasvatuskumppanuus 
• Ohjataan koteja tukemaan kieltenopiskelua 

kannustamalla ja ohjaamalla lasta kielelliseen 
uteliaisuuteen 

• Lisätään kielen toistomahdollisuuksia 
tiedottamalla koteja hyvistä ilmaisista 
sähköisistä materiaaleista (paljon appeja
pienille!) ja musiikin/ saduttamisen voimasta

• Työpaja vanhemmille: erilaisia tapoja ottaa 
kieltä haltuun (esim. kotona voi nimetä esineitä 
sanalapuin, miniliitutaulut sanojen 
harjoitteluun, yms. käytännön vinkkejä)
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Monialaiset valinnaisaineet ja 
oppimiskokonaisuudet
• Kieli välineaine = soveltuu osaksi kaikkea 

koulun toimintaa

Kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät YM, ÄI, MU, KU, 
VIERAAT KIELET… 

esim.

• Matkustan ympäri maailmaa 

• Matkapäiväkirja 

• Unelmakaupunkini Espanjassa

• Koko koulu uutistoimituksena (viikkoprojekti)
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”Kielet eivät ole lukuaineita. Keinotekoiset ainejaot 
sopisi unohtaa. Kielet kuuluisivat taito- ja 
taideaineisiin, koska kielten tunneilla…”
(Suomen Kuvalehti 22.11.2009)

• taitetaan verkkolehtiä
valokuvataan
äänitetään
omia ja muiden juttuja
videoidaan
editoidaan
leikataan
ja ideoidaan

• tunneilla
piirretään
maalataan
väritetään
leikataan
liimataan

• juostaan
hypitään
liikutaan
lauletaan
leikitään

• surffataan
tietoa haetaan
etsitään
löydetään

• analysoidaan
kritisoidaan
siteerataan
punnitaan
tunnustellaan
arvioidaan
kehutaan

• joskus
syödään
juodaan
maistellaan
vieraita makuja

• kokeillaan
yritetään
erehdytään
itketään
ja nauretaan

• luetaan
kirjoitetaan
kuunnellaan
katsellaan
puhutaan

• haaveillaan
suututaan
iloitaan
huudetaan
revetään

taistellaan
riidellään
sovitaan
ihastutaan
rakastutaan
vihataan
anteeksi annetaan

Opitaan sinusta 
ja minusta ja 
tuosta toisesta


