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Kielinuppu-laulut suomen kielen 
oppimista tukemassa
kielinuppu on varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskelevien Katri Bormin sekä Sarah Goncalvesin 
projekti, joka tuottaa varhaiskasvatusikäisten lasten suomen kielen oppimista tukevaa laulu-
materiaalia. Nimi “Kielinuppu” kuvaa nupullaan olevaa kielitaitoa, joka puhkeaa myöhemmin 
kukkaan. 

Laulaminen koetaan usein miellyttäväksi ja tehok-
kaaksi tavaksi opettaa ja oppia suomen kieltä. Kie-
linuppu-lauluja on käytetty maahanmuuttajataus-
taisten lasten kielen opetuksessa, erityisopetukses-

sa, puheterapiassa, aikuisten maahanmuuttajien 
suomen kielen opetuksessa, Suomi-kouluissa ym-
päri maailmaa sekä yleisesti varhaiskasvatuksessa 
kaikkien lasten kielen kehittymisen tukena.

» Katri Borm sekä Sarah Goncalves
opiskelevat varhaiskasvatuksen 
opettajiksi Raumalla.
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Kielinuppu-materiaa-
lia on ollut saatavilla 
vuodesta 2017 asti. 
Kielinuppu-laulut on 
julkaistu YouTubes-
sa opetusvideoiden 
muodossa, ja niille on 
kertynyt yli 500 000 
näyttökertaa puolen-
toista vuoden aikana. 
Opetusvideot on suun-
niteltu tehostamaan 
oppimista monikana-
vaisen oppimisen nä-
kökulmasta. Lauletta-
vaan aiheeseen liite-
tään kuva nopeuttamaan kielenoppijan oival-
lusta siitä, mistä laulussa lauletaan. Videot ovat 
myös helposti niin kotien kuin päiväkotienkin 
saatavilla. 

Suomessa tehdään paljon laadukasta lastenmu-
siikkia, jota voidaan hyödyntää musiikkikasva-
tuksen ja kielen oppimisenkin saralla. Toisaalta 
monien perinteisten lastenlaulujen kieli on van-
hahtavaa tai runollista eivätkä ne välttämättä 
opeta sanastoa, jota arkisissa tilanteissa tarvittai-
siin. Riippuu paljolti opettajan omasta aktiivisuu-
desta, tehostaako hän laulujen avulla oppimista 
monikanavaisen materiaalin, kuten kuvituksen 
avulla.

Kielinuppu-laulujen melodiat ovat yksinkertaisia 
sekä helposti mieleen jääviä. Lauluissa on paljon 
kielen oppimista helpottavaa toistoa. Lauluissa 
lauletaan arkisista asioista sekä tuodaan esille 
rajattu määrä aiheeseen liittyvää sanastoa, jota 

lapset tarvitsevat kielen 
oppimisen alkuvaihees-
sa. Laulujen aiheita ovat 
muun muassa ruokailu, 
pukeutuminen, viikon-
päivät, kulkuneuvot, 
eläimet, värit sekä ver-
tailu.

Jotta lauluissa esiinty-
vien sanaston ja lau-
seiden siirtäminen 
osaksi puhuttua kieltä 
olisi mahdollisimman 
helppoa, mukailee Kie-
linuppu-laulujen me-

lodia puhutun kielen rytmiä, painotuksia sekä 
intonaatiota eli äänenkorkeuden vaihteluita. 
Kielinuppu-lauluissa on laulamisen lisäksi 
“räppi-osuuksia” eli sanojen ja lauseiden ryt-
mikästä lausumista, joka tehostaa kielen op-
pimista. Lauserakenteet on pyritty tuottamaan 
niin, että lauletun tekstin voi helposti siirtää 
suoraan puheeseen. Lauluissa pyritään myös 
säilyttämään tasapaino kirjakielen ja puhekie-
len välillä. 

Kielinuppu on saanut laulujen julkistamisen 
jälkeen tasaiseen tahtiin positiivista ja rohkaise-
vaa palautetta, mikä on kannustanut jatkamaan 
menetelmän kehittämistä sekä uusien laulujen 
tuottamista. Vastaavanlainen työkalu on ilmei-
sesti puuttunut aiemmin varhaiskasvatuksen 
opettajilta sekä muilta lasten kanssa toimivilta 
ammattilaisilta, joten innostus uutta materiaalia 
kohtaan on välittynyt tekijöille asti.


