
VIERAS KIELI ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ 

Tavoitteet 

A1 Englanti: tavoitteet luokalla 3 

3.lk 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita. 

T2 

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin. 

T3 

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä. 

T4 

Oppilas havainnoi englannin kielen esiintymistä lähiympäristössä. 

Kielenopiskelutaidot 

T5 

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä 

ryhmissä. 

T6 

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta. 

Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen 

tukena. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T7 

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta tutuissa arkielämän tilanteissa. 

T8 

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa. 

T9 

Oppilas harjoittelee englannin kieltä tutuissa arkielämän sosiaalisissa tilanteissa. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T10 

Oppilas työskentelee vaativuudeltaan helppojen puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T11 



Oppilas harjoittelee puhumista ja hieman kirjoittamista. 

Sisällöt 

Perusteiden sisällöt 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan kielten ja 

kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan 

omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle 

ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan 

eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta 

kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja 

ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita 

kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa 

ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä 

asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista 

kielisalkkua käyttäen. 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito 

tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia 

monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, 

harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. 

Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden 

jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, 

me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, 

avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan 

monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten 

yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. 

Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja 

kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja 

asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti 

ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan 

tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä. 

Seudulliset sisällöt 

A1 Englanti: sisällöt luokalla 3 

3.lk 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 



Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen omassa luokassa. Lähestytään kielen ja kulttuurin 

ilmiöitä oppilaslähtöisesti. Tuetaan jokaisen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä avoimesti ja 

arvostavasti keskustellen. 

Keskustellaan erilaisista tavoista viettää juhlia eri maissa ja kulttuureissa. Havainnoidaan eroja ja 

yhtäläisyyksiä perheissä, pukeutumisessa, asumisessa, koulussa ja muussa lähiympäristössä. 

Tulkitaan kuvia kulttuurin näkökulmasta. Keskustellaan oppilaiden omista havainnoista ja 

kokemuksista. 

Keskustellaan englannista ja muista kielistä: missä niitä voi kuulla ja nähdä ja miltä ne kuulostavat. 

Tehdään näkyväksi, mitä kieliä osataan, vaikka vain vähän. Mietitään, miten voi ymmärtää tai tulla 

ymmärretyksi, jos ei ole yhteistä kieltä. 

Havainnoidaan englannin kielen käyttötapoja, jotka poikkeavat suomen kielestä, esimerkiksi 

englanninkielisen kulttuurin tapa sanoa puhuteltavan henkilön nimi tervehtiessä. Havainnoidaan 

suomen ja englannin kielen eroja ja yhtäläisyyksiä. Etsitään suomea ja englantia yhdistäviä 

tekijöitä, kuten samantapaisia sanoja. Päätellään, mitä eri sanat tarkoittavat. 

Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa. 

S2 Kielenopiskelutaidot 

Kehitetään oppilaan myönteistä asennetta englannin opiskeluun. Kannustetaan oppilasta 

käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan 

itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä. 

Rohkaistaan oppilasta käyttämään kieltä ja viestimään englanniksi ensimmäisestä oppitunnista 

alkaen. Käytetään ilmaisuun kannustavia työtapoja, esimerkiksi leikkejä, lauluja, pelejä, draaman 

keinoja, joissa ei kiinnitetä huomiota virheisiin. 

Opetellaan englantia monin eri tavoin: toiminnallisesti ja kaikkia eri aisteja käyttäen. Opiskellaan 

pareittain, pienissä ryhmissä, yksin ja koko luokan kanssa. Opetellaan kuuntelemaan ja puhumaan. 

Opetellaan eläytymään tilanteisiin ja viestimään koko kehoa käyttäen. 

Opetellaan käyttämään jo olemassa olevaa kielitaitoa ja tietorakenteita. Kehitetään oppilaan 

päättelykykyä ja tulkintastrategioita, joissa hän käyttää hyväksi asiayhteyttä, kuvia sekä omia 

tietojaan ja kokemuksiaan. Opetellaan muistiinpainamiskeinoja harjoittelemalla sanoja 

aihepiireittäin visualisoimalla, esittämällä, ääneen lukemalla, parin kanssa tai itseltä kyselemällä. 

Opetellaan ulkoa (tarvittaessa pienissä osissa) tietyssä järjestyksessä esiintyvät sanat, kuten 

numerot ja viikonpäivät. 

Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä, kuten aakkosellisia sanastoja ja kappalesanastoja. 

Käytetään tietotekniikkaa esimerkiksi ajatuskarttojen, sarjakuvien ja virtuaaliseinien tekemiseen 

sekä nettitehtävien tekemiseen ja oppimispelien pelaamiseen. 

Opetellaan tekemään kotitehtäviä säännöllisesti kuuntelemalla, ääneen lukemalla ja toistamalla, 

itseltä kyselemällä sekä piirtäen ja kirjoittaen. Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä ja 

tekemään ne huolellisesti loppuun. 

Opetellaan arvioimaan omia opiskelutaitoja ja kielitaitoa sekä asettamaan itselle tavoitteita siten, 

että minäkuva vahvistuu ja osallisuuden tunne lisääntyy, esimerkiksi käyttämällä Eurooppalaista 

kielisalkkua itsearvioinnissa ja omien tuotosten tallentamisessa. 



S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa 

tekstejä 

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja vähäisessä määrin kirjoittamaan englantia 

monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni ja lähiympäristöni. 

Tutustutaan arjen käsitteisiin ja ilmiöihin, esimerkiksi aikoihin, lukumääriin, paikkoihin ja säähän. 

Harjoitellaan kielen käyttöä arkipäivän vuorovaikutustilanteissa. Kiinnitetään huomiota 

perusviestintätaitoihin kuten katsekontaktiin, vuorotteluun, kuuntelemiseen ja reagointiin, joiden 

harjoittelua eheytetään myös äidinkieleen. Havainnoidaan englanninkielisen vuorovaikutuksen 

ominaispiirteitä, esimerkiksi nimien käyttöä ja kohteliaita ilmaisuja. 

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja viestintätilanteita, esimerkiksi tervehtimistä, 

esittäytymistä, nimeämistä, kiittämistä, kuvailua, omistamisen ilmaisemista ja pienimuotoisia 

dialogeja arkipäivän tilanteissa. Sanastoa ja sanontoja opetellaan monenlaisten ja monimediaisten 

tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen, laulujen, leikkien ja pelien, 

yhteydessä. Lisäksi niitä harjoitellaan liikettä, rytmiikkaa ja musiikkia käyttäen. Kielen rakenteita 

ja lausemalleja harjoitellaan suullisesti sanastollisina fraaseina. 

Tutkitaan ja tuotetaan erilaisia tekstilajeja, esimerkiksi dialogeja, kuulutuksia, sarjakuvia, 

kuvasanakirjoja ja ajatuskarttoja monimediaisissa ympäristöissä. Opetellaan löytämään 

englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. 

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja 

teksteihin eläytyen. 

 


