
VIERAS KIELI ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6  

Vuosiluokilla 3–6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yhtei-

sessä A1-kielessä sekä B1-kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppimäärä.   

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimi-

sen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa.  

 

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alai-
nen osaami-
nen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen 
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kie-
lenä 

S1 L2 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa 
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia  

S1 L1, L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä 
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä  

S1 L1, L2 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla run-
saasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisäl-
löltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa  

S1 L2, L3 

Kielenopiskelutaidot   

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilma-
piiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä op-
piminen  

S2 L1, L3 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kie-
liä sopivat hänelle parhaiten  

S2 L1, L4, L5, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään mo-
nenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista 
katkoksista huolimatta 

S3 L2, L4, L5, L7 

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monen-
laisia viestinnän jatkamisen keinoja 

S3 L4 

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdol-
lisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita 

S3 L2, L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monen tasoisten 
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtä-
misstrategioita 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihe-
piirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin 
ja ääntämisen perussääntöihin 

S3 L3, L4, L5, L7 



Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninai-

suuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hanki-

taan 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 pa-

lautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja raken-

teiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen 

päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalk-

kua käyttäen. 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Ope-

tellaan 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 englannin-

kielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jo-

kapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Va-

litaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen 

ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytel-

mien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielen-

käyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kir-

jastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin 

kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, pu-

herytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merk-

kejä.  

 

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 3-6  

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Lei-

kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 

käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 

ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kieli-

salkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-

tuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 

yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 



haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, 

kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuk-

sia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla ta-

voin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista 

kielisalkkua. 

Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikal-

lisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-

kuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä.  

Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja ver-

taisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huo-

mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen poh-

jalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.  

 

Englannin A-oppimäärän arviointiperusteet 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanal-

lista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin koh-
teet oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaa-
minen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuu-
teen ja kielitietoisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lä-
hiympäristön ja maailman kielellinen 
ja kulttuurinen runsaus sekä englan-
nin asema globaalin viestinnän kie-
lenä. 

S1 Kielellisen ympä-
ristön hahmotta-
minen 

Oppilas osaa kuvata pääpiirteis-
sään, millaisia kieliä on hänen lä-
hiympäristössään, mitkä ovat maa-
ilman eniten puhutut kielet ja mi-
ten laajalti levinnyt englannin kieli 
on.  

T2 motivoida oppilasta arvostamaan 
omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa 
sekä maailman kielellistä ja kulttuu-
rista moninaisuutta ja kohtaamaan 
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-
oletuksia  

S1  Ei käytetä arvosanan muodostami-
sen perusteena. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana it-
searviointia.  

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan 
kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä 
sekä tukea oppilaan kielellisen päät-
telykyvyn kehittymistä 

S1 Kielellinen päät-
tely 

Oppilas osaa tehdä havaintoja eng-
lannin kielen ja äidinkielensä tai 
muun osaamansa kielen rakenteel-
lisista, sanastollisista tai muista 
eroista ja yhtäläisyyksistä. 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, 
että englanniksi on saatavilla run-
saasti aineistoa ja valitsemaan niistä 
omaa oppimistaan edistävää, sisäl-
löltään ja vaikeustasoltaan sopivaa 
aineistoa 

S1 Englanninkielisen 
aineiston löytä-
minen  

Oppilas osaa kertoa, millaista eng-
lanninkielistä hänen omaa oppimis-
taan edistävää aineistoa on saata-
villa. 



Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä opetuksen ta-
voitteisiin ja luoda salliva opiskeluil-
mapiiri, jossa tärkeintä on viestin vä-
littyminen sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Tietoisuus tavoit-
teista ja toiminta 
ryhmässä 

Oppilas osaa kuvata opiskelun ta-
voitteita ja osallistuu ryhmän yh-
teisten tehtävien tekoon. 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vas-
tuuta omasta kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannuttamaan kieli-
taitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen sekä 
kokeilemaan, millaiset tavat oppia 
kieliä sopivat hänelle parhaiten 

S2 Kielenopiskeluta-
voitteiden asetta-
minen ja löytämi-
nen 

Oppilas asettaa tavoitteita kielen-
opiskelulleen, harjoittelee erilaisia 
tapoja opiskella kieliä käyttäen 
myös tieto- ja viestintäteknologiaa, 
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan  

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa 

  Taitotaso A2.1 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan 
vuorovaikutusta aihepiiriltään mo-
nenlaisissa tilanteissa rohkaisten 
viestinnän jatkumiseen mahdollisista 
katkoksista huolimatta 

S3 Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa 

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuk-
sia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväi-
sissä tilanteissa sekä toisinaan yllä-
pitämään viestintätilannetta. 

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä 
viestintätilannetta käyttäen monen-
laisia viestinnän jatkamisen keinoja 

S3 Viestintästrategi-
oiden käyttö 

Oppilas osallistuu enenevässä mää-
rin viestintään. Oppilas turvautuu 
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisui-
hin. Oppilas joutuu pyytämään tois-
toa tai selvennystä melko usein. 
Oppilas osaa jonkin verran soveltaa 
viestintäkumppanin ilmaisuja 
omassa viestinnässään. 

T9 tukea oppilaan viestinnän kult-
tuurista sopivuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella monipuolisia 
sosiaalisia tilanteita 

S3 Viestinnän kult-
tuurinen sopi-
vuus  

Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaali-
sista tilanteista. Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä kohteliaita terveh-
dyksiä ja puhuttelumuotoja sekä 
esittää kohteliaasti esimerkiksi 
pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja an-
teeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita 
tekstejä 

  Taitotaso A2.1 

T10 ohjata oppilasta työskentele-
mään vaativuudeltaan monen tasois-
ten puhuttujen ja kirjoitettujen teks-
tien parissa käyttäen erilaisia ym-
märtämisstrategioita 

S3 Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua 
sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää 
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas 
ymmärtää lyhyiden, yksinkertais-
ten, itseään kiinnostavien viestien 
ydinsisällön ja tekstin pääajatukset 
tuttua sanastoa sisältävästä, enna-
koitavasta tekstistä. Oppilas pystyy 
hyvin yksinkertaiseen päättelyyn 
asiayhteyden tukemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa 
tekstejä 

  Taitotaso A2.1 

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuk-
sia tuottaa puhetta ja kirjoitusta laa-
jenevasta aihepiiristä kiinnittäen 

S3 Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas pystyy kertomaan jokapäi-
väisistä ja konkreettisista sekä itsel-



huomiota myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perussääntöihin 

leen tärkeistä asioista käyttäen yk-
sinkertaisia lauseita ja konkreet-
tista sanastoa.  
Oppilas osaa helposti ennakoitavan 
perussanaston ja monia keskeisim-
piä rakenteita. Oppilas osaa sovel-
taa joitakin ääntämisen perussään-
töjä muissakin kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

 

 

Vuosiluokkaistetut seudulliset tavoitteet, sisällöt ja arviointiperusteet 

Seudulliset vuosiluokkaistetut tavoitteet 

 

A1 Englanti: tavoitteet luokilla 3-6 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

T1 
Oppilas havainnoi lä-
hiympäristönsä kieliä 
ja kulttuureita. 
 

T1 
Oppilas havainnoi lä-
hiympäristönsä kieliä ja 
kulttuureita. 
 

T1 
Oppilas ymmärtää oman 
kulttuurin merkityksen ja 
pystyy keskustelemaan 
oman kulttuurinsa piir-
teistä.  

T1 
Oppilas ymmärtää oman 
kulttuurin merkityksen ja 
pystyy keskustelemaan 
oman kulttuurinsa piir-
teistä.  

T2 
Oppilas suhtautuu ar-
vostavasti eri kulttuu-
reihin. 

T2 
Oppilas suhtautuu arvos-
tavasti eri kulttuureihin. 

T2 
Oppilas suhtautuu arvos-
tavasti eri kulttuureihin. 

T2 
Oppilas suhtautuu arvos-
tavasti eri kulttuureihin. 

T3 
Oppilas havainnoi eri 
kieliä ja niitä yhdistä-
viä piirteitä. 

T3 
Oppilas havainnoi eri 
kieliä ja niitä yhdistäviä 
piirteitä. 

T3 
Oppilas vertailee eri kie-
liä ja niitä yhdistäviä piir-
teitä. 

