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LUKU 13 VUOSILUOKAT 1–2 

13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1–2 tehtävä 

 

Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen 

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta. Jo ennen kielen A1-oppimäärän 

opetuksen alkamista lapsia voidaan tutustuttaa alustavasti opetuksen järjestäjän tarjoamiin kieliin järjestä-

mällä esimerkiksi kielisuihkuja esiopetuksessa tai syksyllä ensimmäisellä vuosiluokalla, jos opetus alkaa ke-

vätlukukaudella. Kielisuihkuissa kieleen tai kieliin voidaan tutustua esimerkiksi laulaen, leikkien, pelaten ja 

liikkuen. Aiheet valitaan lapsia kiinnostavista asioista yhdessä lasten kanssa. Kielisuihkut voidaan toteuttaa 

muun toiminnan yhteydessä tai niille voidaan varata omia opetustuokioita.  

 

13.4.3 Vieraat kielet 

VIERAS KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ 

Kielikasvatus 

 

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-

tenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-

teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vah-

vistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Op-

pilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään 

kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät 

eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen 

sopivia tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien moni-

kerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Ope-

tus tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja kannustaa käyttämään vähäistä-

kin kielitaitoa rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. 

Seudullinen tarkennus  
Opetussuunnitelmassa teksti ymmärretään laaja-alaisesti. Teksti voi olla kuvaa, ääntä, puhetta, videota, 

musiikkia, eleitä ja ilmeitä perinteisen kirjoitetun tekstin lisäksi. (ks POPS – L4  monilukutaito s. 22) 

Oppiaineen tehtävä  

 

Vuosiluokilla 1–2 vieraan kielen opetuksen erityisenä tehtävänä on herättää oppilaiden myönteinen asenne 

kielenoppimiseen sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistä-

kin kielitaitoa rohkeasti. Opetus herättelee oppilaiden uteliaisuutta kieliin. Opetus tukee oppilaan kykyä ha-

vainnoida ja hyödyntää ympäröivässä maailmassa olevia kielellisiä ja kulttuurisia virikkeitä. Opetuksessa 

tarjotaan monipuolisia kokemuksia vieraasta kielestä ja siihen liittyvästä kulttuurista. Opetuksessa korostuu 

oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen vuorovaikutus arkeen liittyvissä tilanteissa. 
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Käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti itseään kiinnostavista asioista. Ope-

tuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita. Opetuksen alussa oppilaalta ei edellytetä luku- ja kirjoi-

tustaitoa. Oppilaan kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä kohtaan herätellään ja lisätään. Vähitellen li-

sätään myös oppilaan kiinnostusta lukemista ja kirjoittamista kohtaan. 

 

VIERAS KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 1–2 

Vuosiluokkaistetut A1-kielen opetuksen tavoitteet, oppimisen tavoitteet ja opetuksen sisällöt 1. luo-

kan lopussa 

 

Opetuksen tavoitteet 

vuosiluokan 1 lopussa 

Opetuksen tavoitteista 

johdetut oppimisen ta-

voitteet vuosiluokan 1 lo-

pussa 

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalu-

eet vuosiluokan 1 lopussa 

Laaja-alai-

nen osaami-

nen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 tutustua koulun ja lä-

hiympäristön kieliin ja 

kulttuureihin. Ohjata op-

pilasta havainnoimaan 

omaa ja kohdekieltä. 

Oppilas oppii tiedostamaan 

kielellistä ja kulttuurista 

moninaisuutta arjessaan 

sekä havainnoimaan omaa 

ja kohdekieltä. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kieliä 

koulussa ja lähiympäristössä pu-

hutaan ja opiskellaan. Tutustu-

taan näihin kieliin liittyviin kult-

tuureihin. Keskustellaan eri kiel-

ten yhtäläisyyksistä ja eroista. 

Opetuksessa tarjotaan oppilaille 

mahdollisuuksia tutustua eri kie-

liin ja kulttuureihin hyödyntä-

mällä mahdollisuuksien mukaan 

esimerkiksi verkkoyhteyksiä. 

 

L1, L2, L5, L7 

T2 ohjata oppilasta arvos-

tamaan omaa kielitaus-

taansa sekä kielellistä ja 

kulttuurista moninai-

suutta 

Oppilas oppii arvostamaan 

omaa kielitaustaansa sekä 

eri kieliä ja kulttuureja. 

