
VIERAS KIELI ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ

Tavoitteet

A1 Englanti: tavoitteet luokalla 5

5.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa 
piirteistä.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T4

Oppilas osaa etsiä, löytää ja käyttää kielellisesti helppoja englanninkielisiä aineistoja.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas harjoittelee oman työn 
suunnittelua, toteuttamista ja arviointia yhdessä ja itsenäisesti.

T6



Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja 
jakamisessa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta jokapäiväisissä tilanteissa koulussa ja vapaa-ajalla.

T8

Oppilas harjoittelee monenlaisia kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee englannin kieltä monenlaisissa arkielämän sosiaalisissa tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas työskentelee erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa monimediaisessa 
ympäristössä.

Oppilas harjoittelee erilaisia ymmärtämisstrategioita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee puhumista ja tekstin tuottamista monimediaisessa ympäristössä.

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 5

5.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Pohditaan oman kulttuurin merkitystä itselle ja lähiympäristölle. Keskustellaan erilaisten 
kulttuurien merkityksestä viestintätavoissamme ja kulttuurien eroavaisuuksista rikkautena sekä 



ihmisten toistensa ymmärtämisen tärkeydestä vuorovaikutustilanteessa.

Pohditaan oppilaiden arkeen liittyviä asioita englanninkielisissä kulttuureissa ja hankitaan niistä 
tietoa. Käytetään monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen 
lisäämiseksi.

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen Euroopassa. 
Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua englannin kieltä. Pohditaan englannin merkitystä yhteisenä 
vuorovaikutuksen kielenä. Pohditaan, miten voi toimia ja tulla ymmärretyksi, jos osaa englannin 
kieltä vain vähän.

Vertaillaan englantia ja oppilaan äidinkieltä ja/tai vapaaehtoista A-kieltä.

Opetellaan ilmaisemaan omia ajatuksia erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin sopivalla tavalla. 
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan edelleen oppilaan myönteistä asennetta englannin opiskeluun. Kannustetaan oppilasta 
iloitsemaan oppimisesta sekä vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja 
muiden työtä. Harjoitellaan monipuolisia kielenopiskelutaitoja, joihin kuuluvat pari- ja ryhmätyöt 
sekä itsenäinen työskentely. Pari- ja ryhmätöiden perustana on dialogisuus, jossa keskeistä on toisen
kuunteleminen, puheeseen liittyminen ja erilaisten näkökulmien kunnioittaminen. Tehdään 
pienimuotoisia yhteistoiminnallisia projektitöitä, joihin kuuluu työn suunnittelu, työnjako, toteutus, 
jakaminen ja arviointi.

Englantia käytetään aina kun se on mahdollista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyödynnetään
arkielämän tapahtumat kielen oppimisessa.

Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä ja tekstin ymmärtämistä asiayhteyden sekä sanallisen ja
visuaalisen kontekstin avulla sekä ennakointistrategioita hyödyntämällä. Opetellaan vahvistamaan 
viestintää ja vuorovaikutusta, ilmaisemaan omia tunteita ja tulkitsemaan toisten mielipiteitä 
draaman keinoja, ilmeitä, eleitä ja koko kehoa käyttämällä.

Opetellaan käyttämään erilaisia internetin tiedonlähteitä ja englanninkielisiä aineistoja omien 
tuotosten tekemisessä. Harjoitellaan tekstin ydinaineksen löytämistä. Käytetään erilaisia 
verkkotyökaluja omien tuotosten tekemiseen ja jakamiseen.

Harjoitellaan omien työskentelytaitojen kuten ryhmä-, pari-, projekti- ja itsenäisen työskentelyn 
taitojen arviointia sekä kannustavaa vertaisarviointia. Opetellaan seuraamaan arvioinnin 
vaikutuksia työtapoihin kuten kotitehtävien suorittamiseen, keskittymiseen, toisten kuuntelemiseen 
sekä toisten ja oman työn arvostamiseen. Seurataan ja arvioidaan oman kielitaidon kehitystä, 
esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.



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

Opetellaan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. 
Keskeisiä aiheita ovat oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä 
ajankohtaisuus. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Tutustutaan arjen ilmiöihin ja käsitteisiin, 
esimerkiksi tunteisiin sekä aikoihin ja paikkoihin kaupunkiympäristössä. Englanninkielisten maiden
kulttuuriin, arkeen ja juhlaan tutustutaan ikäkaudelle sopivien aiheiden ja käsitteiden kautta.

Harjoitellaan perusviestintätaitoja kuten katsekontaktia, vuorottelua, kuuntelemista ja reagointia, 
joiden harjoittelua eheytetään myös äidinkieleen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, 
esimerkiksi opastamista, kuvailua, tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemista sekä menneistä 
tapahtumista kertomista.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan suullisesti monenlaisten tekstien yhteydessä. Sanaston ja 
rakenteiden opettelua tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki. Tutkitaan ja tuotetaan monenlaisia 
tekstilajeja monimediaisissa ympäristöissä, esimerkiksi aikatauluja, kalentereita, kylttejä, julisteita, 
kuvauksia. Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Havainnoidaan kohteliaan 
englanninkielisen kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaita pyyntöjä ja kehotuksia, 
intonaatiokysymyksiä sekä viestien aloitus- ja lopetusfraaseja.

Rohkaistaan oppilasta viestimään kommunikaatiokatkoksista huolimatta tuttujen 
kompensaatiostrategioiden avulla ja tutustutaan uusiin strategioihin, kuten ennakointiin, päättelyyn 
ja asiayhteyteen.

Käytetään autenttisia oppimisympäristöjä ja haetaan verkosta tietoa esimerkiksi nähtävyyksistä, 
hinnoista ja matkoista.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja 
intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen. Kiinnitetään huomiota äänteiden merkityksiä 
erotteleviin ominaisuuksiin. Harjoitellaan tunnistamaan ja käyttämään oppimisen apuna englannin 
kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä ja internetin ääntämissanakirjoja.

Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä 
jakamaan muualla oppimaansa ja kokemaansa koulussa.


	VIERAS KIELI ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ
	Tavoitteet
	Sisällöt
	Perusteiden sisällöt
	Seudulliset sisällöt A1 Englanti: sisällöt luokalla 5



