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Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen 

 

Esiopetuksen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteettien kasvua sekä opettaa lapsia kunnioittamaan eri kieliä ja kulttuureja. 

 

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta. Jo ennen kielen A1 oppimäärän opetuksen alkamista lapsia tutustutetaan alustavasti 

englannin kieleen esimerkiksi kielisuihkujen ja opetustuokioiden avulla. Kielisuihkussa kieleen voidaan tutustua esimerkiksi laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. 

Aiheet valitaan lapsia kiinnostavista asioista yhdessä lasten kanssa.  

 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 

 

Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä 

monilukutaidon kehittymistä. A1 - englannin opiskelun myötä oppilas tulee tietoiseksi vieraasta kielestä ja sen merkityksestä, sekä eri kulttuuriympäristöistä, 

joissa kieltä käytetään. Opetus tukee oppilaiden kielenopiskelua kannustamalla heitä käyttämään kieltä myös vapaa-ajalla. Englannin opetuksen tehtävänä on 

herättää oppilaiden myönteinen asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihin oppia kieltä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa 

rohkeasti. 

 

Kielen opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. 

Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielen opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja 

luovuudelle. Kieltä pyritään käyttämään erilaisissa tilanteissa, niin että siitä tulisi oppilaille luontevaa ja merkityksellistä.  

 

 

 

 



Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

 

Työtapojen valinnassa otetaan huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden ikäkausi ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, 

oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia. 

 

Tavoitteena on tutustuttaa oppilas leikinomaisesti englannin kieleen, lähtökohtana on toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Kieltä opiskellaan mm. leikkien, 

musiikin, draaman ja liikkumisen kautta. Kielen opetuksen teemat ja sisällöt eheyttävät ja rikastuttavat muuta opetusta. 

 

A1 -englannin opiskelussa lähtökohtana on suullisen kielitaidon harjoittaminen ja vuorovaikutus arjen tilanteissa. Käytetty sanasto liittyy oppilaan omaan 

kokemuspiiriin. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia tutustua englannin kieleen ja oppia sitä myös kirjoitetun kielen kautta. Opetuksen tukena voidaan käyttää 

esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. Oppilasta ohjataan vähitellen ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Kielen opiskelua suunnitellaan ja aihepiirejä 

valitaan yhdessä oppilaiden kanssa.  

 

Myös oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Opetuksessa voidaan hyödyntää koko koulua ja koulun lähiympäristöä 

oppimisympäristöinä. Oppimisympäristöjen avulla vahvistetaan oppilaiden monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä opetuksessa esimerkiksi kuvia, liikettä, 

ääntä ja erilaisia didaktisia välineitä. Oppimisympäristöt tukevat oppilaan luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua, sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta. 

 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 1-2 

 

Oppilaita ohjataan käyttämään opittua kielitaitoa rohkeasti. Oppilaille kerrotaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä ja heitä kannustetaan opiskelemaan 

monipuolisesti kieliä. 

 

Opettaja huomioi opetuksessa erilaiset oppijat, mm. heidän yksilölliset tapansa oppia, kehitystasonsa ja mahdolliset oppimisen ongelmat. Opetusta eriytetään 

tarvittaessa. Toiminnalliset työtavat tarjoavat tilaisuuksia lapsille oppia ja opiskella sekä edetä opiskelussa omalla tasollaan. Tärkeää on opettajan ja 

vertaisryhmän kannustava ja myönteinen asenne. 

 



Oppilaan vapauttamiseen kielen opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen harkintaan.  

Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia entuudestaan osaaville oppilaille.  

Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa ja kiinnostavaa, oppimista edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta. 

 

 

Oppilaan oppimisen arviointi A-oppimäärän englannissa vuosiluokilla 1-2 

 

1-2 luokilla englannin opetuksen arviointi on luonteeltaan vuorovaikutuksen kautta tapahtuvaa jatkuvaa palautetta. Se on myönteistä, kannustavaa ja tukee ja 

ohjaa oppilasta hänen oman kielitaitonsa kehittämisessä.  

 

Oppilaalle annetaan mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan monipuolisesti eri tavoin. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja 

osana kielen opiskelua. 

