
Tarinat ja kuvakirjat varhennetussa- työpaja 21.11.2019/ Katja Paananen 
 

Tarinakirjoja TOP-10 
 

1. Hervé Tullet; The Book with a Hole (interaktiivinen kirja, jossa vain yksi kysymys/lause 

aukeamalla) 

 

2. Julia Donaldsson & Axel Scheffler; monia suosikkikirjoja esim. The Snail and The Whale, 

Monkey Puzzle, Room on the Broom, The Gruffalo, The Stick Man, The Smartest Giant in Town 

 

3.  Eric Carle; The Hungry Caterpillar (Pikku toukka paksulainen), From Head to Toe, The Very 

Quiet Cricket 

 

4. Damien Harvey & Lynne Chapman; An Itch to Scratch (perhesanat, eläimiä, isänpäivä-teema) 

 

5. Pat Hutchins; Rosie’s Walk 

 

6. Dr. Seuss; The Cat in the Hat, Green Eggs and Ham jne. hauskoja riimikirjoja, jossa leikitellään 

sanoilla 

 

7. Martin Waddell; You and Me, Little Bear/ Can’t you sleep little bear?/ The Pig in the Pond 

 

8. Maurice Sendak; Where the Wild Things Are 

 

9. Oliver Jeffers; The Way Back Home (upea seikkailukertomus ystävyydestä, cd:ssä äänitehosteet) 

 

10. Oxford Reading Tree – stage 2-5(/6), helppolukuisia pikkukirjoja, joita voi antaa esim. 

itsenäisesti luettavaksi/selailtavaksi oppilaille, jotka kaipaavat lisähaastetta. 

 

Ideoita kirjojen hyödyntämiseen opetuksessa: 

• kirjojen lukemista ääneen autenttisen kielen kuulemiseksi (korosta tällöin oppilaille, että 

tarkoitus ei olekaan ymmärtää vaan kuunnella, miltä kieli kuulostaa) 

• käytä lukiessa draaman keinoja eläytyen itse tarinan hahmoihin (esim. näyttelemällä gorillaa 

kirjassa An Itch to Scratch) tai pyytämällä oppilaita mukaan toimintaan ”Can you do it?” 

(From Head to Toe) 

• näytä lukiessa sormellasi muutamia toistuvia sanoja (esim hedelmät kirjassa The Very 

Hungry Caterpillar) 

• kysy toistuva kysymys esim. Where’s the snail? (The Snail and the Whale) joka aukeamalla 

ja anna lasten näyttää missä ko. hahmo on 

• voit lukea kirjan ensin oppilaille omalla äidinkielellä ja lukea sitten saman kirjan 

vieraskielisenä toisena päivänä 

• joskus tarinasta voi ottaa käsiteltäväksi esim. muutaman sivun, jonka merkitystä ja sanoja 

voidaan tutkia tarkemmin 

• voit myös itse kehitellä tarinoita jonkin teeman ympärille esimerkiksi numerot ja 

käyttää ”Leijonaa mä metsästän”-leikkiä tarinakehyksenä ja aina laskea yhdessä 1-10 

siirtymissä 

• lisähaastetta kaipaaville voi kirjoja antaa myös itsenäisesti selattaviksi, pyytää etsimään jo 

tunnistettavia sanoja ja vaikkapa kirjoittamaan vihkoon muutaman niistä 

 

 

 



 

Mikäli itse arkailet lukea ääneen tarinoita, hyödynnä alla olevaa linkkilistaa, josta löydät 

VALMIITA TARINOITA luettuna englanniksi, kesto alle 10min 

(useimmissa mahdollisuus laittaa tekstitys päälle) 

 

The very hungry caterpillar 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 

 

The Smartest Giant in Town 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cfiPrA8E3qE 

 

Room on the Broom 

Klikkaa tästä 

 

The selfish crocodile 

https://www.youtube.com/watch?v=0-NhjfJ_RZI 

 

Three little pigs 

https://www.youtube.com/watch?v=HtHjB6rRmQc 

 

Can’t you sleep Little Bear? 

https://www.youtube.com/watch?v=u1aJimzuzbg 

 

Where’s my mum? 

https://www.youtube.com/watch?v=iIn8sjN1pgw 

 

The Gruffalo 

https://www.youtube.com/watch?v=pvKwF-A_v44 

 

Jack and the Beanstalk 

https://www.youtube.com/watch?v=9q1dfTOoSrA 

 

Elephant and an Ant 

https://www.youtube.com/watch?v=8kvx9rBJ1r0 

 

The Snail and the Whale 

https://www.youtube.com/watch?v=EAQFyDPqQWA 

 

Oxford Reading Tree, Stage 2-> (lapsen äänellä luettuja!) 

https://www.youtube.com/watch?v=akPIcbPLKTE&list=PLYzbpQvDeMyh8jwe8pcuPrNrQYmHI

V4bj&index=2 

 

Ks. lisää tarinoita esimerkiksi hakusanalla Children’s Books Read Aloud 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
https://www.youtube.com/watch?v=cfiPrA8E3qE
https://www.youtube.com/watch?v=_uQulEnxsRo
https://www.youtube.com/watch?v=0-NhjfJ_RZI
https://www.youtube.com/watch?v=HtHjB6rRmQc
https://www.youtube.com/watch?v=u1aJimzuzbg
https://www.youtube.com/watch?v=iIn8sjN1pgw
https://www.youtube.com/watch?v=pvKwF-A_v44
https://www.youtube.com/watch?v=9q1dfTOoSrA
https://www.youtube.com/watch?v=8kvx9rBJ1r0
https://www.youtube.com/watch?v=EAQFyDPqQWA
https://www.youtube.com/watch?v=akPIcbPLKTE&list=PLYzbpQvDeMyh8jwe8pcuPrNrQYmHIV4bj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=akPIcbPLKTE&list=PLYzbpQvDeMyh8jwe8pcuPrNrQYmHIV4bj&index=2

