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Opettajat
KAIJA KAASINEN AMANDA AALTONEN JEMINA MÄKISALO

MARJAANA VIINIKAINEN JENNI KOHL SAMUËL VAN KEERSBULCK

SATU PIETINEN SANNA-MARI LASSILA RIIKKA-LIISA SALOMAA



Kieltenopiskelun tavoitteet
1.-2. luokka
- kielitietoisuuden kasvattaminen ja oman lähiympäristön kielten tunnistaminen
- opiskeltavan kielen äänteisiin ja tavallisimpiin jokapäiväisiin fraaseihin 
tutustuminen leikkien ja laulujen kautta
- kielialueen kulttuuriin tutustuminen
- pääosassa suullinen kielitaito
- hyvä itsetunto kielen taitajana alkaa kehittyä

3.-4. luokka 
- pikkuhiljaa mukaan lukeminen ja kirjoittaminen kohdekielellä
- kielenopiskelutaidot karttuvat
- sanavarasto laajenee ja harjoitellaan lauseen muodostusta
- rohkeus puhua kohdekieltä kasvaa 



Kielten opiskelu alakoulussa
● Tarvikkeet: kaikilla aina omat vihot, penaalit, kirjat, ym. tarvikkeet mukana

○ Hyvä varautua myös omiin värikyniin, sillä koronan aikaan emme käytä luokan yhteisiä
○ Oma puhelin

● Oppimateriaalit
○ 1.-2. luokilla ei kirjaa, keskitytään suulliseen kielitaitoon
○ 3.-6 luokilla pääsääntöisesti kirjat ja vihot 

● Mitä kielten tunneilla tehdään?
○ Toiminnallisuus: Pelejä, leikkejä, lauluja 
○ Kieliin ja kulttuureihin tutustuminen (musiikkia, videoita, kuvia)
○ Kirjan tekstit, äänitteet ja  tehtävät / Jos ei kirjoja, opettajan laatimaa materiaalia
○ Oppilaiden omat tuotokset puhuen, piirtäen ja videoiden
○ Tvt:n monipuolinen käyttö oppitunneilla



Käytössä olevat alustat/sovellukset



Google Classroom
Google Classroom on sähköinen luokkahuone, jota käytämme kaikilla luokka-asteilla, 1. 
luokilla toki vasta kun ovat saaneet käyttäjätunnukset ja oppineet käyttämään sitä 
luokanopettajien johdolla :)

Classroomiin kirjaudutaan koulun tunnuksilla ja salasanoilla, siihen voi kirjautua yhtälailla 
kotoa ja koulusta. Varsinkin, jos meille tulee etäopetusjaksoja, on Classroom hyvä paikka 
jakaa tehtäviä.

Hyvä tietää: jos lapsen laitetta valvotaan esim. Family Linkin kautta, vanhemman pitää 
“mahdollistaa” edu.hel.fi -tilin käyttäminen laitteella. 

Classroomissa voi tehdä kirjallisia ja myös suullisia tehtäviä sekä kokeita.



Kodin ja koulun yhteistyö
● Wilma viestintävälineenä

○ Kotitehtävät merkitään Wilman tuntipäiväkirjaan, joka löytyy Wilman 
etusivulle listatuista “kursseista”

● Aika-ajoin tilannekatsauksia ryhmän etenemisestä wilman välityksellä ja 
linkkejä esim. tunneilla kuunneltuihin lauluihin ja videoihin

● Kodin rooli tukijana:
○ Olla kiinnostunut kieliopinnoista ja kysellä mitä on opittu
○ Pyytää lasta opettamaan itselle oppimiaan asioita
○ Muistuttaa läksyistä: joskus se saattaa olla vain ääneen lukemista, mutta sekin on tärkeää

Kaikki kieltenopetukseen liittyvät kysymykset kannattaa esittää suoraan 
kieltenopettajille. 



LAUTTASAAREN ALA-ASTE

Kaija Kaasinen: ENA2: 6c ja 5de / EAA1: 1dk, 2dk, 3dk, 4ab, 5cd, 6ac, 6de / EAA2: 5K, 6C

Jenni Kohl: ENA1 1DK, 2A -- ENA2 6K ja 6ABD -- SAA1 4ABCDK, 5ABCDK ja Vattuniemen 5AB, 6ACDEFK ja SAA2 3ABCK

Samuël van Keersbulckl: RAA1 1DK, 2EK, 3DK, 4BCDK, 5ABCDK, 6AFK, 6BCD / RAA2 3ABCK, 3ABC v. / ENA2 4B, 6ABD

Jemina Mäkisalo: EAA1 4A (Vattuniemi), 4CDK, 5ABK, 6BC, 6FK / EAA2 3AB / ENA1 2BCD, 2EK / ENA2 4CD, 5C

Amanda Aaltonen: ENA1 1A, 3ABC, 3D/K, 5ABCDK - ENA2 3D/K, 4A/CD - EAA1 4CD/K, 5CDK, 4B (Vattuniemi)

Marjaana Viinikainen: ENGLANTI ENA1 3ABC,4AB,5ABCDK,6ABC,6DEF - ENA2 3DK, 4K, 5D, 5BK, 6DE, 6F

VATTUNIEMEN ALA-ASTE

Sanna-Mari Lassila: ENA1/A2 2A, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5A, 5B (Vattuniemi)

Riikka-Liisa Salomaa: EAA1 3AC (Vattuniemi)

Satu Pietinen: SAA1 3ABC (Vattuniemi)

Sari Juuti & Elisa Veteläinen (LO): ENA1 1A (Vattuniemi)

Henna Tuomaala & Kirsi Pirilä (LO): ENA1 1B (Vattuniemi)

Pamela Tompuri (LO): ENA1 2B (Vattuniemi)

Opetusryhmät



Kiitos, pidetään yhteyttä!

Tack!

Thank you!

¡Gracias!

Merci!

Danke!


