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Jyväskylän 
steinerkoulu

• Perustettu 1983

• n. 170 oppilasta (esiopetus, 1-9)

• Yksityiskoulu, valtionavun piirissä

• Oma OPS, samat perusteet

• Kieliohjelma:

1. lk SA, EN

5. lk RU

7.-8.lk tai 8.-9.lk valinnainen RA









Kieltenopetuksen peruspiirteitä

• Esikoulussa englantia ja saksaa (Varhentamishanke)

• 2 vierasta kieltä 1. luokalta lähtien

• A1-kieli englanti, A2-kieli saksa – kouluissa eroja

• Jäljitellään lapsen ensikielen oppimista

Kuuntelemalla - Puhumalla – Kirjoittamalla – Lukemalla

• Lyhyet opetustuokiot

• Lauluja, loruja, leikkejä (Taide mukana kaikessa opetuksessa)

• Paljon toiminnallista



Peruspiirteet jatkuu

• Opetus yksikielistä

• Työskentely yhdessä - mahdollisuus yksilösuorituksiin

Koko ryhmä, puoli ryhmää, penkkirivi, pari, yksin

• Työskentely suullista - mahdollista kaikille, mahdollisuus myös 
kirjalliseen työhön

• 1. luokka kokonaan suullista, 2. luokalla tutustutaan kirjoitettuun 
kieleen, oma kirjoittaminen alkaa 3. luokalla



Onko se vain leikkiä, laulua, liikuntaa?

• Miksi? - Kyky jäljitellä ja oppia ulkoa on vahvimmillaan

• Tietoista opetusta kielen kaikilla osa-alueilla

Ääntäminen, sanasto, rakenteet, tekstien tulkitseminen 

ja tekstien tuottaminen, kulttuuriopetus

• Innostuksen herättäminen

• Kielten laatuihin tutustuminen

• Kielten tunnistaminen ja erottaminen

• Oman kielenoppijaidentiteetin muodostuminen alkaa - merkitys 
itsetunnolle oppijana valtava

• Kielitietoisuuden kehittäminen



Ääntämisen opettaminen

• Tiettyjen runojen tietoinen valitseminen

• Eri kielissä eri äänteet merkittäviä

• Äänteiden opettelua tietoisesti mutta kuitenkin lapsen tasolla

• Hampaat harjoittelun esteenä - ohimenevä vaiva



Sanaston opettaminen

• Oppilaille aihepiiriltään tuttua sanastoa

• Oppilaita kiinnostavaa ja heidän valitsemaansa sanastoa

• Esim. ruumiinosiin liittyvät laulut, runot, leikit, viikonpäivä- ja 
kuukausirunot ja laulut jne.

• Sanasto heti käyttöön puhetilanteisiin: Wann haben wir Deutsch? Am 
Montag. Was ist deine Lieblingsfarbe? Gelb.

• Kuvakortit

• Erilaiset sanastoleikit



Rakenteiden opettaminen

• Rakenteet esim. runoissa, lauluissa loruissa sisäänrakennettuina

Esim. Are you sleeping... (Olla- verbin taivutusta, ing-muotoa)

Ich bin / Ich kann spielen

Mein Kopf neigt , neigt... meine Augen sehen, sehen jne.

Five little ducks... One little duck

Helposti noudettavissa muistista, kun rakenne opetellaan tietoisesti.



Tekstien tulkitseminen

• Tässä vaiheessa useimmiten puhuttua tekstiä

• Opettajan tai luokkatoverin puhetta

• Kerrottua tarinaa (Usein kuvat, liikkeet ymmärtämisen tukena)



Tekstin tuottaminen

• Useimmiten mallin avulla tuotettua

• Hyvin nopeasti pienikin oppilas pystyy tuottamaan pienen pätkän 
tekstiä oppimansa avulla



Kulttuuriopetus - kielitietoisuus

• Koko kouluyhteisön kielitietoisuus

• Kansainvälinen koulu – kahdella tapaa

• Teemapäivät - aina kielten osuus mukana

• Kielten omat teemapäivät, kerhot yms.

• Lukuvuoden 2019-2020 yhteisöllisen oppilashuollon teema 
on monikulttuurisuus



TVT



Tuki ja eriyttäminen

• Varsinainen tuen tarve alkaa, kun siirrytään kirjalliseen työhön

• Työskentelytaitojen tukeminen, esim. ohjaaja luokassa

• Eriyttäminen mahdollista

- kirjallisesta työstä innostuneet oppilaat

- kyseinen kieli äidinkielenä?



Arviointi

• Itsearviointi

• Vertaisarviointi

• Sanallinen arviointi jouluna ja keväällä

• Huoltajat osallistuvat arviointikeskusteluun oppilaan kanssa jouluna 
ja heiltä pyydetään palautetta myös lukuvuoden aikana (eskareista 
lähtien)

• Erityinen huomio 2. luokan kevään nivelkohdan arvioinnissa



Kysymyksiä?