 

Lukuvuoden päätteeksi opettaja arvioi tekemiensä havaintojen perusteella oppilaan osaamista suhteessa kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaat voivat 

osoittaa osaamistaan eri tavoin. Lukuvuositodistuksessa 1-2 vuosiluokkien A1-kieli arvioidaan sanallisesti samojen linjausten mukaan kuin muutkin oppiaineet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A1-englannin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1-2 

 

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-j a lausepainoa, puherytmiä ja 

intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä 

 

 

 

 



Opetuksen tavoitteet Opetuksen tavoitteista johdetut 
oppimisen tavoitteet 

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja- 
alainen 
osaaminen 

Arvioinnin kohde 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 Tutustutaan mitä kieltä ja 

kulttuureita koulussa, 

lähiympäristössä ja 

Suomessa on. Ohjata 

oppilasta tunnistamaan 

englannin kieli muista kielistä. 

T1 Oppilas havaitsee ja oppii 

tunnistamaan englannin kieltä 

omassa kokemusmaailmassaan ja 

lähiympäristössään ja   

oppilaan kielitietoisuus kehittyy. 

 

S1 Pohditaan, mitä kieliä koulussa, 

lähiympäristössä ja Suomessa puhutaan ja 

tutustutaan niissä esiintyviin kulttuureihin.  

L1, L2, L5, 
L7  

Tavoitetta ei arvioida 

T2 Ohjata oppilasta 

arvostamaan omaa 

kielitaustaansa sekä 

kielellistä ja kulttuurista 

moninaisuutta. 

T2 Oppilas oppii arvostamaan omaa 

kielitaustaansa, sekä eri kieliä ja 

kulttuureja. 

 

S1 Pohditaan yhdessä kielellisen ja 

kulttuurisen moninaisuuden merkitystä ja 

arvoa eri yhteisöille. 

L1, L2 Tavoitetta ei arvioida 

S2 Kielenopiskelutaidot  

T3 Tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia tehdä 

yhteistyötä muiden kanssa ja 

toimia ryhmässä 

T3 Oppilas oppii yhteistyö- ja 

ryhmätyötaitoja. 

S2 Harjoitellaan tekemään yhteistyötä ja 

työskentelemään erilaisissa ryhmissä. 

L1, L2, L6 Yhteistyö- ja 
ryhmätyötaidot 

T4 Ohjata oppilasta 

tekemään havaintoja kielestä 

ja kielenkäytöstä, sekä 

T4 Oppilas oppii arvaamaan ja 

päättelemään sanojen ja ilmausten 

S2 Havainnoidaan pääsääntöisesti 

puhuttua kieltä. Harjoitellaan sanojen 

merkitysten päättelyä asiayhteyden, 

L1, L4, L5 Tavoitetta ei arvioida 



kehittämään kielellistä 

päättelykykyä. 

merkityksiä, sekä tekemään 

havaintoja kielestä ja kielenkäytöstä. 

 

yleistiedon tai muiden kielten osaamisen 

perusteella. 

T5 Tutustutaan yhdessä 

erilaisiin tapoihin oppia kieliä 

ja kokeillaan, millaiset tavat 

oppia kieliä sopivat oppilaalle 

parhaiten. Harjoitellaan 

yhdessä asettamaan 

tavoitteita kielen opiskelulle. 

T5 Oppilas oppii tunnistamaan, 

kokeilemaan, harjoittelemaan ja 

käyttämään erilaisia kielen 

opiskelutaitoja. 

S2 Pohditaan, miten kieliä opitaan ja miten 

kieliä voi oppia. Harjoitellaan erilaisia tapoja 

opiskella kieliä. Harjoitellaan arvioimaan 

omaa kielitaitoa itse- ja vertaisarvioinnin 

keinoin käyttämällä esimerkiksi 

Eurooppalaista kielisalkkua. 

L1, L7 Opiskelutaidot 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 Rohkaista oppilasta 

käyttämään kieltä 

monipuolisesti erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. 

T6 Oppilas oppii käyttämään kieltä 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

 

 

S3 Harjoitellaan nimeämistä, 

kuuntelemista, kysymistä ja vastaamista 

englannin kielen avulla. Keskeisiä aiheita 

ovat mm. tervehtimiset ja kohteliaisuudet, 

oppilaan jokapäiväiseen elämänpiiriin 

liittyvä sanasto. Aihepiirit on eritelty 

kaupungin yhteisessä vuosikellossa. 

Harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa 

toimimista ja kohteliasta kielenkäyttöä. 