 

(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Tutustutaan yhdessä kielelli-

seen ja kulttuuriseen moninaisuu-

teen omassa lähiympäristössä. 

L1, L2 

Kielenopiskelutaidot 

 T3 tarjota oppilaille mah-

dollisuuksia harjoitella 

Oppilas harjoittelee yhteis-

työ- ja ryhmätyötaitoja. 

S2 Harjoitellaan tekemään yhteis-

työtä ja työskentelemään pareit-

tain ja ryhmissä. 

L1, L2, L6 
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yhteistyötä muiden oppi-

laiden kanssa ja toimia 

ryhmässä. 

 

T4 ohjata ja rohkaista op-

pilasta tekemään havain-

toja kielistä ja kielenkäy-

töstä.  

Oppilas tekee havaintoja 

kielistä ja kielenkäytöstä. 

Oppilas arvaa ja päättelee 

rohkeasti kohdekielisten 

sanojen ja ilmausten merki-

tyksiä. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S2 Havainnoidaan pääsääntöi-

sesti puhuttua kieltä. Harjoitel-

laan sanojen merkitysten päätte-

lyä asiayhteyden, yleistiedon tai 

muiden kielten osaamisen perus-

teella. 

L1, L4, L5 

T5 tutustua yhdessä eri-

laisiin tapoihin oppia kie-

liä ja tutustua yhdessä ta-

voitteiden asettamiseen 

kielten opiskelulle. 

Oppilas harjoittelee erilai-

sia tapoja oppia kieltä. 

S2 Pohditaan, miten kieliä opi-

taan ja miten kieliä voi oppia. Har-

joitellaan erilaisia tapoja opiskella 

kieltä. Harjoitellaan positiivisen 

palautteen antamista esimerkiksi 

toiminnallisin keinoin. 

L1, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T6 ohjata ja rohkaista op-

pilasta käyttämään kieltä 

arjen vuorovaikutustilan-

teissa 

Oppilas harjoittelee käyttä-

mään kieltä tuetusti muu-

tamissa yleisimmin toistu-

vissa arjen viestintätilan-

teissa. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-

tana ovat oppilaiden arki ja kiin-

nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-

taan yhdessä oppilaiden kanssa. 

Keskeisiä sisältöjä ovat eri kielen-

käyttötarkoituksiin liittyvät tilan-

teet, kuten tervehtiminen, hyväs-

tely, omasta itsestä kertominen ja 

arkeen liittyvät kielenkäyttötilan-

teet. Opetuksessa harjoitellaan 

kohteliasta kielenkäyttöä vuoro-

vaikutustilanteissa. Osana vuoro-

vaikutusta harjoitellaan sanastoa 

ja rakenteita fraaseina esimer-

kiksi laulujen, leikkien, draaman 

ja pelien ja sovellusten avulla. 

Opetuksessa tarjotaan oppilaille 

mahdollisuuksia tutustua eri kie-

liin ja  kulttuureihin hyödyntä-

mällä mahdollisuuksien mukaan 

esimerkiksi verkkoyhteyksiä. 

L1, L2, L4, 

L5, L6, L7 
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T7 ohjata oppilasta hyö-

dyntämään nonverbaali-

sia keinoja ja käyttämään 

erilaisia keinoja päätellä 

sanojen merkityksiä. Roh-

kaista oppilasta ilmaise-

maan omia oivalluksiaan 

sekä viestin ymmärtämi-

seen liittyviä vaikeuksia. 

Oppilas harjoittelee hyö-

dyntämään erilaisia apukei-

noja kuten eleitä, ilmeitä ja 

TVT-taitoja vuorovaikutus-

tilanteissa. Oppilas arvaa 

tai päättelee yksittäisten 

sanojen merkityksiä ohja-

tusti. Oppilas harjoittelee 

ilmaisemaan, onko ymmär-

tänyt kuulemansa. Oppilas 

harjoittelee ohjatusti tuo-

maan esille omia oivalluksi-

aan. 