T3 
Oppilas vertailee eri kie-
liä ja tekee havaintoja 
niiden eroista ja yhtäläi-
syyksistä. 

T4 
Oppilas havainnoi 
englannin kielen esiin-
tymistä lähiympäris-
tössä. 

T4 
Oppilas havainnoi eng-
lannin kielen esiinty-
mistä lähiympäristössä ja 
eri medioissa. 

T4 
Oppilas osaa etsiä, löy-
tää ja käyttää kielellisesti 
helppoja englanninkieli-
siä aineistoja. 

T4 
Oppilas osaa etsiä, löy-
tää ja käyttää omaa op-
pimista tukevia englan-
ninkielisiä aineistoja. 

Kielenopiskelutaidot Kielenopiskelutaidot Kielenopiskelutaidot Kielenopiskelutaidot 

T5 T5 
Oppilas uskaltaa ilmaista 
itseään rohkeasti ja osaa 

T5 T5 



Oppilas uskaltaa il-
maista itseään rohke-
asti ja osaa työsken-
nellä yhdessä pareit-
tain tai pienissä ryh-
missä. 

työskennellä yhdessä pa-
reittain tai pienissä ryh-
missä. 
 

Oppilas harjoittelee mo-
nipuolisesti kielenoppi-
mistaitoja.  
Oppilas harjoittelee 
oman työn suunnittelua, 
toteuttamista ja arvioin-
tia yhdessä ja itsenäi-
sesti. 

Oppilas harjoittelee mo-
nipuolisesti kielenoppi-
mistaitoja.  
Oppilas harjoittelee 
oman työn suunnittelua, 
toteuttamista ja arvioin-
tia yhdessä ja itsenäi-
sesti. 

T6 
Oppilas osaa työsken-
nellä itsenäisesti ja ot-
taa vastuuta pienten 
tehtävien loppuun 
saattamisesta. 
Oppilas harjoittelee 
erilaisten apuvälineit-
ten sekä tieto- ja vies-
tintäteknologian käyt-
töä oppimisen tukena. 

T6 
Oppilas osaa työsken-
nellä itsenäisesti ja ottaa 
vastuuta pienten tehtä-
vien loppuun saattami-
sesta. 
Oppilas harjoittelee eri-
laisten apuvälineitten 
sekä tieto- ja viestintä-
teknologian käyttöä op-
pimisen tukena. 

T6 
Oppilas osaa työsken-
nellä tavoitteellisesti ja 
ottaa vastuun tehtävien 
loppuun saattamisesta. 
Oppilas harjoittelee eri-
laisten verkkotyökalujen 
käyttöä omien tuotosten 
tekemisessä ja jakami-
sessa. 

T6 
Oppilas osaa työsken-
nellä tavoitteellisesti ja 
asettaa tavoitteita kielen 
opiskelulleen. 
Oppilas harjoittelee eri-
laisten verkkotyökalujen 
käyttöä omien tuotosten 
tekemisessä ja jakami-
sessa. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovai-
kutuksessa 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa 

T7 
Oppilas harjoittelee 
vuorovaikutusta tu-
tuissa arkielämän ti-
lanteissa. 

T7 
Oppilas harjoittelee vuo-
rovaikutusta monenlai-
sissa arkielämän tilan-
teissa. 

T7 
Oppilas harjoittelee vuo-
rovaikutusta jokapäiväi-
sissä tilanteissa koulussa 
ja vapaa-ajalla. 

T7 
Oppilas pystyy vaihta-
maan ajatuksia tai tie-
toja tutuissa ja jokapäi-
väisissä tilanteissa.  

T8 
Oppilas harjoittelee 
helppoja kompensaa-
tiostrategioita viestin-
tätilanteissa.  

T8 
Oppilas harjoittelee eri-
laisia kompensaatiostra-
tegioita viestintätilan-
teissa.  

T8 
Oppilas harjoittelee mo-
nenlaisia kompensaa-
tiostrategioita viestintä-
tilanteissa. 

T8 
Oppilas osaa käyttää 
monenlaisia kompensaa-
tiostrategioita viestintä-
tilanteissa.  

T9 
Oppilas harjoittelee 
englannin kieltä tu-
tuissa arkielämän sosi-
aalisissa tilanteissa. 

T9 
Oppilas harjoittelee 
käyttämään englannin 
kieltä arkielämän vaihte-
levissa sosiaalisissa tilan-
teissa. 

 T9 
Oppilas harjoittelee 
käyttämään englannin 
kieltä monenlaisissa arki-
elämän sosiaalisissa ti-
lanteissa. 

T9 
Oppilas selviytyy englan-
nin kielellä lyhyistä sosi-
aalisista tilanteista. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

T10 
Oppilas työskentelee 
vaativuudeltaan help-
pojen puhuttujen ja 
kirjoitettujen tekstien 
parissa. 

T10 
Oppilas työskentelee 
vaativuudeltaan helpoh-
kojen puhuttujen ja kir-
joitettujen tekstien pa-
rissa monimediaisessa 
ympäristössä. 

T10 
Oppilas työskentelee eri-
laisten puhuttujen ja kir-
joitettujen tekstien pa-
rissa monimediaisessa 
ympäristössä. 

T10 
Oppilas työskentelee 
vaativuudeltaan monita-
soisten puhuttujen ja kir-
joitettujen tekstien pa-
rissa monimediaisessa 
ympäristössä. 



Oppilas harjoittelee eri-
laisia ymmärtämisstrate-
gioita. 

Oppilas osaa käyttää eri-
laisia ymmärtämisstrate-
gioita. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tuottaa tekstejä 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tuottaa tekstejä 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tuottaa tekstejä 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tuottaa tekstejä 

T11 
Oppilas harjoittelee 
käyttämään kohdekie-
len tavallisimpia sa-
noja ja ilmauksia oppi-
laille tutuissa tilan-
teissa. Oppilas harjoit-
telee suullista ja hie-
man kirjallista tuotta-
mista. 

T11 
Oppilas harjoittelee suul-
lista ja kirjallista tuotta-
mista kohdekielellä oppi-
laille tutuissa tilanteissa 
monimediaisessa ympä-
ristössä. 

T11 
Oppilas harjoittelee teks-
tin tuottamista suulli-
sesti ja kirjallisesti moni-
mediaisessa ympäris-
tössä. 

T11 
Oppilas osaa kertoa jo-
kapäiväisistä asioista ja 
tuottaa tekstiä monime-
diaisessa ympäristössä. 

 

 

Seudulliset vuosiluokkaistetut sisällöt 

 

A1 Englanti: sisällöt luokilla 3-6 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kieli-
tietoisuuteen 

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kie-
litietoisuuteen 

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kieli-
tietoisuuteen 

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kieli-
tietoisuuteen 

Tutustutaan kielten ja 
kulttuurien moninaisuu-
teen. Lähestytään kielen 
ja kulttuurin ilmiöitä op-
pilaslähtöisesti. 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, asumi-
sessa, koulussa ja 
muussa lähiympäris-
tössä.  Tulkitaan kuvia 
kulttuurin näkökul-

Tehdään näkyväksi 
omaa kieli- ja kulttuuri-
taustaa ja sen moninai-
suutta monipuolisin 
keinoin, esimerkiksi ku-
vien, musiikin ja liik-
keen keinoin. Käyte-
tään monipuolista ja 
monimediaista autent-
tista materiaalia kult-
tuurituntemuksen li-
säämiseksi. 
  
Keskustellaan oppilai-
den omista matkakoke-
muksista ja eri kulttuu-
rien kohtaamisista. 
Tehdään huomioita 
englannin merkityk-
sestä yhteisenä vuoro-
vaikutuksen kielenä.   
  

Pohditaan oman kulttuu-
rin merkitystä itselle ja 
lähiympäristölle. Keskus-
tellaan erilaisten kulttuu-
rien merkityksestä vies-
tintätavoissamme ja 
kulttuurien eroavaisuuk-
sista rikkautena sekä ih-
misten toistensa ymmär-
tämisen tärkeydestä 
vuorovaikutustilan-
teessa.  
  
Pohditaan oppilaiden ar-
keen liittyviä asioita eng-
lanninkielisissä kulttuu-
reissa ja hankitaan niistä 
tietoa. Pyritään tarjoa-
maan oppilaille autent-
tista materiaalia kulttuu-

Pyritään tarjoamaan op-
pilaille autenttista mate-
riaalia kulttuurintunte-
muksen syventämiseksi 
esimerkiksi verkkoyh-
teyksiä hyödyntäen. 
  
