
Hei eskariopettajat! 

Lähetämme teille kielisuihkuvideot, joilla toivomme teidän 

suihkuttavan eskareita ja valmistavan heitä keväällä 

tehtävään A1-kielen valintaan. Eskarithan valitsevat tammi-

helmikuussa A1-kielen, jonka opiskelun he aloittavat 

ensimmäisellä luokalla. Oulun kaupungin kouluissa 

tarjotaan A1-kielenä englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa, 

espanjaa ja venäjää, ja toiveena on, että kieliryhmiä 

muodostuisi muistakin kielistä kuin englannista.  

Olemme tehneet yhteensä kuusi videota. Ensimmäisessä videossa on tervehdykset kaikilla eri 

kielillä venäjää lukuun ottamatta. Tämän lisäksi kielistä on erilliset videot, joissa harjoitellaan 

numerot 1-10. Hauskoja kielenopiskeluhetkiä! 

    Terveisin, Oulun kielitutorit 

1. KIELTEN ESITTELYVIDEO 

Tämän videon avulla voitte opetella tervehtimään ja esittelemään itsenne viidellä eri 

kielellä. Suosittelemme yhden kielen harjoittelua kerrallaan. 

Esittelyvideon käsikirjoitus:  

Hello. My name is Katja. I speak English. 

Hej. Jag heter Jaana. Jag talar svenska. 

Hallo. Ich bin Maarit. Ich spreche Deutsch. 

Bonjour. Je m’appelle Eeva-Maria. Je parle français. 

Hola. Me llamo  Päivi. Hablo español. 

Harjoitelkaa tervehdyksiä ja nimen kertomista esimerkiksi seuraavien leikkien avulla. 

• Viesti/Rikkinäinen puhelin. Opettaja sanoo aihepiiriin liittyvän fraasin lapselle, joka 

pistää viestin seuraavalle eteenpäin. Voidaan ottaa aikaa ja yrittää nopeuttaa kierros 

kierrokselta. Voidaan kilpailla myös ryhmien kesken. 

• Heitä palloa. Heitetään piirissä palloa. Se, joka saa pallon, sanoo “Hello. My name 

is...” ja heittää/vierittää pallon seuraavalle. 

• Liiku luokassa musiikin aikana. Liikutaan luokassa vapaasti musiikin tahtiin. Musiikin 

pysähtyessä käydään lähimpänä olevien henkilöiden kanssa aihepiiriin kuuluva 

keskustelu “Hello. My name is...”   

• Arvaa kuka puhuu? Lapset seisovat piirissä. Yksi seisoo keskellä silmät kiinni. 

Keskellä oleva pyörähtää muutamia kertoja ja osoittaa jotakuta. Lapsi, jota 

osoitetaan, vastaa muunnetulla äänellä “Hello. My name is...” ja keskellä oleva 

yrittää arvata kuka puhuu. Jos arvaus menee oikein, vastaaja siirtyy piirin keskelle.  

 



 

2. YKSITTÄISTEN KIELTEN VIDEOT 

Näiden videoiden avulla voitte opetella numerot 1-10 kaikilla viidellä kielellä. Toistakaa 

numeroita mallin mukaan useita kertoja eri tavoin esim. hiljaa, kovaa, kuin hiiri, kuin leijona 

jne. Videoihin on ujutettu mukaan kyseisen kielen kulttuuriin liittyviä asioita 

mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi videolla on mukana leikki ja laulu, jonka avulla voitte 

harjoitella numeroita. Samaa leikkiä voi tietenkin soveltaa kaikkiin kieliin. Mikäli kuuntelette 

laulut youtubesta linkin takaa, voitte valita asetuksista (hammasrattaan kohdalta) 

tekstityksen videoon kyseisellä kielellä ja voitte myös hidastaa laulun esitysnopeutta. Tämän 

ohjeen lopusta löydätte numerot eri kielillä sekä tekstitykset videoista löytyviin loruihin ja 

lauluihin, mikäli videoissa ei niitä ole. 