S3 Pohditaan, miten voi toimia, 

jos osaa kieltä vain vähän. Harjoi-

tellaan erilaisten viestinnässä tar-

vittavien apukeinojen, kuten elei-

den, ilmeiden, piirtämisen ja so-

vellusten käyttöä. Harjoitellaan 

sanojen merkitysten päättelyä 

asiayhteyden, yleistiedon tai mui-

den kielten osaamisen perus-

teella. 

L1, L2, L3, 

L4, L5, L7 

T8 rohkaista oppilasta 

käyttämään kieltä vies-

tintätilanteeseen ja kult-

tuuriin sopivalla tavalla. 

Oppilas harjoittelee käyttä-

mään joitakin kielelle ja 

kulttuurille tyypillisiä koh-

teliaisuuden ilmauksia. 

S3 Harjoitellaan käyttämään arjen 

vuorovaikutustilanteissa kielelle 

ja kulttuurille tyypillisimpiä koh-

teliaisuuden ilmauksia, kuten ter-

vehtiminen, hyvästely, kiittämi-

nen ja avun pyytäminen. Harjoi-

tellaan luontevaa reagointia vuo-

rovaikutustilanteissa. 

L2, L4, L6, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T9 ohjata oppilasta tun-

nistamaan ja ymmärtä-

mään joitakin kohdekie-

len tavallisimpia sanoja ja 

ilmauksia oppilaille tu-

tuissa tilanteissa 

Oppilas oppii tunnistamaan 

ja ymmärtämään muuta-

mia kuulemiaan ja näkemi-

ään sanoja ja ilmauksia. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-

tana ovat oppilaiden arki ja kiin-

nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-

taan yhdessä oppilaiden kanssa. 

Oppilas tutustuu puhuttuihin 

teksteihin sekä arjessa kuuluvaan 

ja näkyvään kieleen. Kuunnellaan 

ja havainnoidaan kohdekielen 

ääntämistä. Ymmärtämistä har-

joitellaan esimerkiksi laulujen, 

leikkien, lorujen, tarinoiden, ku-

vien ja sovelluksien avulla. 

L1, L2, L3, 

L4, L5, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T10 ohjata oppilasta käyt-

tämään kohdekielen joi-

takin tavallisimpia sanoja 

ja ilmauksia puhuen, leik-

kien ja laulaen, oppilaille 

tutuissa tilanteissa  

Oppilas oppii käyttämään 

joitakin tavallisimpia sa-

noja ja ilmauksia puheessa 

tuetusti ja tutuissa tilan-

teissa. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-

tana ovat oppilaiden arki ja kiin-

nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-

taan yhdessä oppilaiden kanssa. 

Tutustutaan kohdekielen ääntä-

miseen.  Sanastoa ja rakenteita 

L1, L2, L3, 

L4, L5, L7 
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harjoitellaan osana vuorovaiku-

tusta erilaisissa oppilaille tutuissa 

tilanteissa sekä esimerkiksi ku-

vien, laulujen, leikkien, lorujen, 

tarinoiden, draaman sekä pelien 

ja sovellusten avulla.  

 

 

Vuosiluokkaistetut A1-kielen opetuksen tavoitteet, oppimisen tavoitteet ja opetuksen sisällöt 2. luo-

kan lopussa 

 

Opetuksen tavoitteet 

vuosiluokan 2 lopussa 

Opetuksen tavoitteista 

johdetut oppimisen ta-

voitteet vuosiluokan 2 lo-

pussa 

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalu-

eet vuosiluokan 2 lopussa 

Laaja-alai-

nen osaami-

nen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 tutustua kieliin ja kult-

tuureihin koulussa, lä-

hiympäristössä ja Suo-

messa. Ohjata oppilasta 

tunnistamaan kohdekieli 

muista kielistä. 

Oppilas oppii tiedostamaan 

kielellistä ja kulttuurista 

moninaisuutta arjessaan 

sekä tunnistamaan kohde-

kieli muista osaamistaan 

kielistä. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kieliä 

koulussa, lähiympäristössä ja 

Suomessa puhutaan ja tutustu-

taan niissä esiintyviin kulttuurei-

hin. Keskustellaan eri kielten yh-

täläisyyksistä ja eroista. 

Opetuksessa tarjotaan oppilaille 

mahdollisuuksia tutustua eri kie-

liin ja kulttuureihin hyödyntä-

mällä mahdollisuuksien mukaan 

esimerkiksi verkkoyhteyksiä. 