Tutkitaan englannin kie-
len globaalia levinnei-
syyttä. Pohditaan eng-
lannin merkitystä yhtei-
senä vuorovaikutuksen 
kielenä.  
  
Keskustellaan äidinkielen 
opiskelun hyödyllisyy-
destä vieraiden kielten 
oppimisessa. Vertaillaan 
suomen ja englannin ra-
kenteita sekä englantia 
ja muita kieliä.  



masta. Keskustellaan op-
pilaiden omista havain-
noista ja kokemuksista.  
  
Keskustellaan eri kielten 
yhtäläisyyksistä ja 
eroista. Keskustellaan, 
mitä kieliä osataan ja 
pohditaan, miten voi toi-
mia, jos osaa kieltä vain 
vähän. 
 Havainnoidaan englan-
nin kielen käyttötapoja, 
jotka poikkeavat suo-
men kielestä, esimer-
kiksi englanninkielisen 
kulttuurin tapa sanoa 
puhuteltavan henkilön 
nimi tervehtiessä. Ha-
vainnoidaan suomen ja 
englannin kielen eroja ja 
yhtäläisyyksiä.  Päätel-
lään, mitä eri sanat tar-
koittavat.  
  
Harjoitellaan arvostavaa 
kielenkäyttöä arkisissa 
vuorovaikutustilanteissa. 
Opetuksessa tarjotaan 
oppilaille mahdollisuuk-
sia tutustua eri kieliin ja 
kulttuureihin hyödyntä-
mällä mahdollisuuksien 
mukaan esimerkiksi 
verkkoyhteyksiä.  
 

Havainnoidaan englan-
nin kirjoitetun ja puhu-
tun kielen eroavaisuuk-
sia. Korostetaan puhu-
tun kielen ensisijai-
suutta. Tutustutaan 
alustavasti formaalin ja 
informaalin kielenkäy-
tön eroihin, esimerkiksi 
vieraalle henkilölle tai 
kaverille puhumisen 
eroihin. 
  
Jatketaan keskustelua 
suomen ja englannin 
kielen eroista ja yhtä-
läisyyksistä. 
  
Harjoitellaan arvosta-
vaa kielenkäyttöä arki-
sissa vuorovaikutusti-
lanteissa. Pyritään tar-
joamaan oppilaille ko-
kemuksia autenttisista 
vuorovaikutustilan-
teista mahdollisuuksien 
mukaan   
verkkoyhteyksiä hyö-
dyntäen. 

rintuntemuksen lisää-
miseksi esimerkiksi verk-
koyhteyksiä hyödyntäen. 
  
Tutustutaan kielten ja 
kulttuurien moninaisuu-
teen sekä englannin le-
vinneisyyteen. Havain-
noidaan erilaisia tapoja 
puhua englannin kieltä. 
Pohditaan englannin 
merkitystä yhteisenä 
vuorovaikutuksen kie-
lenä. Pohditaan, miten 
voi toimia ja tulla ym-
märretyksi, jos osaa eng-
lannin kieltä vain vähän.   
  
Keskustellaan eri kielten 
yhtäläisyyksistä ja 
eroista. 
 
Opetellaan ilmaisemaan 
omia ajatuksia erilaisiin 
vuorovaikutustilanteisiin 
sopivalla tavalla. Harjoi-
tellaan arvostavaa kie-
lenkäyttöä arkisissa vuo-
rovaikutustilanteissa. 

Harjoitellaan arvostavaa 
kielenkäyttöä arkisissa 
vuorovaikutustilanteissa. 

S2 Kielenopiskelutaidot S2 Kielenopiskelutai-
dot 

S2 Kielenopiskelutaidot S2 Kielenopiskelutaidot 

Kehitetään oppilaan 
myönteistä asennetta 
kielen opiskeluun. Kan-
nustetaan oppilasta 
käyttämään omia vah-
vuuksiaan oppimisessa 
ja iloitsemaan onnistu-
misista. Vahvistetaan 
oppilaan itseluotta-
musta oppijana ja kie-
lenkäyttäjänä. 
  

Vahvistetaan oppilaan 
opiskelumotivaatiota ja 
kannustetaan häntä 
iloitsemaan oppimi-
sesta. Rohkaistaan op-
pilasta käyttämään 
kieltä erilaisissa kielen-
käyttötilanteissa.  
  
Opetellaan toimimaan 
yksin ja ryhmissä eri 
henkilöiden kanssa, 

Vahvistetaan edelleen 
oppilaan myönteistä 
asennetta kielen opiske-
luun. Kannustetaan op-
pilasta iloitsemaan oppi-
misesta sekä vahviste-
taan oppilaan itseluotta-
musta oppijana ja kielen-
käyttäjänä.  
  

Vahvistetaan edelleen 
oppilaan opiskelumoti-
vaatiota. Kannustetaan 
oppilasta käyttämään 
omia vahvuuksiaan oppi-
misessa ja iloitsemaan 
onnistumisista. Vahviste-
taan oppilaan itseluotta-
musta oppijana ja kielen-
käyttäjänä. 
  



Rohkaistaan oppilasta 
käyttämään kieltä ja 
viestimään englanniksi 
virheitä pelkäämättä. 
Käytetään ilmaisuun 
kannustavia työtapoja, 
esimerkiksi leikkejä, lau-
luja, pelejä ja draaman 
keinoja. 
Kielten oppimista tuke-
vat myös liike, rytmiikka 
ja musiikki. 
Opetellaan englantia 
monin eri tavoin: toimin-
nallisesti ja eri aisteja 
käyttäen. Opiskellaan 
pareittain, pienissä ryh-
missä, yksin ja koko luo-
kan kanssa. Opetellaan 
kuuntelemaan ja puhu-
maan. Opetellaan eläy-
tymään tilanteisiin ja 
viestimään koko kehoa 
käyttäen.  
  
Opetellaan käyttämään 
jo olemassa olevaa kieli-
taitoa. Kehitetään oppi-
laan päättelykykyä ja tul-
kintastrategioita, joissa 
hän käyttää hyväksi asia-
yhteyttä, kuvia sekä 
omia tietojaan ja koke-
muksiaan. Opetellaan 
muistiinpainamiskeinoja 
harjoittelemalla sanoja 
aihepiireittäin visualisoi-
malla, esittämällä, ää-
neen lukemalla, parin 
kanssa tai itseltä kysele-
mällä. Opetellaan ulkoa 
(tarvittaessa pienissä 
osissa) tietyssä järjestyk-
sessä esiintyvät sanat, 
kuten numerot ja viikon-
päivät.  
  
Opetellaan käyttämään 
erilaisia apuvälineitä, ku-
ten aakkosellisia sanas-
toja ja kappalesanastoja. 

auttamaan ja kuuntele-
maan toinen toistaan. 
Opetellaan englantia 
monin eri tavoin: toi-
minnallisesti, draaman 
keinoja ja eri aisteja 
käyttäen. Kielten oppi-
mista tukevat myös 
liike, rytmiikka ja mu-
siikki. 
 
  
Autetaan oppilasta 
tunnistamaan vahvuu-
tensa ja löytämään it-
selleen sopivat ja moti-
voivat oppimistyylit. 
Kannustetaan kokeile-
maan erilaisia oppimi-
sen tapoja.  
  
Rohkaistaan oppilasta 
käyttämään jo ole-
massa olevaa kielitai-
toa ja yhdistämään op-
pimansa aiemmin opit-
tuun. Vahvistetaan op-
pilaan sitoutumista ja 
osallisuutta kannusta-
malla häntä tekemään 
havaintoja kielellisestä 
ympäristöstä ja käyttä-
mään tietoja ja taitoja, 
joita hän on oppinut 
koulun ulkopuolella.  
 
Tuetaan oppilaiden 
monilukutaidon kehit-
tymistä käyttämällä 
luovasti erilaisia op-
pimistapoja ja eri medi-
oita kuten kuvia, vide-
oita, äänitteitä ja eri-
tyyppisiä tekstejä omiin 
tuotoksiin.  
  
