Kikatus-jakson suunnitelma/ ESIMERKKI_2
1. TUNTI:
saksa:

Kinderlieder zum Mitsinger Youtube, Uwe Kind (lauluja saksaksi),
Schultüfen värittäminen

ranska:

säätiedotus ranskaksi
Frozen-laulu ranskaksi
lopetusfraasit
oui/non -kysymysleikki

espanja:

maailmankartasta espanjankieliset maat
käsinuket puhuvat kohdekieltä
luokan seinälle tervehdykset, liput jne

2.TUNTI:
kyllä/ei -reagointi
kyykkyyn/ yhdelle jalalle /ym sen mukaan kuuletko numeron, värin tai
eläimen
3.TUNTI:
saksa:

Bitte schön, nein danke, Achtung -leikki (ringissä näkymätön
viestikapula)

ranska:

joyeux anniversaire -laulu
kiitos/ole hyvä

englanti:

esim. Lontoon nähtävyydet, Paddington

4.TUNTI:

5.TUNTI:

6:TUNTI:

värikyykky
Andrea Thionville
värinostoleikki: jaetaan erivärisiä lappuja lapsille, ope sanoo värin,
jolla on se väri, nouse ylös. Jatkoleikki: ope sanoo vihreä, jolloin siniset
ja keltaiset nousevat. / Etsi pari, jonka väristä tulee värisi kanssa oikea
väri.
Värijalat ja värikädet

7.TUNTI:

erivärisiä legoja ryhmissä: yksi sanoo vuorotellen värin ja rakennetaan
yhdessä
ei piirretä omaa perhettä vaan perhe, joka asuuu tässä (tyypillisessä)
talossa/ linnassa.
Kuvitellut ilmapallot: ringissä tehdään ojennusele jollekin, jonka
katseesta saadaan kiinni. Ojennuseleen tekijä sanoo esim. sininen ja
vastaanottaja tekee vastaanottoeleen ja sanoo sininen. Jos taitava
ryhmä, voi olla kaksi ei väriä liikkeellä.
Värikuningas.

8. TUNTI:

Papa Pinguin
Schrappi
Eläinten esittäminen -pantomiimi
Old MacDonald
Norsu -palmu -gorilla -ilmaisuleikki, muilla helpommilla eläimillä
mukautettuna, voidaan tehdä myös verbejä
Loppurentoutus: lapset ottavat hyvän asennon, laitetaan tuutulaulu
soimaan (esim. La Le Lu)
Pehmoleluja/käsinukkeja, harjoitellaan: otetaan pussista yksi ja toiset
arvaavat
Istutaan piirissä, yksi oppilaista silmät sidottuna keskellä. Pyöritetaan,
keskellä oleva osoittaa jotakuta piirissä olevaa ja pyytää ääntelemään
jonkun eläimen tavoin. Piirissä olija yrittää muuttaa ääntään ja
keskellä olija yrittää arvata, kuka ääntelijä on.
KIM-leikki (värit, eläimet, lelut, esim. dokukameralla)
Piirileikki, keskellä olija pyörii ja osoittaa jotakuta ja sanoo eläimen.
Se, jota osoitetaan ja vierellä olijat toimivat ohjeen mukaan: elephant:
keskellä olija tekee kärsän käsillään ja viereiset korvat. a cow:
keskimmäinen tekee sarvet, vieriest lypsävät. Hitain keskelle ja uusi
kierros.

MUUTA:

Lisäaiheita: esim. ruoka, haista, maista
Viikonpäivät
Linkkejä: rockalingua.com (lauluja ja videoita niihin)
basho&friends (youtube)
Soy una taza (laululeikki)