L1, L2, L5, L7 

T2 ohjata oppilasta arvos-

tamaan omaa kielitaus-

taansa sekä kielellistä ja 

kulttuurista moninai-

suutta 

Oppilas oppii arvostamaan 

omaa kielitaustaansa sekä 

eri kieliä ja kulttuureja. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä kielellisen 

ja kulttuurisen moninaisuuden 

merkitystä ja arvoa eri yhteisöille. 

L1, L2 

Kielenopiskelutaidot 

T3 tarjota oppilaalle mah-

dollisuuksia tehdä yhteis-

työtä muiden kanssa ja 

toimia ryhmässä 

Oppilas oppii yhteistyö- ja 

ryhmätyötaitoja. 

S2 Harjoitellaan tekemään yhteis-

työtä ja työskentelemään pareit-

tain ja ryhmissä. 

L1, L2, L6 
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T4 ohjata oppilasta teke-

mään havaintoja kielestä 

ja kielenkäytöstä sekä ke-

hittämään kielellistä 

päättelykykyä 

Oppilas oppii arvaamaan ja 

päättelemään sanojen ja il-

mausten merkityksiä sekä 

tekemään havaintoja kie-

lestä ja kielenkäytöstä. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S2 Havainnoidaan pääsääntöi-

sesti puhuttua kieltä. Harjoitel-

laan sanojen merkitysten päätte-

lyä asiayhteyden, yleistiedon tai 

muiden kielten osaamisen perus-

teella. 

L1, L4, L5 

T5 tutustua yhdessä eri-

laisiin tapoihin oppia kie-

liä ja kokeilla, millaiset ta-

vat oppia kieliä sopivat 

oppilaalle parhaiten. Har-

joitellaan yhdessä asetta-

maan tavoitteita kielten 

opiskelulle. 

Oppilas oppii tunnista-

maan, kokeilemaan, har-

joittelemaan ja käyttä-

mään erilaisia kielenopis-

kelutaitoja. 

S2 Pohditaan, miten kieliä opi-

taan ja miten kieliä voi oppia. Har-

joitellaan erilaisia tapoja opiskella 

kieltä. Harjoitellaan arvioimaan 

omaa kielitaitoa itse- ja vertaisar-

vioinnin keinoin käyttämällä esi-

merkiksi Eurooppalaista kielisalk-

kua. 

L1, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T6 rohkaista oppilasta 

käyttämään kieltä moni-

puolisesti erilaisissa vuo-

rovaikutustilanteissa 

Oppilas oppii käyttämään 

kieltä viestintäkumppanin 

tukemana muutamissa 

yleisimmin toistuvissa vies-

tintätilanteissa. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-

tana ovat oppilaiden arki ja kiin-

nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-

taan yhdessä oppilaiden kanssa. 

Keskeisiä sisältöjä ovat eri kielen-

käyttötarkoituksiin liittyvät tilan-

teet, kuten tervehtiminen, hyväs-

tely, omasta itsestä kertominen ja 

arkeen liittyvät kielenkäyttötilan-

teet. Opetuksessa harjoitellaan 

kohteliasta kielenkäyttöä vuoro-

vaikutustilanteissa. Osana vuoro-

vaikutusta harjoitellaan sanastoa 

ja rakenteita fraaseina esimer-

kiksi laulujen, leikkien, draaman 

ja pelillistämisen avulla. 

Opetuksessa tarjotaan oppilaille 

mahdollisuuksia tutustua eri kie-

liin ja  kulttuureihin hyödyntä-

mällä mahdollisuuksien mukaan 

esimerkiksi verkkoyhteyksiä. 

L1, L2, L4, 

L5, L6, L7 

T7 ohjata oppilasta hyö-

dyntämään nonverbaali-

sia keinoja ja käyttämään 

erilaisia keinoja päätellä 

Oppilas oppii hyödyntä-

mään erilaisia apukeinoja 

kuten eleitä, ilmeitä, sanas-

toja ja TVT-taitoja selviyty-

S3 Pohditaan, miten voi toimia, 

jos osaa kieltä vain vähän. Harjoi-

tellaan erilaisten viestinnässä tar-

vittavien apukeinojen, kuten elei-

L1, L2, L3, 

L4, L5, L7 
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sanojen merkityksiä. Roh-

kaista oppilasta ilmaise-

maan omia oivalluksiaan 

sekä viestin ymmärtämi-

seen liittyviä vaikeuksia. 