Harjoitellaan edelleen 
erilaisia muistiin paina-
misen keinoja yksin, 
pareittain ja ryhmissä 

Opetellaan ottamaan 
vastuu omista tehtä-
vistä, saattamaan ne lop-
puun sekä arvostamaan 
omaa ja muiden työtä. 
Harjoitellaan monipuoli-
sia kielenopiskelutaitoja, 
joihin kuuluvat pari- ja 
ryhmätyöt sekä itsenäi-
nen työskentely. Pari- ja 
ryhmätöiden perustana 
on dialogisuus, jossa kes-
keistä on toisen kuunte-
leminen, puheeseen liit-
tyminen ja erilaisten nä-
kökulmien kunnioittami-
nen. Tehdään pienimuo-
toisia yhteistoiminnalli-
sia projektitöitä. 
  
Englantia käytetään aina 
kun se on mahdollista 
erilaisissa vuorovaikutus-
tilanteissa ja hyödynne-
tään arkielämän tapah-
tumat kielen oppimi-
sessa.  
  
Harjoitellaan sanojen 
merkitysten päättelyä ja 
tekstin ymmärtämistä 
asiayhteyden sekä sanal-
lisen ja visuaalisen kon-
tekstin avulla sekä enna-
kointistrategioita hyö-
dyntämällä. Opetellaan 
vahvistamaan viestintää 
ja vuorovaikutusta, il-
maisemaan omia tun-
teita ja tulkitsemaan 
toisten mielipiteitä draa-
man keinoja, ilmeitä, 
eleitä ja koko kehoa 
käyttämällä. Sanaston ja 
rakenteiden opettelua 
tukevat myös liike, ryt-
miikka ja musiikki. 
  
Opetellaan käyttämään 
erilaisia internetin tie-

Oppiainerajat ylittäviin 
oppimisprojekteihin 
osallistumalla opitaan 
oppimisen ja tulevaisuu-
den kannalta keskeisiä 
taitoja kuten suunnitte-
lemaan toimintaa yh-
dessä, antamaan ja otta-
maan vastaan palautetta 
sekä ottamaan vastuuta.  
  
Vahvistetaan vastuuta 
omasta oppimisesta ja 
tehtävien loppuun saat-
tamisesta. Opetellaan 
tehokkaita kielenopiske-
lutapoja. Syvennetään 
monilukutaitoa eri medi-
oissa ja konteksteissa. 
Harjoitellaan erilaisia 
muistiin painamisen kei-
noja ja tekniikoita. 
 
Kehitetään vuorovaiku-
tus- ja viestintätaitoja. 
Rohkaistaan käyttämään 
erilaisia kompensaa-
tiostrategioita viestinnän 
ja vuorovaikutuksen tu-
eksi. Harjoitellaan tunte-
mattoman ilmaisun mer-
kityksen päättelemistä 
asiayhteydestä tutki-
malla erilaisia tekstilajeja 
(sekä suullisia että kirjoi-
tettuja) sekä erilaisia 
kontekstiin liittyviä vih-
jeitä, kuten äänensävyjä, 
intonaatiota, ilmeitä ja 
eleitä. Kielten oppimista 
tukevat myös liike, ryt-
miikka ja musiikki. 
 
  
Tvt-taitoja harjoitellaan 
hakemalla tietoa englan-
niksi internetistä ja ope-
tellaan tiedon kriittisen 
arvioinnin taitoja. Ope-
tellaan prosessoimaan 



Käytetään tietotekniik-
kaa esimerkiksi ajatus-
karttojen, sarjakuvien ja 
virtuaaliseinien tekemi-
seen sekä nettitehtävien 
tekemiseen ja oppimis-
pelien pelaamiseen.  
  
Opetellaan tekemään 
kotitehtäviä säännölli-
sesti kuuntelemalla, ää-
neen lukemalla ja toista-
malla, itseltä kysele-
mällä sekä piirtäen ja 
kirjoittaen. Opetellaan 
ottamaan vastuu omista 
tehtävistä ja tekemään 
ne huolellisesti loppuun.  
  
Opetellaan arvioimaan 
omia opiskelutaitoja ja 
kielitaitoa sekä asetta-
maan itselle tavoitteita 
siten, että minäkuva 
vahvistuu ja osallisuu-
den tunne lisääntyy, esi-
merkiksi käyttämällä Eu-
rooppalaista kielisalkkua 
itsearvioinnissa ja omien 
tuotosten tallentami-
sessa.   

eri aisteja ja koko ke-
hoa käyttäen. Opetel-
laan käyttämään aak-
kosellisia sanastoja ja 
sisällysluetteloa opiske-
lun apuna. Opetellaan 
käyttämään erilaisia 
apuvälineitä esimer-
kiksi sanakirjoja ja eri-
laisia nettisanakirjoja, 
esimerkiksi ääntämis-, 
kuva- ja riimisanakir-
joja.  
 Opetellaan hakemaan 
opiskeluun liittyviä tie-
toja ja luvallisia kuvia 
internetistä. Käytetään 
tieto- ja viestintätek-
niikkaa esimerkiksi op-
pimispelejä ja sovelluk-
sia.  
  
Opetellaan harjoittele-
maan englantia kotona 
ja tekemään kotitehtä-
viä säännöllisesti ja 
vastuullisesti. Opetel-
laan arvioimaan omia 
taitoja ja asettamaan 
tavoitteita. Harjoitel-
laan valitsemaan itselle 
sopivia tehtäviä ja te-
kemään itseohjautu-
vasti eriyttäviä tehtäviä 
ja lisätehtäviä. Harjoi-
tellaan vertais- ja it-
searviointia, esimer-
kiksi Eurooppalaisen 
kielisalkun tehtävien ja 
omaan portfolioon tal-
lennettujen tuotosten 
avulla. 

donlähteitä ja englannin-
kielisiä aineistoja omien 
tuotosten tekemisessä. 
Harjoitellaan tekstin 
ydinaineksen löytämistä. 
Käytetään erilaisia verk-
kotyökaluja omien tuo-
tosten tekemiseen ja ja-
kamiseen.  
  
Harjoitellaan omien 
työskentelytaitojen ku-
ten ryhmä-, pari-, pro-
jekti- ja itsenäisen työs-
kentelyn taitojen arvi-
ointia sekä kannustavaa 
vertaispalautetta. Ha-
vainnoidaan arvioinnin 
vaikutuksia työtapoihin 
kuten kotitehtävien suo-
rittamiseen, keskittymi-
seen, toisten kuuntele-
miseen sekä toisten ja 
oman työn arvostami-
seen. Seurataan ja arvi-
oidaan oman kielitaidon 
kehitystä, esimerkiksi 
Eurooppalaisen kielisal-
kun avulla. 

löydettyjä tietoja, harjoi-
tellaan aineiston muok-
kausta ja tiivistämistä 
omia tuotoksia varten 
sekä käyttämään erilaisia 
englanninkielisiä verkko-
työkaluja ja -sovelluksia. 
Lisäksi hyödynnetään 
TVT:aa mahdollisessa 
kansainvälisessä yhteis-
työssä esim. eTwinningin 
ja Erasmus+:n avulla. 
  
Opetellaan arvioimaan 
omaa kielitaitoa realisti-
sesti ja hyödyntämään 
rohkeasti omia vahvuuk-
sia. Opetellaan anta-
maan ja vastaanotta-
maan palautetta raken-
tavasti. Kannustetaan 
luottamaan omaan vies-
tintätaitoon. Pohditaan 
omaa kielenoppimishis-
toriaa arvioimalla omaa 
oppimista sekä opiskelu-
taitojen, kieli- ja kulttuu-
ritietoisuuden sekä kieli-
taidon kehittymistä, esi-
merkiksi Eurooppalaisen 
kielisalkun avulla. 

S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa 
tekstejä 

S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovai-
kutuksessa, taito tul-
kita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä 

S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa 
tekstejä 

S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa 
tekstejä 

Opetellaan kuuntele-
maan, puhumaan, luke-

Opetellaan, kuuntele-
maan, puhumaan, lu-
kemaan ja jossakin 

Opetellaan kuuntele-
maan, puhumaan, luke-
maan ja kirjoittamaan 

Opetellaan käyttämään 
englannin kieltä moni-



maan ja vähäisessä mää-
rin kirjoittamaan englan-
tia monenlaisista ai-
heista. Keskeisiä aiheita 
ovat esimerkiksi minä 
itse, perheeni, ystäväni 
ja lähiympäristöni.  Tu-
tustutaan arjen käsittei-
siin ja ilmiöihin, esimer-
kiksi ajan ilmauksiin, lu-
kusanoihin, paikkoihin ja 
säähän. Lisäksi valitaan 
aiheita yhdessä. 
  
