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Varhennetun englanninopetuksen aihealueet ja sisällöt alkuopetuksessa
Alla on kuvattu A1-englannin opetuksen aihealueet vuosiluokilla 1 - 2. Tässä esitetyt sisällöt eivät ole
yhtä kuin varhennetun A1-kielen opetussuunnitelma. Niiden tavoitteena on tukea VOPS:n
toteuttamista.
Oppilasta altistetaan eri sanoille ja sanonnoille arjen tilanteissa sekä lauluja,
leikkejä, pelejä, draamaa ja tutkivaa oppimista hyödyntäen. Runsas
altistaminen tukee myöhempää oppimista. Riittää että oppilas
oppii 4 – 5 aihepiirin sanaa, ymmärtää suluissa olevat lauseet ja
osaa tuetusti tuottaa lyhyitä lauseita ja sanontoja.
Opetuksen sisältöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden
arki ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä valitaan yhdessä
oppilaiden kanssa (VOPS 2019). Alla olevasta 15 aihepiiristä
valitaan yhdessä oppilaitten kanssa kielikasvatuksen ja
juhlapäivien lisäksi 8 – 10 sanastoaluetta tai aihepiiriä 1.
luokan sisällöiksi.
2. luokalla kerrataan ja laajennetaan 1. luokan sisältöjä ja valitaan muutama
uusi
aihealue. Lisäksi voidaan sopia, että oppilas saa aina itse valita ne vähintään neljä sanaa, jotka hän
haluaa opetella kustakin aihealueesta.
Kun oppilas haluaa tietää tai opetella muitakin aihepiirin sanoja kuin mitä alla oleviin sisältöihin on
kirjattu, esim. omia herkkuruokiaan, lemmikkieläimiään tai harrastuksiaan, selvitetään aina yhdessä,
mitä ne ovat englanniksi ja harjoitellaan niitäkin.
Näin vahvistetaan ja ruokitaan oppilaan uteliaisuutta ja kiinnostusta englantiin ja opetellaan
yhdessä hakemaan tietoa ja ottamaan selvää. Samalla tuetaan VOPS:n keskeisiä tavoitteita ja
oppimaan oppimista.
Muihinkin oppilaita kiinnostaviin aihepiireihin kannattaa tutustua altistamisen merkeissä erityisesti
kielirikasteisuutta ja eheyttämistä hyödyntäen. Tästä aiheesta lisää täällä:
(https://pirkanmaankikatus.blogspot.com/p/tukimateriaalit.html)
Kiitokset Oriveden kielenopetuksen kehittäjätiimille (Heidi Antila, Veronika Nieminen, Jaana
Pellonpää, Suvi Revonniemi ja Ulpu Siponen) sekä Pirkanmaan alueellisille kielitutoreille (Elina
Luoma, Leena Pulli, Nina Ukkola ja Jaana Virta) antoisista keskusteluista, joiden pohjalta tämä
asiakirja on laadittu.
Oriveden kaupungin varhennetun kielenopetuksen sivusto:
https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2/veeja
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1. luokka

2. luokka

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen

Tutustuminen oman luokan ja koulun kieliin
● Tervehdykset eri kielillä (hei, hei)
● Arjen sanontoja (kiitos, anteeksi, kyllä
ei)

Tutustuminen lähiympäristön kieliin
● eri kielten havainnointi esim.
koulumatkalla ja kotona
● perheenjäsenten haastattelut
● arkipäivän sanojen ja fraasien kertaus

Tutustuminen koulussa ja koulupolulla
opetettaviin kieliin ja kulttuureihin
● Tervehdykset eri kielillä (hei, hei)
● Arjen sanontoja (kiitos, anteeksi, kyllä,
ei)
Keskustelu kielistä ja kulttuureista
 Kiinnostuksen herättäminen eri kieliin
ja kulttuureihin
 Eri kielien vertailu
 Rohkaisu eri kielisten sanojen
merkitysten arvaamiseen ja
päättelyyn