äkseen vuorovaikutustilan-

teista. Oppilas oppii arvaa-

maan tai päättelemään yk-

sittäisten sanojen merki-

tyksiä. Oppilas oppii ilmai-

semaan, onko ymmärtänyt 

kuulemansa. Oppilas oppii 

tuomaan esille omia oival-

luksiaan. 

den, ilmeiden, piirtämisen ja so-

vellusten käyttöä. Harjoitellaan 

sanojen merkitysten päättelyä 

asiayhteyden, yleistiedon tai mui-

den kielten osaamisen perus-

teella. Harjoitellaan ilmaisuja, 

joita tarvitaan, kun viestin ym-

märtämisessä on ongelmia. 

T8 rohkaista oppilasta 

käyttämään kieltä vies-

tintätilanteeseen ja kult-

tuuriin sopivalla tavalla. 

Oppilas oppii käyttämään 

joitakin kielelle ja kulttuu-

rille tyypillisiä kohteliaisuu-

den ilmauksia.  

S3 Totutellaan käyttämään arjen 

vuorovaikutustilanteissa kielelle 

ja kulttuurille tyypillisimpiä koh-

teliaisuuden ilmauksia, kuten ter-

vehtiminen, hyvästely, kiittämi-

nen ja avun pyytäminen. Harjoi-

tellaan luontevaa reagointia vuo-

rovaikutustilanteissa. 

L2, L4, L6, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T9 ohjata oppilasta ym-

märtämään kohdekielen 

tavallisimpia sanoja ja il-

mauksia oppilaille tu-

tuissa tilanteissa. 

Oppilas oppii ymmärtä-

mään muutamia kuulemi-

aan ja näkemiään sanoja ja 

ilmauksia. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-

tana ovat oppilaiden arki ja kiin-

nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-

taan yhdessä oppilaiden kanssa. 

Oppilas tutustuu ensisijaisesti pu-

huttuihin teksteihin ja vähitellen 

myös kirjoitettuihin teksteihin 

sekä arjessa kuuluvaan ja näky-

vään kieleen. Kuunnellaan ja ha-

vainnoidaan kohdekielen ääntä-

mistä sekä sana- ja lausepainoa, 

puherytmiä ja intonaatiota. Ym-

märtämistä harjoitellaan esimer-

kiksi laulujen, leikkien, lorujen, ta-

rinoiden, kuvien ja sovelluksien 

avulla. 

L1, L2, L3, 

L4, L5, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T10 ohjata oppilasta käyt-

tämään kohdekielen ta-

vallisimpia sanoja ja il-

mauksia oppilaille tu-

Oppilas oppii käyttämään 

tavallisimpia sanoja ja il-

mauksia puheessa sekä 

ääntämään niitä ymmär-

rettävästi. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-

tana ovat oppilaiden arki ja kiin-

nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-

taan yhdessä oppilaiden kanssa. 

Harjoitellaan runsaasti ja moni-

L1, L2, L3, 

L4, L5, L7 
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tuissa tilanteissa erityi-

sesti puheessa ja harjoit-

telemaan ääntämistä 

puolisesti kohdekielen ääntä-

mistä sekä sana- ja lausepainoa, 

puherytmiä ja intonaatiota. Sa-

nastoa ja rakenteita harjoitellaan 

osana vuorovaikutusta erilaisissa 

oppilaille tutuissa tilanteissa sekä 

esimerkiksi kuvien, laulujen, leik-

kien, lorujen, tarinoiden, draaman 

ja pelillistämisen avulla. Tarjotaan 

mahdollisuuksia tutustua vähitel-

len kirjoittamiseen. 

 

Vieraan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 (opetussuunnitelman perusteet) 

 

Opetuksen tavoitteet Opetuksen tavoitteista 
johdetut oppimisen ta-
voitteet 

Tavoitteisiin littyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alai-
nen osaami-
nen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 tutustutaan, mitä kie-
liä ja kulttuureita kou-
lussa, lähiympäristössä 
ja Suomessa on. Ohjata 
oppilasta tunnistamaan 
kohdekieli muista kie-
listä. 