Harjoitellaan kielen käyt-
töä arkipäivän vuorovai-
kutustilanteissa. Kiinni-
tetään huomiota perus-
viestintätaitoihin kuten 
katsekontaktiin, vuorot-
teluun, kuuntelemiseen 
ja reagointiin, joiden 
harjoittelua eheytetään 
myös äidinkieleen. Ha-
vainnoidaan englannin-
kielisen vuorovaikutuk-
sen ominaispiirteitä, esi-
merkiksi nimien käyttöä 
ja kohteliaita ilmaisuja.  
  
Harjoitellaan erilaisia 
kielenkäyttötarkoituksia 
ja viestintätilanteita, esi-
merkiksi tervehtimistä, 
esittäytymistä, nimeä-
mistä, kiittämistä, kuvai-
lua, omistamisen ilmai-
semista ja pienimuotoi-
sia dialogeja arkipäivän 
tilanteissa. Sanastoa ja 
sanontoja opetellaan 
monenlaisten ja moni-
mediaisten tekstien, ku-
ten pienten tarinoiden, 
näytelmien, haastattelu-
jen, laulujen, leikkien ja 
pelien, yhteydessä. Li-
säksi niitä harjoitellaan 
liikettä, rytmiikkaa ja 
musiikkia käyttäen. Kie-

määrin kirjoittamaan 
englantia monenlai-
sista aiheista. Sisältöjen 
valinnassa lähtökoh-
tana on oppilaiden jo-
kapäiväinen elämän-
piiri: koti, koulunkäynti, 
arjen toiminnot, ystä-
vät, vapaa-aika, toi-
minta lähiympäris-
tössä, oppilaiden kiin-
nostuksen kohteet ja 
ajankohtaisuus. Lisäksi 
valitaan aiheita yh-
dessä. 
 
Kannustetaan oppilaita 
löytämään omat ta-
pansa täydentää kou-
lussa opittuja tietoja ja 
taitoja sekä jakamaan 
muualla oppimaansa ja 
kokemaansa koulussa. 
 
Tutustutaan arjen kä-
sitteisiin ja ilmiöihin, 
esimerkiksi ajan il-
mauksiin, lukusanoihin, 
paikkoihin ja säähän. 
Opetellaan perusvies-
tintätaitoja kuten kat-
sekontaktia, vuorotte-
lua, kuuntelemista ja 
reagointia, joiden har-
joittelua eheytetään 
myös äidinkieleen. Ha-
vainnoidaan ja harjoi-
tellaan englanninkieli-
sen vuorovaikutuksen 
peruspiirteitä, esimer-
kiksi kohteliaita ilmai-
suja, lyhyitä vastauksia 
ja pahoitteluja.  
  
Tutustutaan kompen-
saatiostrategioihin ku-
ten arvuutteluun, ele-
kieleen ja piirtämiseen. 
Harjoitellaan erilaisia 
kielenkäyttötarkoituk-

englantia monenlaisista 
aiheista.  Keskeisiä ai-
heita ovat oppilaiden jo-
kapäiväinen elämänpiiri, 
kiinnostuksen kohteet 
sekä ajankohtaisuus.  Tu-
tustutaan arjen ilmiöihin 
ja käsitteisiin, esimer-
kiksi tunteisiin sekä ajan 
ja paikan ilmauksiin. Li-
säksi valitaan aiheita yh-
dessä. 
 
Kannustetaan oppilaita 
löytämään omat tapansa 
täydentää koulussa opit-
tuja tietoja ja taitoja 
sekä jakamaan muualla 
oppimaansa ja koke-
maansa koulussa. 
 
Harjoitellaan perusvies-
tintätaitoja kuten katse-
kontaktia, vuorottelua, 
kuuntelemista ja rea-
gointia, joiden harjoitte-
lua eheytetään myös äi-
dinkieleen. Harjoitellaan 
erilaisia vuorovaikutusti-
lanteita, esimerkiksi 
opastamista, kuvailua, 
tunteiden ja mielipitei-
den ilmaisemista sekä 
menneistä tapahtumista 
kertomista.  
  
Sanastoa ja rakenteita 
harjoitellaan sekä suulli-
sesti että kirjallisesti mo-
nenlaisten tekstien yh-
teydessä. Tutkitaan ja 
tuotetaan monenlaisia 
tekstilajeja monimediai-
sissa ympäristöissä, esi-
merkiksi aikatauluja, ka-
lentereita, kylttejä, julis-
teita, kuvauksia. Kielitie-
toa opetellaan viestin-
nällisessä kontekstissa.  
  

puolisesti erilaisissa vies-
tintätilanteissa. Sisältö-
jen valinnassa lähtökoh-
tana on oppilaiden joka-
päiväinen elämänpiiri, 
kiinnostuksen kohteet 
sekä ajankohtaisuus. Nä-
kökulmana on minä, me 
sekä maailma Keskeisiä 
aiheita ovat minä itse, 
perheeni, ystäväni, 
koulu, harrastukset ja 
vapaa-ajan vietto sekä 
elämä ja toiminta eng-
lanninkielisessä ympäris-
tössä. Lisäksi valitaan ai-
heita yhdessä. Tutustu-
taan arjen käsitteisiin ja 
ilmiöihin esimerkiksi am-
matteihin, tieto- ja vies-
tintätekniikkaan, medi-
aan, osallisuuteen ja vai-
kuttamiseen sekä kestä-
vään kehitykseen.  
  
Harjoitellaan erilaisia 
kielenkäyttötarkoituksia 
kuten haastattelua, ko-
kemuksista kertomista ja 
tarinointia. Sanastoa ja 
kielen rakenteita opitaan 
tutkimalla ja tuottamalla 
monenlaisia tekstilajeja, 
esimerkiksi tarinoita, 
laulujen sanoituksia, dra-
matisoituja tilanteita, 
haastatteluja, ilmoituk-
sia ja someviestejä moni-
mediaisissa ympäris-
töissä. Tarjotaan mah-
dollisuuksia harjoitella 
vaativampia kielenkäyt-
tötilanteita. Kielitietoa 
opetellaan viestinnälli-
sessä kontekstissa yh-
teistyössä äidinkielen 
oppiaineen kanssa. Har-
jaannutaan käyttämään 
kielitiedon käsitteitä, joi-
den avulla voidaan jä-
sentää kieltä. 



len rakenteita ja lause-
malleja harjoitellaan 
pääasiallisesti suullisesti. 
  
Tutkitaan ja tuotetaan 
erilaisia tekstilajeja, esi-
merkiksi dialogeja, kuu-
lutuksia, sarjakuvia, ku-
vasanakirjoja ja ajatus-
karttoja monimediaisissa 
ympäristöissä. Opetel-
laan löytämään englan-
ninkielistä aineistoa esi-
merkiksi ympäristöstä ja 
verkosta.  
Havainnoidaan ja harjoi-
tellaan runsaasti ja mo-
nipuolisesti ääntämistä 
sekä sana- ja lausepai-
noa, puherytmiä ja into-
naatiota kielellä leikitel-
len ja teksteihin eläy-
tyen.  

sia, esimerkiksi osta-
mista, kysymistä ja ver-
tailua. Sanastoa ja kie-
len rakenteita harjoitel-
laan sekä suullisesti 
että kirjallisesti monen-
laisten tekstien yhtey-
dessä.   Kielitietoa ope-
tellaan viestinnällisessä 
kontekstissa. 
  
Tutkitaan ja tuotetaan 
monenlaisia tekstilajeja 
monimediaisissa ympä-
ristöissä, esimerkiksi 
someviestejä, näytel-
miä, ruokalistoja, asi-
ointidialogeja, sarjaku-
via. Opetellaan löytä-
mään englanninkielistä 
aineistoa esimerkiksi 
lähiympäristöstä ja ver-
kosta.  
  
Havainnoidaan ja har-
joitellaan runsaasti ja 
monipuolisesti, ääntä-
mistä, sana- ja lau-
sepainoa, puherytmiä 
ja intonaatiota toista-
malla, lukemalla, laula-
malla, kielellä leikitel-
len ja teksteihin eläy-
tyen. Harjoitellaan tun-
nistamaan ja ääntä-
mään englannin kielen 
foneettisen tarkekirjoi-
tuksen merkkejä. 
 

