
Varhennettu englanti 

1. luokka 

 
Tavoitteet 

● oppilaan kielitietoisuus herää (T1-T2, T4) 

● oppilas tutustuu erilaisiin työtapoihin sekä yksin että ryhmässä (T3, T5) 

● oppilas luottaa omiin kykyihinsä oppia kieliä ja viestii rohkeasti eri tilanteissa (T6-T8) 

● oppilas oppii ymmärtämään ja käyttämään tavallisimpia sanoja ja ilmauksia 

puheessa (T9, T10) 

● oppilas kiinnostuu vieraiden kielten oppimisesta ja suhtautuu vieraisiin kieliin 

myönteisesti (T1, T2) 

 

Sisällöt 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

● tutustutaan koulussa ja lähiympäristössä käytettäviin kieliin ja kulttuureihin ja opitaan 

arvostamaan niiden merkitystä eri yhteisöille  

● mietitään, missä oppilas on havainnut ja voi havaita englantia 

 

S2 Kielenopiskelutaidot 

● havainnoidaan englannin kieltä lähiympäristöstä 

● opetellaan kuuntelemaan ja toistamaan vierasta kieltä 

● harjoitellaan pari- ja ryhmätyöskentelyä 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa, taito tulkita ja tuottaa tekstejä 

● käytetään vähäistäkin kieltä rohkeasti ottaen avuksi myös muut viestinnän keinot 

(esim. piirtäminen, eleet) 

● opetellaan sanastoja ja fraaseja toiminnallisesti (esim. laulut, leikit, lorut, draama, 

pelit) 

● käytetään englantia luokkahuonerutiineissa 

● aihesisältöjä ovat tervehtiminen, kohteliaisuussanat, itsensä esittely, värit ja numerot 

(1-10), viikonpäivät, mahdolliset juhlapäivät, kuten joulu, pääsiäinen ja halloween. 

Muita sisältöjä valitaan oppilaiden mielenkiinnon mukaan esim. eläimet, perhe, ruuat, 

kehonosat, harrastukset. Myös luokkatason aihekokonaisuuksia voidaan soveltaen 

ottaa käyttöön.  

● keskitytään ensisijaisesti puhuttuun kieleen 

 

Esimerkki varhennetun englannin aikatauluttamisesta vuosiluokalla 1: 

 

tammikuu: kielikasvatus, tervehtiminen ja esittely 

helmikuu: numerot ja värit, talvi 

maaliskuu: värit ja perhe 

huhtikuu: pääsiäinen, eläimet, ruuat ja juomat 

toukokuu: kieli- ja kulttuuriseikkailu 

 

 

  



Varhennettu englanti 

2. luokka 
 

Tavoitteet 

● oppilaan kielitietoisuus herää (T1-T2, T4) 

● oppilas tutustuu erilaisiin työtapoihin sekä yksin että ryhmässä (T3, T5) 

● oppilas luottaa omiin kykyihinsä oppia kieliä ja viestii rohkeasti eri tilanteissa (T6-T8) 

● oppilas oppii ymmärtämään ja käyttämään tavallisimpia sanoja ja ilmauksia 

puheessa (T9, T10) 

● oppilas kiinnostuu vieraiden kielten oppimisesta ja suhtautuu vieraisiin kieliin 

myönteisesti (T1, T2) 

● oppilas oppii erottamaan englannin muista kielistä 

 

Sisällöt     

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

● tutustutaan koulussa ja lähiympäristössä käytettäviin kieliin ja kulttuureihin ja opitaan 

arvostamaan niiden merkitystä eri yhteisöille  

● mietitään, missä oppilas on havainnut ja voi havaita englantia 

 

S2 Kielenopiskelutaidot 

● tarkastellaan omaa kielellistä ympäristöä ja englannin kielen asemaa siinä ja tehdään 

havaintoja sanojen samankaltaisuuksista (lainasanat) 

● opetellaan kuuntelemaan ja toistamaan englantia 

● harjoitellaan pari- ja ryhmätyöskentelyä ja itsearviointia 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa, taito tulkita ja tuottaa tekstejä 

● käytetään vähäistäkin kieltä rohkeasti ottaen avuksi myös muut viestinnän keinot 

(esim. piirtäminen, eleet) 

● opetellaan sanastoja ja fraaseja toiminnallisesti (esim. laulut, leikit, lorut, draama, 

pelit) 

● käytetään englantia luokkahuonerutiineissa 

● aihesisältöjä ovat tervehtiminen, kohteliaisuussanat, itsensä esittely, värit ja numerot, 

viikonpäivät, mahdolliset juhlapäivät, kuten joulu, pääsiäinen ja halloween. Muita 

sisältöjä valitaan oppilaiden mielenkiinnon mukaan esim. eläimet, perhe, ruuat, 

kehonosat, harrastukset. Myös luokkatason aihekokonaisuuksia voidaan soveltaen 

ottaa käyttöön.  

● keskitytään ensisijaisesti puhuttuun kieleen ja tarjotaan mahdollisuuksia tutustua 

vähitellen myös kirjoittamiseen 

● tutustutaan englannin kielen ääntämisen erityispiirteisiin  

 

 

 

 

 

 

 

 



Esimerkki varhennetun englannin aikatauluttamisesta vuosiluokalla 2: 

 

elokuu: kielikasvatus, tervehtiminen ja kuulumiset 

syyskuu: maatilan eläimiä ja sadonkorjuuta esim. marjoja, sieniä, puutarhan ja pellon satoa 

lokakuu: huone ja piha 

marraskuu: perhe, vaatteet ja värit 

joulukuu: joulu 

tammikuu: aika ja avaruus 

helmikuu: ihminen esim. kehonosat 

maaliskuu: pääsiäinen 

huhtikuu: koulutarvikkeet ja harrastukset 

toukokuu: kieli- ja kulttuuriseikkailu 


