Vinkkejä ja hyväksi havaittuja käytänteitä etäopetukseen
Alakouluun soveltuvia tehtäviä:




Ba ba dum –peli
Fun English
Moka Mera Lingua



Ääniviestin saaminen on oikein piristävää opelle, joten jos lapsi vaan innostuu, niin
tallentakaa yhdessä opelle vaikka tervehdys enkuksi.



Mistä kaikkialta voi kotoa löytää englantia? Etsi kotoa 10 englanninkielistä sanaa.
Kylpyhuone tai lelulaatikko saattaa olla hyvä paikka aloittaa. Ota selvää tai päättele,
mitä sanat tarkoittavat. Voit myös kysyä opelta.



Katso englanniksi musiikkitarina. Tunnistatko numeroita ja viikonpäiviä?
https://m.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY



Kuunnelkaa tuttuja lauluja Youtubesta. Laulakaa ja leikkikää mukana.
Esim. Hello how are? Counting from 1 to 10 ja hello hello what's your name. Myös I
see something blue.



Voitte keksiä tehtäviä, joita voi suorittaa arjessa, kuten tervehdi perheenjäseniä joka
aamu englanniksi, sano yhdessä ruokaloru englanniksi ennen ruokailua tai laske
ruokapöydän haarukat englanniksi.
Jos tämä onnistuu niin pyydän oppilasta lähettämään opettajalle WhatsAppääniviestin, jossa hän tervehtii, kertoo nimensä ja kertoo miten voi englanniksi tai
luettelee numerot 1 - 10 tai luettelee niin monta väriä kuin muistaa... Hello. My
name is Maija. I'm fine. Jne.



Pelatkaa numerospinneriä, sanokaa väri ja numero englanniksi:
http://bit.ly/numerospinneri.



Esim. Uno-korteilla voi kerrata numeroita ja värejä.



Numero-, väri- tai eläinlaulun kuuntelun yhteydessä voi tehdä jonkun liikkeen
(kyykistyä, taputtaa, hyppiä…), kun kuulee opettajan määrittelemän sanan. Oppilas
voi myös reagoida lempieläimeensä tai -väriinsä.



Youtubesta voi linkata videonpätkän ja pyytää oppilasta vastaamaan suullisesti tai
viestinä kysymyksiin esim. ”Minkä värinen pyjama Felixillä oli?”



Oppilaille voi myös antaa musiikkivinkkejä ja yhdistää ne johonkin arkiseen
tekemiseen. Esimerkiksi hampaita harjatessa voi kuunnella laulun xxx tai aamiaista
syödessä voi kuunnella laulun xxx. Onhan tärkeää, että kieltä kuulee.

Vinkkejä sanaston harjoitteluun:









Sanomapro.fi (kirjaudu omilla tunnuksilla) -> digilisätehtävät, kappaleiden kuuntelu
jne.
Quizzlet.com -> sanastoharjoituksia kirjan/kappaleen nimellä
Z-type (zty.pe) -> sanaston ampumispeli. Voit pelata valmiilla sanoilla tai lisätä
oman sanalistasi
Wordwall -> sanastoharjoitteluun
Spellic -> sanastoharjoitteluun
Arttu-sovellus, jolla kirjasta voi tehdä kuunteluita (Sanomapro)
Sanastot-sovellus, jolla voit kerrata kappaleen sanoja. (Sanomapro)
Quick, draw –peli -> aivojen nollaamiseen

Vinkkejä sanakokeisiin ym.


Kahoot Challenge/ Assign



Opettajan lukemana muokattu sanakoe Teamsin äänitiedostona (kysytään vain
tietty taivutusmuoto tai lisätään persoonapronomineja tai omistusmuotoja sanoihin).
Oppilaat voivat tehdä sanakokeen omassa tahdissaan ja voi olla haasteellinen,
vaikka kirjaakin saisi käyttää.



Koekirjoitelma; oppilaille jaetaan valmiiksi tyhjä Word-tiedosto ja vasta oppitunnin
aluksi annetaan kirjoitelman aihe. Aikaa 45 minuuttia, ei yhtään enempää ja
lähdemateriaalia ja kielenkorjaustoimintoa ei saa käyttää. Opettaja pystyy koko ajan
seuraamaan, miten työ etenee. Kun aika on tarpeeksi lyhyt ja sanamäärä korkea,
niin ei hirmuisesti ehdi lähdemateriaalia hyödyntämään.



Suullinen koe, kuten työhaastattelu. Videokokous oppilaan kanssa, jotta opettaja
näkee, kuinka paljon katsoo paperista ja kuinka paljon osaa itsenäisesti. Oppilaat
voivat myös lähettää opettajalle kohdekielellä lukemansa tekstin. Opettaja voi
lähettää etukäteen mallin siitä, miten teksti tulisi oikein lukea. Suulliset kokeet ovat
hyvä tapa kerätä lisänäyttöä tarpeen vaatiessa