Tarjotaan mahdollisuuk-
sia harjoitella vaativam-
pia kielenkäyttötilan-
teita. Havainnoidaan 
kohteliaan englanninkie-
lisen kommunikaation 
peruspiirteitä, esimer-
kiksi kohteliaita pyyntöjä 
ja kehotuksia, intonaa-
tiokysymyksiä sekä vies-
tien aloitus- ja lopetus-
fraaseja.  
  
Rohkaistaan oppilasta 
viestimään kommunikaa-
tiokatkoksista huoli-
matta tuttujen kompen-
saatiostrategioiden 
avulla ja tutustutaan uu-
siin strategioihin, kuten 
ennakointiin, päättelyyn 
ja asiayhteyteen.  
  
Käytetään autenttisia 
oppimisympäristöjä ja 
haetaan verkosta tietoa 
esimerkiksi nähtävyyk-
sistä, hinnoista ja mat-
koista. 
  
Havainnoidaan ja harjoi-
tellaan runsaasti ääntä-
mistä sekä sana- ja lau-
sepainoa, puherytmiä ja 
intonaatiota kielellä lei-
kitellen ja teksteihin 
eläytyen. Harjoitellaan 
tunnistamaan ja käyttä-
mään oppimisen apuna 
englannin kielen foneet-
tisen tarkekirjoituksen 
merkkejä. 
 

  
Syvennetään perusvies-
tintätaitojen hallintaa. 
Tarjotaan mahdollisuuk-
sia harjoitella vaativam-
pia suullisia kielenkäyt-
tötilanteita. Havainnoi-
daan kohteliaan englan-
ninkielisen kommunikaa-
tion peruspiirteitä, esi-
merkiksi aktiivisen kuun-
telijan roolissa toimi-
mista. Kiinnitetään huo-
miota ilmaisu- ja esiinty-
mistaitojen harjoitte-
luun.  
  
Tutustutaan alustavasti 
yleis- ja puhekielen eroi-
hin. Rohkaistaan oppi-
lasta viestimään kommu-
nikaatiokatkoksista huo-
limatta tuttujen kom-
pensaatiostrategioiden 
avulla ja tutustutaan uu-
teen strategiaan, kuten 
selittämiseen toisin sa-
noin.  
  
Etsitään englanninkie-
listä aineistoa esimer-
kiksi ympäristöstä, ver-
kosta ja kirjastosta. Valit-
taessa tekstejä ja aiheita 
otetaan huomioon eng-
lannin kielen levinnei-
syys ja asema globaalin 
kommunikaation kie-
lenä. Tutustutaan Euroo-
pan ulkopuolella sijaitse-
viin englanninkielisiin 
maihin ja niiden arkeen, 
juhlaan, maantuntemuk-
seen ja ihmisiin ikäkau-
delle sopivalla tavalla. 
Oppimista eheytetään 
oppiaineiden välisellä 
yhteistyöllä. 
  



Havainnoidaan ja harjoi-
tellaan runsaasti ääntä-
mistä sekä sana- ja lau-
sepainoa, puherytmiä ja 
intonaatiota kielellä lei-
kitellen ja teksteihin 
eläytyen. Hyödynnetään 
verkon autenttisia oppi-
misympäristöjä. Harjoi-
tellaan tunnistamaan ja 
käyttämään oppimisen 
apuna englannin kielen 
foneettisen tarkekirjoi-
tuksen merkkejä. 

 
 
 
 
Englannin A-oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa 
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista ar-
viota/arvosanaa kuusi varten 
 
 

Tavoitteet Sisältö-
alueet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Hyvä/arvosanan kah-
deksan osaaminen 

Kohtalainen/arvosanan 
kuusi osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1  
Oppilas havainnoi lähiym-
päristönsä kieliä ja kult-
tuureita. 

S1 Kielellisen ym-
päristön hah-
mottaminen 

Oppilas tunnistaa lä-
hiympäristönsä kieliä ja 
kulttuureita. 
 

Oppilas tunnistaa joita-
kin hänen lähiympäris-
tössään esiintyviä kieliä 
ja kulttuureita. 

T2  
Oppilas suhtautuu arvos-
tavasti eri kulttuureihin. 

S1  Ei vaikuta arvion tai ar-
vosanan muodostumi-
seen. Oppilaita ohjataan 
pohtimaan kokemuksi-
aan osana itsearviointia. 

Ei vaikuta arvion tai ar-
vosanan muodostumi-
seen. Oppilaita ohjataan 
pohtimaan kokemuksi-
aan osana itsearviointia. 

T3  
Oppilas havainnoi eri kie-
liä ja niitä yhdistäviä piir-
teitä. 

S1 Kielellinen päät-
tely 

Oppilas osaa tehdä ha-
vaintoja erikielistä ja 
niitä yhdistävistä piir-
teistä. 

Oppilas osaa tehdä ha-
vaintoja erikielistä ja 
niitä yhdistävistä piir-
teistä ohjatusti. 

T4  
Oppilas havainnoi englan-
nin kielen esiintymistä lä-
hiympäristössä ja eri me-
dioissa. 

S1 Englanninkieli-
sen aineiston 
löytäminen 

Oppilas havainnoi eng-
lannin kielen esiinty-
mistä lähiympäristössä 
ja eri medioissa. 

Oppilas havainnoi eng-
lannin kielen esiinty-
mistä lähiympäristössä 
ja joissakin medioissa. 

Kielenopiskelutaidot 

T5  
Oppilas uskaltaa ilmaista 
itseään rohkeasti ja osaa 

S2 Tietoisuus ta-
voitteista ja toi-
minta ryhmässä 

Oppilas uskaltaa il-
maista itseään rohkeasti 

Oppilas tarvitsee tukea 
ja ohjausta itsensä il-
maisussa ja ryhmätyös-
kentelyssä. 



työskennellä yhdessä pa-
reittain tai pienissä ryh-
missä. 

ja osaa työskennellä yh-
dessä pareittain tai pie-
nissä ryhmissä. 

T6  
Oppilas osaa työskennellä 
itsenäisesti ja ottaa vas-
tuuta pienten tehtävien 
loppuun saattamisesta. 
Oppilas harjoittelee eri-
laisten apuvälineitten 
sekä tieto- ja viestintätek-
nologian käyttöä oppimi-
sen tukena. 

S2 Kielenopiskelu-
tavoitteiden 
asettaminen ja 
löytäminen 

Oppilas osaa työsken-
nellä itsenäisesti ja ot-
taa vastuuta pienten 
tehtävien loppuun saat-
tamisesta. Oppilas har-
joittelee erilaisten apu-
välineitten sekä tieto- ja 
viestintäteknologian 
käyttöä oppimisen tu-
kena. 

Oppilas harjoittelee 
oman toiminnan oh-
jausta. Oppilas harjoit-
telee erilaisten apuväli-
neitten sekä tieto- ja 
viestintäteknologian 
käyttöä oppimisen tu-
kena. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T7  
Oppilas harjoittelee vuo-
rovaikutusta monenlai-
sissa arkielämän tilan-
teissa. 

S3 Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa 

Oppilas toimii oma-
aloitteisesti monenlai-
sissa arkielämän vuoro-
vaikutustilanteissa. 

Oppilas toimii oma-
aloitteisesti tutuissa ar-
kielämän vuorovaiku-
tustilanteissa. 

T8  
Oppilas harjoittelee erilai-
sia kompensaatiostrategi-
oita viestintätilanteissa.  

S3 Viestintästrate-
gioiden käyttö 

Oppilas harjoittelee eri-
laisia kompensaatiostra-
tegioita viestintätilan-
teissa.  

Oppilas harjoittelee hä-
nelle luontevia kompen-
saatiostrategioita vies-
tintätilanteissa. 
 

T9  
Oppilas harjoittelee eng-
lannin kieltä arkielämän 
vaihtelevissa sosiaalisissa 
tilanteissa. 

S3 Viestinnän kult-
tuurinen sopi-
vuus 

Oppilas osaa toimia 
kohteliaasti arkielämän 
helpoissa asiointi- ja 
vuorovaikutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa toimia 
kohteliaasti yksinkertai-
sissa asiointitilanteissa. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T10  
Oppilas työskentelee vaa-
tivuudeltaan helpohkojen 
puhuttujen ja kirjoitettu-
jen tekstien parissa. 