Tutustuminen koulussa ja koulupolulla
opetettaviin kieliin ja kulttuureihin
● Tervehdykset eri kielillä
● Arjen sanontoja (kiitos, anteeksi, kyllä, ei)
Keskustelu kielistä ja kulttuureista
 Rohkaisu käyttämään vähäistäkin
kielitaitoa
 Eri kielien vertailu
 Rohkaisu eri kielisten sanojen
merkitysten arvaamiseen ja päättelyyn

Lisätietoja:
Lisätietoja:
http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2020/
http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/202 VOPS-T1-ja-T2-opetuksen-tukimateriaali.pdf
0/VOPS-T1-ja-T2-opetuksen-tukimateriaali.pdf

1. Tervehdykset ja esittäytyminen

Tervehdykset ja esittäytyminen

Hello!
Good morning!
What’s your name? - My name is…
How are you? - I’m fine, thanks.
Bye bye!

Hi!
How are you? - I’m good/great/fine.
Good afternoon!
Good night!

2. Kohtelias käytös

Kohtelias käytös

Sorry.
Here you are.
Thanks.
Yes.
No.

I’m sorry. – It’s O.K.
Sorry I’m late.
Thank you. – You’re welcome.
Yes, please.
No, thanks.

3. Värit:

Värit

blue
red
yellow

white
black
pink
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1. luokka
green

2. luokka
orange
brown

I like ...
(What colour do you like?) - I like…

4. Numerot

Numerot

1 - 10

1 - 15
(How old are you?) - I’m...

5. Perhe

Perhe

mum
dad
brother
sister
baby

granny
granddad
family

6. Eläimet:

Eläimet

Pets:

Farm animals:
a horse
a cow
a pig
a pony

I have...

a cat
a dog
a hamster
a rabbit
a goldfish
I have...
Wild animals:
an elephant
a giraffe
a lion
a tiger
a crocodile
(Do you like …?) Yes. / No.

Forest animals:
a bear
a fox
a bird
a frog
a snake
I like…

7. Ruoka

Ruoka

an apple
a carrot
salad
bread
soup
ice cream
milk
water

a banana
pasta
pizza
chips
a sandwich
chocolate cake
Thank you. - You’re welcome.
Enjoy your meal!
3

Tiina Sarisalmi 7.1.2020

1. luokka

2. luokka

Milk, please.
Here you are. – Thanks.

Yes, please.
No, thank you!

8. Sää

Sää

sunny
rainy
snowy
hot
cold

cloudy
windy

9. Juhlat

Juhlat

Happy Birthday!
Merry Christmas!

Happy Halloween!
Happy Easter!
Happy New Year!

10. Tunnesanat

Tunnesanat

happy
sad
hungry
O.K.

tired
hungry
thirsty
scared

How are you? - I’m fine/O.K.…
(How do you feel?) – I’m hungry/sad/happy…

How are you? - I’m fine/O.K.…
How do you feel? – I’m hungry/tired/thirsty…

11. Adjektiivit

Adjektiivit

good - bad
small - big
hot – cold

new - old
very nice - awful

12. Toimintaverbejä

Toimintaverbejä

walk
jump
hop
run
play

sing
dance
fly
swim
eat
drink

(What’s the weather like?) It’s...

Let’s sing/play.

13. Vaatteet

Vaatteet

a hat

a hoodie
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1. luokka
a coat
a t-shirt
trousers
shoes

2. luokka
a top
jeans
socks
boots
(Put on your,,,)
(What are you wearing? I’m wearing / I have...)

14. Kehonosat

Kehonosat

a hand
feet
eyes
ears
a nose

a tummy
a head
hair
a finger
a toe

(Touch your …)

(Clap your hands!)
(Stamp your feet!)

15. Harrastukset
football
ice hockey
swimming
reading

Harrastukset
floorball
riding
art
craft
gaming
(What’s your hobby?)
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