 

 

L1, L2, L4, 
L6, L7 

Kielen käyttö 
vuorovaikutustilanteissa 

T7 Ohjata oppilasta 

hyödyntämään non-

T7 Oppilas oppii hyödyntämään 

erilaisia apukeinoja, kuten eleitä, 

S3 Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa 

kieltä vain vähän. Harjoitellaan sanojen 

L1, L2, L3, 
L4, L7 

Erilaisten apukeinojen 
käyttö opiskelun tukena 



verbaalisia keinoja ja 

käyttämään erilaisia keinoja 

päätellä sanojen merkityksiä. 

Rohkaista oppilasta 

ilmaisemaan omia 

oivalluksiaan, sekä viestin 

ymmärtämiseen liittyviä 

vaikeuksia. 

ilmeitä, sanastoja ja TVT-taitoja 

selviytyäkseen 

vuorovaikutustilanteista. Oppilas oppii 

arvaamaan tai päättelemään 

yksittäisten sanojen merkityksiä. 

Oppilas oppii ilmaisemaan, onko 

ymmärtänyt kuulemaansa. Oppilas 

oppii tuomaan esille omia 

oivalluksiaan. 

merkitysten päättelyä asiayhteyden, 

yleistiedon tai muiden kielten osaamisen 

perusteella. 

Harjoitellaan ilmaisuja, joita tarvitaan, kun 

viestin ymmärtämisessä on ongelmia. 

T8 rohkaista oppilasta 

käyttämään kieltä 

viestintätilanteeseen ja 

kulttuuriin sopivalla tavalla. 

T8 Oppilas oppii käyttämään joitakin 

kielelle ja kulttuurille tyypillisiä 

kohteliaisuuden ilmauksia. 

S3 Käytetään kielelle ja kulttuurille 

tyypillisiä, erilaisia kohteliaisuuden 

ilmauksia arjen vuorovaikutustilanteissa. 

Harjoitellaan luontevaa reagointia 

vuorovaikutustilanteissa. 

L2, L4, L6, 
L7 

Kielelle ominaisten 
fraasien käyttö 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  

T9 Ohjata oppilasta 

ymmärtämään kohdekielen 

tavallisimpia sanoja ja 

ilmauksia oppilaille tutuissa 

tilanteissa. 

T9 Oppilas oppii ymmärtämään 

muutamia kuulemiaan ja näkemiään 

sanoja ja ilmauksia. 

S3 Oppilaiden kanssa yhdessä valitaan 

heidän arkeensa ja kiinnostuksen 

kohteisiinsa liittyvää sisältöä. Oppilas 

tutustuu ensisijaisesti puhuttuihin teksteihin 

ja vähitellen myös kirjoitettuihin teksteihin, 

sekä arjessa kuuluvaan ja näkyvään 

kieleen. Tarkastellaan puhutun kielen 

muuttamista kirjoitetuksi kieleksi. 

Kuunnellaan ja havainnoidaan englannin 

L1, L2, L3, 
L4, L5, L7 

Kuullun ja nähdyn 
tekstin ymmärtäminen 



kielen ääntämistä, sekä sana- ja 

lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.  

S3 Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  

T10 Ohjata oppilasta 

käyttämään englannin kielen 

tavallisimpia sanoja ja 

ilmauksia oppilaille tutuissa 

tilanteissa, erityisesti 

puheessa ja harjoittelemaan 

ääntämistä. 

T10 Oppilas oppii käyttämään 

tavallisimpia sanoja ja ilmauksia 

puheessa, sekä ääntämään niitä 

ymmärrettävästi. Oppilas kuvaa 

kokemuksiaan ja oppimaansa 

puhumalla, oman taitotasonsa 

mukaisesti. 

 

S3 Oppilaiden kanssa yhdessä valitaan 

heidän arkeensa ja kiinnostuksen 

kohteisiinsa liittyvää sisältöä. Harjoitellaan 

runsaasti ja monipuolisesti englannin 

ääntämistä, sekä sana- ja lausepainoa, 

puherytmiä ja intonaatiota. Sanastoa ja 

rakenteita harjoitellaan monipuolisesti 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Tutustutaan vähitellen englannin kielen 

kirjoittamiseen. 

L1, L2, L3, 
L4, L5, L7 

Tekstin tuottaminen 
puhuen ja vähitellen 
kirjoittaen 

 

 

 

 

 

 

 

 