 Tekstien tulkin-
tataidot 

Oppilas ymmärtää hel-
pohkoja puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä. 
 

Oppilas ymmärtää joita-
kin arkipäivän ilmaisuja 
ja sanoja helpohkoista 
puhutuista ja kirjoite-
tuista teksteistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T11  
Oppilas harjoittelee pu-
humista, kirjoittamista ja 
toimimista monimediai-
sessa ympäristössä. 
 
 
 
 

 Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas osaa kertoa jo-
kapäiväisistä ja itselleen 
tärkeistä asioista pu-
huen, kirjoittaen ja eri 
medioita ja toiminnalli-
sia työtapoja hyödyn-
täen. Oppilas tunnistaa 
ja tuottaa englannin 
äänteitä. 

Oppilas osaa kertoa ar-
kipäivän asioista yksin-
kertaisia fraaseja käyt-
täen ja häntä kiinnosta-
via medioita ja ilmaisu-
tapoja hyödyntäen. 

 
 
 
 
 
 
 



Englannin A-oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista 
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa 
kuusi varten 
 
 

Tavoitteet Sisältö-
alueet 

Arvioinnin koh-
teet oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kah-
deksan osaaminen 

Kohtalainen/arvosanan 
kuusi osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1  
Oppilas ymmärtää oman 
kulttuurin merkityksen ja 
pystyy keskustelemaan 
oman kulttuurinsa piir-
teistä.  

S1 Kielellisen ympä-
ristön hahmotta-
minen 

Oppilas ymmärtää 
oman kulttuurinsa 
merkityksen ja osaa 
keskustella oman kult-
tuurinsa piirteistä. 

Oppilas tunnistaa oman 
kulttuurinsa piirteitä. 
 

T2  
Oppilas suhtautuu arvos-
tavasti eri kulttuureihin. 

S1  Ei vaikuta arvion tai ar-
vosanan muodostumi-
seen. Oppilaita ohja-
taan pohtimaan koke-
muksiaan osana itsear-
viointia. 

Ei vaikuta arvion tai ar-
vosanan muodostumi-
seen. Oppilaita ohjataan 
pohtimaan kokemuksi-
aan osana itsearviointia. 

T3  
Oppilas vertailee eri kieliä 
ja niitä yhdistäviä piir-
teitä. 

S1 Kielellinen päät-
tely 

Oppilas osaa vertailla 
eri kieliä ja havaitsee 
niiden eroja ja yhtäläi-
syyksiä. 

Oppilas osaa vertailla eri 
kieliä ja havaitsee niiden 
yhtäläisyyksiä ohjatusti. 

T4  
Oppilas osaa etsiä, löytää 
ja käyttää kielellisesti 
helppoja englanninkielisiä 
aineistoja. 

S1 Englanninkielisen 
aineiston löytämi-
nen 

Oppilas osaa etsiä, löy-
tää ja käyttää kielelli-
sesti helppoja englan-
ninkielisiä aineistoja. 

Oppilas osaa etsiä help-
poja englanninkielisiä 
aineistoja. 

Kielenopiskelutaidot 

T5  
Oppilas harjoittelee mo-
nipuolisesti kielenoppi-
mistaitoja.  
Oppilas harjoittelee oman 
työn suunnittelua, toteut-
tamista ja arviointia yh-
dessä ja itsenäisesti. 

S2 Tietoisuus tavoit-
teista ja toiminta 
ryhmässä 

Oppilas osaa valita it-
selleen sopivia kie-
lenoppimistaitoja ja 
käyttää niitä monipuo-
lisesti. Oppilas osaa 
suunnitella, toteuttaa 
ja arvioida omaa työ-
tään yhdessä ja itse-
näisesti. 

Oppilas harjoittelee kie-
lenoppimistaitoja ja 
harjoittelee oman työn 
suunnittelua. 

T6  
Oppilas työskentelee ta-
voitteellisesti ja ottaa vas-
tuun tehtävien loppuun 
saattamisesta. 
Oppilas harjoittelee eri-
laisten verkkotyökalujen 
käyttöä omien tuotosten 
tekemisessä ja jakami-
sessa. 
 
 
 

S2 Kielenopiskeluta-
voitteiden asetta-
minen ja löytämi-
nen 

Oppilas osaa työsken-
nellä tavoitteellisesti 
ja ottaa vastuun tehtä-
vien loppuun saatta-
misesta. 
Oppilas osaa käyttää 
muutamia erilaisia 
verkkotyökaluja omien 
tuotosten tekemisessä 
ja jakamisessa. 

Oppilas harjoittelee ta-
voitteellista työskente-
lyä ja tehtävien loppuun 
saattamista. 
Oppilas harjoittelee eri-
laisten verkkotyökalujen 
käyttöä omien tuotos-
ten tekemisessä. 



Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T7  
Oppilas harjoittelee vuo-
rovaikutusta jokapäiväi-
sissä tilanteissa koulussa 
ja vapaa-ajalla. 

S3 Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa 

Oppilas osaa toimia 
vuorovaikutuksessa jo-
kapäiväisissä tilan-
teissa koulussa ja va-
paa-ajalla. 

Oppilas osaa toimia 
vuorovaikutuksessa hä-
nelle merkityksellisissä 
tilanteissa.  
 

T8 Oppilas harjoittelee 
monenlaisia kompensaa-
tiostrategioita viestintäti-
lanteissa. 

S3 Viestintästrategi-
oiden käyttö 

Oppilas osaa valita it-
selleen luontevia kom-
pensaatiostrategioita 
ja käyttää niitä viestin-
tätilanteissa. 

Oppilas osaa valita itsel-
leen luontevia kompen-
saatiostrategioita ja 
käyttää niitä viestintäti-
lanteissa opettajan 
avustuksella.  

T9  
Oppilas harjoittelee eng-
lannin kieltä monenlai-
sissa arkielämän sosiaali-
sissa tilanteissa. 

S3 Viestinnän kult-
tuurinen sopivuus 

Oppilas osaa toimia 
arkielämän sosiaali-
sissa tilanteissa. Oppi-
las osaa käyttää luon-
tevasti erilaisille vuo-
rovaikutustilanteille 
ominaisia fraaseja. 

Oppilas selviytyy yksin-
kertaisista sosiaalisista 
tilanteista tuettuna sekä 
tunnistaa pyyntöjä, eh-
dotuksia ja anteeksi-
pyyntöjä. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T10  
Oppilas työskentelee eri-
laisten puhuttujen ja kir-
joitettujen tekstien pa-
rissa monimediaisessa 
ympäristössä. 
Oppilas harjoittelee erilai-
sia ymmärtämisstrategi-
oita. 

 Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas osaa tulkita 
yksinkertaisia tekstejä 
ja selkeää puhetta mo-
nimediaisessa ympä-
ristössä. Oppilas löy-
tää yksinkertaisesta 
tekstistä pääajatuk-
sen. Oppilas osaa pää-
tellä selkeiden viestien 
merkityksen asiayh-
teyden tukemana. 

Oppilas ymmärtää ly-
hyitä lauseita ja osaa 
opettajan avustuksella 
päätellä selkeiden vies-
tien merkityksen asiayh-
teyden tukemana.  
 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T11  
Oppilas harjoittelee pu-
humista ja tekstin tuotta-
mista monimediaisessa 
ympäristössä. 
 
 
 
 
 

 Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas osaa kertoa 
tutuista ja itselleen 
tärkeistä asioista suul-
lisesti ja kirjallisesti 
monipuolisesti eri me-
dioita hyödyntäen. 
Oppilas noudattaa 
ääntämisen perus-
sääntöjä tutuissa il-
mauksissa. 

Oppilas osaa kertoa tu-
tuista ja jokapäiväisistä 
asioista tuttuja fraaseja 
käyttäen ja häntä kiin-
nostavia medioita ja il-
maisutapoja hyödyn-
täen. Oppilas osaa tuot-
taa joitakin englannin 
kielelle tyypillisiä ään-
teitä.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa 
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista ku-
vaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten 

Opetuksen tavoite Si-
sältö-
alueet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Hyvä/arvosanan kah-
deksan osaaminen 

Kohtalainen/arvosanan 
kuusi osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata oppilasta havaitse-
maan lähiympäristön ja maail-
man kielellinen ja kulttuurinen 
runsaus sekä englannin asema 
globaalin viestinnän kielenä. 

