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Mitä kielikylpy on?
Kielikylpy on opetusmenetelmä, 
jossa lapset oppivat uuden kielen 
kuulemalla ja käyttämällä sitä 
päiväkodissa ja koulussa. Helsingissä 
opetuskielenä eli kielikylpykielenä on 
ruotsi. Kielikylpyopetus on tarkoitettu 
lapsille, jotka eivät puhu kielikylpykieltä 
äidinkielenään.

Kielikylvyn tavoitteena on 
toiminnallinen kaksikielisyys ja vankka 
kielitaito kielikylpykielessä. Kielikylpyyn 
sitoutuminen tarkoittaa koko 
kielikylpypolun läpikäymistä, jolloin 
lapsi aloittaa kielikylvyn päiväkodissa 
ja käy koulua kielikylpyluokassa koko 
perusopetuksen ajan (1.–9. luokat). 

Kodin, päiväkodin ja koulun yhteistyö 
on kielikylvyssä tärkeää. Kielikylpyyn 
sitoutumisen lisäksi huoltajilta 
tarvitaan positiivista suhtautumista 
kielikylpykieleen ja tukea oppilaan 

koulunkäynnissä. Kielikylpyopetus 
antaa lapselle hyvät valmiudet myös 
muiden kielten opiskeluun ja rohkaisee 
osallistumaan suomenruotsalaiseen 
kulttuuriin. Opinpolun tavoitteena on 
päiväkodista alkaen, että kielikylvyn 
käynyt nuori jatkaa kylpykielen 
käyttämistä jatko-opinnoissa ja 
työelämässä. 

Milloin kielikylpy 
aloitetaan?
Kielikylpy aloitetaan päiväkodissa 
4–5-vuotiaana. Kielikylpykouluihin 
otetaan oppilaiksi lapsia, jotka ovat 
käyneet kielikylpypäiväkotia 1–3 vuotta. 

Millaista kielikylpy on?
Kielikylvyssä henkilöstö on 
kaksikielistä, mutta he toimivat lasten 
kanssa ainoastaan kielikylpykielellä. 
Lapsi saa käyttää omaa äidinkieltään, 
mutta häntä kannustetaan käyttämään 
kielikylpykieltä opinpolun edetessä.

Varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa kaikki toiminta 
tapahtuu kielikylpykielellä. 
Päiväkodissa kielikylpykieltä opitaan 
teematyöskentelyn, satujen, laulujen, 
lorujen ja leikkien avulla. Sanojen ja 
ilmaisujen merkitystä täydennetään 
ilmeillä, eleillä ja kuvilla.

Opetussuunnitelman tavoitteet 
koulun eri oppiaineissa ovat 
kielikylvyssä samat kuin suomen 
kielellä opiskelevilla oppilailla. 
Koulussa opitaan pari- ja ryhmätöiden, 
teematyöskentelyn ja kielikylpykielen 
käyttöön kannustavien tehtävien avulla.

Ensimmäisillä luokilla lukemaan ja 
kirjoittamaan opettaminen toteutuu 
kielikylpykielellä. Äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetuksesta huolehtii 
toinen opettaja. Oppilaat opiskelevat 
omaa äidinkieltään ja saavuttavat 
samat opetussuunnitelman mukaiset 
tavoitteet äidinkielen ja kirjallisuuden 
opetuksessa kuin ne, jotka opiskelevat 
kokonaan omalla äidinkielellään. 
Ruotsin kieli on kielikylpyoppilaiden 
A1-kieli. Koulun 1–2 –luokilla opetus 
toteutuu pääosin kielikylpykielellä, 
tämän jälkeen osa annetaan 
kielikylpykielellä ja osa lapsen omalla 
kielellä.

Välkommen
till språkbad!

Tervetuloa
kielikylpyyn!