Oppilas oppii tiedosta-
maan kielellistä ja kult-
tuurista moninaisuutta 
arjessaan sekä tunnista-
maan kohdekieli muista 
osaamistaan kielistä. 
 
(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kieliä 
koulussa, lähiympäristössä ja 
Suomessa puhutaan ja tutustu-
taan niissä esiintyviin kulttuurei-
hin. Keskustellaan eri kielten yh-
täläisyyksistä ja eroista. 

L1, L2, L5, L7 

T2 ohjata oppilasta ar-
vostamaan omaa kieli-
taustaansa sekä kielel-
listä ja kulttuurista mo-
ninaisuutta 

Oppilas oppii arvosta-
maan omaa kielitaus-
taansa sekä eri kieliä ja 
kulttuureja. 
 
(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä kielellisen 
ja kulttuurisen moninaisuuden 
merkitystä ja arvoa eri yhteisöille. 

L1, L2 

Kielenopiskelutaidot 

T3 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tehdä 
yhteistyötä muiden 
kanssa ja toimia ryh-
mässä 

Oppilas oppii yhteistyö- 
ja ryhmätyötaitoja. 

S2 Harjoitellaan tekemään yhteis-
työtä ja työskentelemään pareit-
tain ja ryhmissä. 

L1, L2, L6 

T4 ohjata oppilasta te-
kemään havaintoja kie-
lestä ja kielenkäytös-tä 
sekä kehittämään kielel-
listä päättelykykyä 

Oppilas oppii arvaamaan 
ja päättelemään sanojen 
ja ilmausten merkityksiä 
sekä tekemään havain-
toja kielestä ja kielen-
käytöstä. 
 
(tavoitetta ei arvioida) 

S2 Havainnoidaan pääsääntöi-
sesti puhuttua kieltä. Harjoitel-
laan sanojen merkitysten päätte-
lyä asiayhteyden, yleistiedon tai 
muiden kielten osaamisen perus-
teella. 

L1, L4, L5 
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T5 tutustutaan yhdessä 
erilaisiin tapoihin oppia 
kieliä ja kokeillaan, mil-
laiset tavat oppia kieliä 
sopivat oppilaalle par-
haiten. Harjoitellaan yh-
dessä asettamaan ta-
voitteita kielten opiske-
lulle. 

Oppilas oppii tunnista-
maan, kokeilemaan, 
harjoittelemaan ja käyt-
tämään erilaisia kielen-
opiskelutaitoja. 

S2 Pohditaan, miten kieliä opi-
taan ja miten kieliä voi oppia. Har-
joitellaan erilaisia tapoja opiskella 
kieltä. Harjoitellaan arvioimaan 
omaa kielitaitoa itse- ja vertaisar-
vioinnin keinoin käyttämällä esi-
merkiksi Eurooppalaista kielisalk-
kua. 

L1, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T6 rohkaista oppilasta 
käyttämään kieltä moni-
puolisesti erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

Oppilas oppii käyttä-
mään kieltä viestintä-
kumppanin tukemana 
muutamissa yleisimmin 
toistuvissa viestintäti-
lanteissa. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-
tana ovat oppilaiden arki ja kiin-
nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-
taan yhdessä oppilaiden kanssa. 
Keskeisiä sisältöjä ovat eri kielen-
käyttötarkoituksiin liittyvät tilan-
teet, kuten tervehtiminen, hyväs-
tely, omasta itsestä kertominen ja 
arkeen liittyvät kielenkäyttötilan-
teet. Opetuksessa harjoitellaan 
kohteliasta kielenkäyttöä vuoro-
vaikutustilanteissa. Osana vuoro-
vaikutusta harjoitellaan sanastoa 
ja rakenteita fraaseina esimerkiksi 
laulujen, leikkien, draaman ja pe-
lillistämisen avulla. 

L1, L2, L4, L6, 
L7 

T7 ohjata oppilasta hyö-
dyntämään non-verbaa-
lisia keinoja ja käyttä-
mään erilaisia keinoja 
päätellä sanojen merki-
tyksiä. Rohkaista oppi-
lasta ilmaisemaan omia 
oivalluksiaan sekä vies-
tin ymmärtämiseen liit-
tyviä vaikeuksia. 