Harjoitelkaa numeroita myös seuraavien leikkien avulla. 

• Kuinka monta koputusta? Opettaja koputtaa ja lasketaan yhdessä ääneti 

kohdekielellä, montako koputusta kuullaan 

• Lue huulilta. Opettaja sanoo lukuja ääneti kohdekielellä. Lapset yrittävät lukea 

huulilta. 

• Myrkkysieni.  Istutaan piirissä. Keskellä on nappeja. Yksi sulkee silmänsä. Muut 

valitsevat napeista ”myrkkysienen”. Lapsi avaa silmänsä ja poimii nappeja yksitellen. 

Muut laskevat kohdekielellä. Näin jatketaan, kunnes lapsi nostaa ”myrkkysienen”. 

Tällöin muut sanovat “stop”. Voittaja on se, joka saa eniten nappeja kerätyksi omalla 

vuorollaan.  

• Ruutuhyppely. Laitetaan luvut lattialle ja hypellään luvulta luvulle ääneen laskien. 

• Total Physical Response. Opettaja sanoo kohdekielisen numeron. Lapset tekevät 

lukumäärää vastaavan määrän tiettyä liikettä esim. taputtaa, hyppää jne. 

 

Numerot eri kielillä: 

numero ENGLANTI RUOTSI SAKSA RANSKA ESPANJA 

1 one ett eins un uno 

2 two två zwei deux dos 

3 three tre drei trois tres 

4 four fyra vier quatre cuatro 

5 five fem fünf cinq cinco 

6 six sex sechs  six seis 

7 seven sju sieben sept siete 

8 eight åtta acht huit ocho 

9 nine nio neun neuf nueve 

10 ten tio zehn dix diez 

 

 

 



RUOTSINKIELINEN NUMEROLAULU (videossa ei tekstitystä) 

Hej allesammans!  

Nu hoppar vi på torget! Vi kommer at räkna tillsammans från ett till tio.  

Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio 

Nu räknar vi igen. 

Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio  

En baseball 

två elefanter 

tre möss 

fyra ballonger 

fem apor  

sex ankor  

sju lamor 

åtta munker 

nio valpar 

tio kattunger 

Nu räknar vi igen. 

Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio 

Bra jobbat! 

 

RANSKANKIELINEN LORU 

Un, deux, trois, claque tes doights. (1, 2, 3, napsuta sormiasi.) 

Quatre, cinq, six, tape tes cuisses. (4, 5, 6, taputa reisiäsi.) 

Voilà sept sur la tête. (Tässä 7 pään päällä.) 

Huit, neuf, dix, tous applaudissent. (8, 9, 10, kaikki antavat aplodit.) 

 

 

 

 



ESPANJANKIELINEN NUMEROLAULU (videossa tekstitys) 

Cuántos dedos en una mano?  x3 (Montako sormea kädessä?) 

Contemos todos juntos. (Lasketaan kaikki yhdessä.) 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco.  x4  

Cuántos dedos en dos manos?  x3 (Montako sormea kahdessa kädessä?) 

Contemos todos juntos. (Lasketaan kaikki yhdessä) 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. x2 

Aplaude, aplaude tus manos. X3 (Taputa, taputa käsiäsi.) 

Aplaude tus manos conmigo. (Taputa käsiäsi kanssani.) 

Contemos los dedos de los pies. (Lasketaan varpaita.) 

Cuántos dedos en un pie?  x3 (Montako varvasta jalassa?) 

Contemos todos juntos. (Lasketaan yhdessä.) 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco.  x4  

Cuántos dedos en dos pies?  x3 (Montako varvasta kahdessa jalassa?) 

Contemos todos juntos. (Lasketaan kaikki yhdessä.) 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. x2 

Pisen, pisen, pisen fuerte. X3 (Tömistä, tömistä, tömistä kovaa.) 

Pisen fuerte conmigo. (Tömistä kovaa kanssani.) 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... 

 

 

 

 

 

 

 

 


