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Katri Borm ja Sarah Goncalves: Kielinuppu-pedagogiikka 

[Katri] Moi! Minun nimeni on Katri. 

[Sarah] Minä olen Sarah. 

[Katri] Olemme varhaiskasvatuksen opiskelijoita Raumalta ja Kielinuppu-menetelmän kehittäjät. 

Kielinuppu-projekti sai alkunsa vuonna 2016 erään opiskelutehtävän sivutuotteena, ja projektia 

on tukenut muun muassa Suomen kulttuurirahasto.  

[Sarah] Kielinuppu säveltää, sanoittaa ja tuottaa lastenlaulumateriaalia suomen kielen 

oppimisen tueksi. Sana kielinuppu kuvastaa nupullaan olevaa orastavaa kielitaitoa, joka puhkeaa 

myöhemmin kukkaan.  

[Sarah] Tutkimusten mukaan kieltä opitaan tehokkaasti laulamalla, mutta opettajat käyttävät 

sitä opetuksessaan yllättävän vähän.  

[Katri] Aluksi Kielinuppu-laulut oli suunnattu varhaiskasvatusikäisille maahanmuuttajataustaisille 

lapsille, mutta saamamme palautteen mukaan sitä on käytetty myös koulujen S2-opetuksessa, 

erityisopetuksessa, puheopetuksessa, aikuisten maahanmuuttajien kieliopetuksessa ja myös 

yleisesti varhaiskasvatusikäisten lasten kielen kehittymisen tukemiseen.  

[Katri] Perinteiset lastenlaulut koetaan melko haastaviksi varsinkin kielenoppimisen 

alkuvaiheessa, koska niissä voi olla hyvin paljon sanastoa ja kieli voi olla runollista ja 

vanhahtavaakin. Kielinuppu-lauluissa taas on todella vähän sanastoa per laulu ja erittäin paljon 

toistoa. Kielinuppu-lauluissa keskitytään arjen sanastoon, eli sellaiseen sanastoon, jota lapsi 

tarvitsee kielenoppimisen alkuvaiheessa.  

[Sarah] Kielinuppu-laulut ovat hyvin yksinkertaisia ja helppo omaksua. Niiden melodia on 

tarttuva. Ne jäävät helposti päähän soimaan. Myös rytmi ja melodia tukevat muistamista ja 

kielen rakenteiden hahmottamista. Lisäksi kaikki laulut opetusvideoineen löytyvät YouTubesta, 

jossa ne ovat kaikkien käytettävissä ja saatavilla.  

[Sarah] Koska Kielinuppu-laulut ovat hyvin yksinkertaisia, niitä käyttääkseen ei tarvitse olla 

erityisen musikaalinen. Kun lauluja käyttää, tärkeintä on silti vuorovaikutus lapsen kanssa.  

[Katri] Oppiminen tehostuu, jos laulujen ohella käytetään jotakin lisämateriaalia, 

monikanavaista materiaalia. Esimerkiksi yksinkertaisinta on tehdä kuvakortit, joissa laulun 

sanasto toistuu. Voidaan myös liikkua, käyttää erilaisia laululeikkejä tai esimerkiksi 

tukiviittomia. Lauluihin voi myös vaihtaa sanastoa sen tarpeen mukaan, mikä ryhmässä sillä 

hetkellä on. Esimerkiksi Puetaan-laulussa voidaan talvella laulaa talvivaatteista ja kesällä 

kesävaatteista. 

[Sarah] Jotta oppiminen tehostuu, olisi tärkeää, että lapsi voisi kuunnella ja katsella lauluja ja 

opetusvideoita jo kotona. Samalla osallistetaan perheet ja kodit kielen oppimisprosessiin. 



 

 

  

 

Jokainen lapsi on yksilö, eli toinen lapsi tarvitsee paljon enemmän toistokertoja kuin toinen. 

Siitä on myös etua, ja sitä voi säädellä kotona.  

[Katri] Voit aloittaa Kielinuppu-materiaaliin tutustumisen katsomalla videoitamme YouTubessa, 

tilaamalla CD-levymme tai tulostamalla itsellesi nuotit 19 ensimmäiseen Kielinuppu-lauluun. 

Nuotit ovat täysin ilmaiseksi saatavilla nettisivuillamme. 

[Sarah] Kielinuppu-laulujen käyttö on todella helppoa, koska laulut ovat aina saatavilla 

YouTubesta. Kielinuppu-menetelmää käyttämällä opettaja osallistaa lapsen perheen 

kielenoppimisen prosessiin. Kielinuppu-lauluja käyttämällä kielenoppiminen voidaan eheyttää 

osaksi monia eri oppimisen alueita. Samalla rakennetaan ryhmässä yhteishenkeä ja madalletaan 

ryhmässä mahdollisesti esiintyviä kielellisiä tasoeroja. 

[Katri] Musiikki parantaa mielialaa ja saa meidät keskittymään paremmin. Kielinuppu-lauluja 

kannattaa kuunnella taustamusiikkinakin, koska sieltä sanasto vähitellen tulee tutuksi. 

Kielinuppu-lauluja on tällä hetkellä olemassa 29 kappaletta, joten toivomme, että löydät sieltä 

jo sellaisia lauluja, joita sinunkin ryhmässäsi voitaisiin käyttää sanaston kasvattamiseksi. 

Olemme todella iloisia, että olemme päässeet kehittämään Kielinuppu-menetelmää, ja otamme 

mielellämme vastaan palautetta, sillä haluamme jatkossakin kehittää tätä. Toivottavasti 

saamme ilmoille vielä lisää Kielinuppu-lauluja näiden nykyisten lisäksi. 

[Sarah] Toivomme tietysti, että Kielinuppu-lauluista olisi mahdollisimman paljon hyötyä ja iloa 

mahdollisimman monelle. 