Oppilas oppii hyödyntä-
mään erilaisia apukei-
noja kuten eleitä, il-
meitä, sanastoja ja TVT-
taitoja selviytyäkseen 
vuorovaikutustilan-
teista. Oppilas oppii ar-
vaamaan tai päättele-
mään yksittäisten sano-
jen merkityksiä. Oppilas 
oppii ilmaisemaan, onko 
ymmärtänyt kuule-
mansa. Oppilas oppii 
tuomaan esille omia oi-
valluksiaan. 

S3 Pohditaan, miten voi toimia, 
jos osaa kieltä vain vähän. Harjoi-
tellaan erilaisten viestinnässä tar-
vittavien apukeinojen, kuten elei-
den ja piirtämisen käyttöä. Harjoi-
tellaan sanojen merkitysten päät-
telyä asiayhteyden, yleistiedon tai 
muiden kielten osaamisen perus-
teella. Harjoitellaan ilmaisuja, 
joita tarvitaan, kun viestin ym-
märtämisessä on ongelmia. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L7 

T8 rohkaista oppilasta 
käyttämään kieltä vies-
tintätilanteeseen ja kult-
tuuriin sopivalla tavalla 

Oppilas oppii käyttä-
mään joitakin kielelle ja 
kulttuurille tyypillisiä 
kohteliaisuu-den il-
mauksia 

S3 Totutellaan käyttämään kie-
lelle ja kulttuurille tyypillisimpiä 
kohteliaisuuden ilmauksia arjen 
vuorovaikutustilanteissa, kuten 
tervehtiminen, hyvästely, kiittä-
minen ja avun pyytäminen. Har-
joitellaan luontevaa reagointia 
vuorovaikutustilanteissa. 

L2, L4, L6, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
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T9 ohjata oppilasta ym-
märtämään kohdekielen 
tavallisimpia sanoja ja il-
mauksia oppilaille tu-
tuissa tilanteissa 

Oppilas oppii ymmärtä-
mään muutamia kuule-
miaan ja näkemiään sa-
noja ja ilmauksia. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-
tana ovat oppilaiden arki ja kiin-
nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-
taan yhdessä oppilaiden kanssa. 
Oppilas tutustuu ensisijaisesti pu-
huttuihin teksteihin ja vähitellen 
myös kirjoitettuihin teksteihin 
sekä arjessa kuuluvaan ja näky-
vään kieleen. Kuunnellaan ja ha-
vainnoidaan kohdekielen ääntä-
mistä sekä sana- ja lausepainoa, 
puherytmiä ja intonaatiota. Ym-
märtämistä harjoitellaan esimer-
kiksi laulujen, leikkien, lorujen, ta-
rinoiden ja kuvien avulla. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T10 ohjata oppilasta 
käyttämään kohdekie-
len tavallisimpia sanoja 
ja ilmauksia oppilaille tu-
tuissa tilanteissa erityi-
sesti puheessa ja harjoit-
telemaan ääntämistä 

Oppilas oppii käyttä-
mään tavallisimpia sa-
noja ja ilmauksia pu-
heessa sekä ääntämään 
niitä ymmärrettävästi. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-
tana ovat oppilaiden arki ja kiin-
nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-
taan yhdessä oppilaiden kanssa. 
Harjoitellaan runsaasti ja moni-
puolisesti kohdekielen ääntä-
mistä sekä sana- ja lausepainoa, 
puherytmiä ja intonaatiota. Sa-
nastoa ja rakenteita harjoitellaan 
osana vuorovaikutusta erilaisissa 
oppilaille tutuissa tilanteissa sekä 
esimerkiksi kuvien, laulujen, leik-
kien, lorujen, tarinoiden, draaman 
ja pelillistämisen avulla. Tarjotaan 
mahdollisuuksia tutustua vähitel-
len kirjoittamiseen. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L7 

 

Vieraan kielen A1-oppimäärän työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–

2 

Työtapojen valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden ikä-

kausi ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia. Työtapoja 

valittaessa lähtökohtana on toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Opetusta voidaan eheyttää niin, että koh-

dekielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen. 