S1 Kielellisen ym-
päristön hah-
mottaminen 

Oppilas osaa kuvata 
pääpiirteissään, millai-
sia kieliä on hänen lä-
hiympäristössään, 
mitkä ovat maailman 
eniten puhutut kielet 
ja miten laajalti levin-
nyt englannin kieli on.  

Oppilas tietää, mitä kie-
liä hänen lähiympäris-
tössään puhutaan ja 
ymmärtää, että englanti 
on laajalle levinnyt kieli. 

T2 motivoida oppilasta arvos-
tamaan omaa kieli- ja kulttuu-
ritaustaansa sekä maailman 
kielellistä ja kulttuurista moni-
naisuutta ja kohtaamaan ihmi-
siä ilman arvottavia ennakko-
oletuksia  

S1  Ei vaikuta arvion tai ar-
vosanan muodostumi-
seen. Oppilaita ohja-
taan pohtimaan koke-
muksiaan osana itsear-
viointia. 

Ei vaikuta arvion tai ar-
vosanan muodostumi-
seen. Oppilaita ohjataan 
pohtimaan kokemuksi-
aan osana itsearviointia. 

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan kieliä yhdistäviä ja erot-
tavia ilmiöitä sekä tukea oppi-
laan kielellisen päättelykyvyn 
kehittymistä 

S1 Kielellinen päät-
tely 

Oppilas osaa tehdä ha-
vaintoja englannin kie-
len ja äidinkielensä tai 
muun osaamansa kie-
len rakenteellisista, sa-
nastollisista tai muista 
eroista ja yhtäläisyyk-
sistä. 

Oppilas tunnistaa eng-
lannin kielen ja äidinkie-
lensä tai muun osaa-
mansa kielen sanastolli-
sia eroja tai yhtäläisyyk-
siä. 

T4 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään, että englanniksi on saa-
tavilla runsaasti aineistoa ja 
valitsemaan niistä omaa oppi-
mistaan edistävää, sisällöltään 
ja vaikeustasoltaan sopivaa ai-
neistoa 

S1 Englanninkieli-
sen aineiston 
löytäminen  

Oppilas osaa kertoa, 
millaista englanninkie-
listä hänen omaa oppi-
mistaan edistävää ai-
neistoa on saatavilla. 

Oppilas osaa etsiä eng-
lanninkielistä hänen 
omaa oppimistaan edis-
tävää aineistoa. 

Kielenopiskelutaidot 

T5 tutustua yhdessä opetuk-
sen tavoitteisiin ja luoda sal-
liva opiskeluilmapiiri, jossa tär-
keintä on viestin välittyminen 
sekä kannustava yhdessä oppi-
minen 

S2 Tietoisuus ta-
voitteista ja toi-
minta ryhmässä 

Oppilas osaa kuvata 
opiskelun tavoitteita ja 
osallistuu ryhmän yh-
teisten tehtävien te-
koon. 

Oppilas ymmärtää, että 
opiskelu on tavoitteel-
lista ja osallistuu ryh-
män yhteisten tehtävien 
tekoon ohjatusti. 

T6 ohjata oppilasta ottamaan 
vastuuta omasta kielenopiske-
lustaan ja kannustaa harjaan-
nuttamaan kielitaitoaan roh-

S2 Kielenopiskelu-
tavoitteiden 
asettaminen ja 
löytäminen 

Oppilas asettaa tavoit-
teita kielenopiskelul-
leen, harjoittelee eri-
laisia tapoja opiskella 
kieliä käyttäen myös 

Oppilas asettaa lähita-
voitteita kielenopiske-
lulleen ja harjoittelee 
erilaisia tapoja opiskella 
kieliä käyttäen myös 



keasti ja myös tieto- ja viestin-
täteknologiaa käyttäen sekä 
kokeilemaan, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat hänelle 
parhaiten 

tieto- ja viestintätek-
nologiaa, harjaannut-
taa ja arvioi taitojaan.  

tieto- ja viestintätekno-
logiaa. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A2.1 

T7 ohjata oppilasta harjoitte-
lemaan vuorovaikutusta aihe-
piiriltään monenlaisissa tilan-
teissa rohkaisten viestinnän 
jatkumiseen mahdollisista kat-
koksista huolimatta 

S3 Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa 

Oppilas pystyy vaihta-
maan ajatuksia tai tie-
toja tutuissa ja joka-
päiväisissä tilanteissa 
sekä toisinaan ylläpitä-
mään viestintätilan-
netta. 

Oppilas pystyy vuorovai-
kutukseen yksinkertai-
sissa arkipäivän tilan-
teissa. 

T8 rohkaista oppilasta pitä-
mään yllä viestintätilannetta 
käyttäen monenlaisia viestin-
nän jatkamisen keinoja 

S3 Viestintästrate-
gioiden käyttö 

Oppilas osallistuu ene-
nevässä määrin vies-
tintään. Oppilas tur-
vautuu harvemmin ei-
kielellisiin ilmaisuihin. 
Oppilas joutuu pyytä-
mään toistoa tai sel-
vennystä melko usein. 
Oppilas osaa jonkin 
verran soveltaa vies-
tintäkumppanin ilmai-
suja omassa viestin-
nässään. 

Oppilas pystyy suppe-
aan sanalliseen viestin-
tään, mutta pyytää tois-
tuvasti selvennystä ja 
turvautuu ei-kielellisiin 
ilmaisuihin. 

T9 tukea oppilaan viestinnän 
kulttuurista sopivuutta tarjoa-
malla mahdollisuuksia harjoi-
tella monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

S3 Viestinnän kult-
tuurinen sopi-
vuus  

Oppilas selviytyy ly-
hyistä sosiaalisista ti-
lanteista. Oppilas osaa 
käyttää yleisimpiä 
kohteliaita tervehdyk-
siä ja puhuttelumuo-
toja sekä esittää koh-
teliaasti esimerkiksi 
pyyntöjä, kutsuja, eh-
dotuksia ja anteeksi-
pyyntöjä ja vastata sel-
laisiin. 

Oppilas selviytyy yksin-
kertaisista sosiaalisista 
tilanteista tuettuna. Op-
pilas osaa esittää pyyn-
töjä, ehdotuksia ja an-
teeksipyyntöjä sekä vas-
tata niihin. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A2.1 

T10 ohjata oppilasta työsken-
telemään vaativuudeltaan mo-
nen tasoisten puhuttujen ja 
kirjoitettujen tekstien parissa 
käyttäen erilaisia ymmärtä-
misstrategioita 

S3 Tekstien tulkin-
tataidot 

Oppilas ymmärtää 
helppoja, tuttua sa-
nastoa ja ilmaisuja 
sekä selkeää puhetta 
sisältäviä tekstejä. Op-
pilas ymmärtää lyhyi-
den, yksinkertaisten, 
itseään kiinnostavien 
viestien ydinsisällön ja 
tekstin pääajatukset 
tuttua sanastoa sisäl-
tävästä, ennakoita-

Oppilas ymmärtää sel-
keitä ja lyhyitä viestejä. 
Oppilas löytää viestien 
ydinsisällön asiayhtey-
den ja apuvälineiden 
avulla. 
 



 

vasta tekstistä. Oppi-
las pystyy hyvin yksin-
kertaiseen päättelyyn 
asiayhteyden tuke-
mana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A2.1 

T11 tarjota oppilaalle mahdol-
lisuuksia tuottaa puhetta ja 
kirjoitusta laajenevasta aihe-
piiristä kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen perussääntöihin 

S3 Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas pystyy kerto-
maan jokapäiväisistä 
ja konkreettisista sekä 
itselleen tärkeistä asi-
oista käyttäen yksin-
kertaisia lauseita ja 
konkreettista sanas-
toa.  
Oppilas osaa helposti 
ennakoitavan perussa-
naston ja monia kes-
keisimpiä rakenteita. 
Oppilas osaa soveltaa 
joitakin ääntämisen 
perussääntöjä muissa-
kin kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

Oppilas pystyy kerto-
maan jokapäiväisistä ja 
konkreettisista sekä it-
selleen tärkeistä asioista 
käyttäen yksinkertaisia 
lauseita ja konkreettista 
sanastoa. Oppilas tun-
nistaa konkreettista sa-
nastoa ja joitakin kes-
keisimpiä rakenteita. 
Oppilas osaa tuottaa 
englannin kielelle tyypil-
lisiä äänteitä. 