Työtavoilla ohjataan oppilaita monipuoliseen vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, kielelliseen ute-

liaisuuteen ja päättelyyn sekä yhteistyötaitojen kehittämiseen. Työtavoissa yhdistyy leikinomaisuus, mu-

siikki, draama, pelit ja liike sekä eri aistien hyödyntäminen. Oppilaille tarjotaan suullisen vuorovaikutuksen 

lisäksi mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja oppia sitä myös kirjoitetun kielen kautta. Oppilaita ohja-

taan pohtimaan kielen oppimistaan esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla 

sekä vähitellen ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. 
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Opetuksessa voidaan hyödyntää koko koulua ja koulun lähiympäristöä oppimisympäristöinä. Monikielisyys, 

kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat näkyvissä oppimisympäristöissä. Kohdekieli kuuluu ja näkyy 

oppimistilanteissa ja oppilaalle tutuissa vuorovaikutustilanteissa. Oppimisympäristöjä voidaan muuttaa eri-

laisiin kielenoppimistilanteisiin sopiviksi ja siten mahdollistaa monipuoliset työtavat sekä työskentely ryh-

missä ja itsenäisesti. Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimisympäristöt tu-

kevat oppilaan luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta, jotta oppilas roh-

kaistuu käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan alusta asti. Oppimisympäristöjen avulla vahvistetaan oppilai-

den monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä opetuksessa esimerkiksi kuvia, liikettä, ääntä ja erilaisia 

didaktisia välineitä. Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja kohdekie-

leen liittyvään kulttuuriin hyödyntämällä erilaisia oppimisympäristöjä sekä mahdollisuuksien mukaan esi-

merkiksi verkkoyhteyksiä muiden kohdekieltä puhuvien kanssa. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu, kielenopiskelutai-

tojen vahvistaminen sekä toiminnalliset, luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat tukevat oppilaiden kie-

litaidon kehittymistä. Oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kieliin. Heille 

kerrotaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä ja heitä kannustetaan opiskelemaan monipuolisesti kie-

liä. 

Opetus tulee järjestää oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen ja opetusta tulee tarvittaessa eriyttää. Op-

pilaalla on oikeus saada oppimisen tukea tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan vapauttamiseen kielen opiske-

lusta tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen harkintaan. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lu-

vussa 7. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kohde-

kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa ja kiinnostavaa op-

pimista edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta. 

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2 

Lukuvuoden aikana toteutettavan arvioinnin ensisijainen tehtävä on ohjata oppimista kannustavan palaut-

teen avulla. Opettajan antama palaute antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi oppimisen tavoit-

teista sekä omista taidoista ja niiden kehittämisestä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että 

opettaja antaa oppilaille mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin. Oppilaat harjoittelevat opettajan 

ohjaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja osana kielten opiskelua. 

Lukuvuoden päätteeksi A1-kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi tekemiensä ha-

vaintojen perusteella oppilaiden osaamista suhteessa kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa oppimiselle 

asetettuihin tavoitteisiin. Opettajan arvioidessa oppilaan oppimista on huolehdittava siitä, että oppilaat voi-

vat osoittaa osaamistaan eri tavoin. 

Arviointitapa lukuvuositodistuksessa on sanallinen ja muotoa ”hyväksytty/hylätty”. Arviointia voidaan myös 

tarvittaessa sanallisesti avata. 
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LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 

14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3–6 tehtävä 

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe 

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja vahvistaa kunkin 

oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä mate-

matiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen kehittäminen 

sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Koulutyön onnistumista tuetaan yhdessä 

kotien kanssa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista 

sekä mahdollisistavalinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun aset-

tamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä. 

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa opetuksen järjestäjän tarjoamasta kieliohjelmasta. Oppilaita kan-

nustetaan monipuoliseen kieltenopiskeluun. Ennen kielivalintojen tekemistä voidaan järjestää kielisuihkuja 

monipuolisten kielivalintojen toteutumiseksi. Kielisuihkuissa kieleen tai kieliin voidaan tutustua esimerkiksi 

laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Kielisuihkut voidaan toteuttaa muun toiminnan yhteydessä tai niille 

voidaan varata omia opetustuokioita. 

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan opintojen 

alkamista.  

 


