
Varhennettua 
kielenopetusta 

huoltajille



Mitä tarkoittaa varhennettu kielenopetus?

● Varhennettu kielenopetus tarkoittaa 1. luokalla alkavaa vieraan kielen 
opetusta. Tätä ns. A1-kieltä opiskellaan luokilla 1-9.

● Varhennettua kielenopetusta kuten kaikkea muutakin opetusta ohjaa 
opetussuunnitelma.



Miksi vieraan kielen oppiminen alkaa jo nyt?

● Hyödynnetään lapsen uteliaisuus ja kiinnostus vieraisiin kieliin sekä lapsen 
herkkyyskausi vieraan kielen oppimiseen.

● Vieraan kielen opiskelulle on nyt enemmän aikaa ja erityisesti suullinen 
kielitaito kehittyy juuri ensimmäisinä vuosina.

● Pyritään vahvistamaan oppilaan kielitaitoa ja lisäämään kiinnostusta kielten 
opiskeluun.

Lapset ovat innokkaita ja oppimiskykyisiä. Heillä on usein hyvä itseluottamus. 
He ottavat uuden kielen heti käyttöönsä.



“Miten pieni lapsi oppii 
puhumaan omaa 
äidinkieltään?”



Vierasta kieltä opitaan ihan samalla tavalla!

Kuuntelemalla - toistamalla - matkimalla - havainnoimalla kieliympäristöään - 
maistelemalla  kieltä - kuulemalla paljon kohdekieltä - johdattelemalla sanoja - 
leikkimällä - laulamalla - loruilemalla - pelaamalla  - liikkumalla...

Kieltä opitaan olemalla äänessä ja innostumalla sekä aikuisen tuella.



Mitä ja milloin?

● Varhennetun kielenopetuksen tarkoituksena ei ole opettaa luku- ja 
kirjoitustaitoa. 

● Kieltä opitaan ja siitä innostutaan kuuntelemalla, puhumalla, leikkimällä, 
laulamalla ja liikkumalla. Opetuksen tulee olla sellaista, että lapsella on 
paljon mahdollisuuksia päästä käyttämään kieltä, vaikka sitä ei vielä paljon 
olisikaan.

● Kielenopetus voi olla kiinteä oppitunti ja/tai se voidaan toteuttaa useina 
lyhyempinä opetustuokioina viikon aikana. Opettamisesta vastaa 
koulussamme luokanopettaja ja englannin kielen opettaja yhdessä.



<x>Kuva: Varhennetun kielenopetuksen vuosikello, 1. 
luokka



Varhennettu kielenopetus on...

● oppilaslähtöistä
● monipuolista
● toiminnallista ja tutkivaa: leikkejä, pelejä, liikuntaa, lauluja, loruja, draamaa
● suullista: kuunnellaan ja toistetaan, maistellaan ja makustellaan kieltä
● digitaalistakin.

Iloa, innostumista ja onnistumisia!



“How are you today?”

<x>Esimerkkejä 1. luokkalaisen kielen oppitunneista ja/tai tuokioista

● video ja/tai valokuvia tuntitilanteesta ja/tai oppimistuokiosta
○ rutiinit osana kielenopetusta
○ mahdollisuus hyödyntää teemoja / kielen eheyttämistä osaksi toisen aineen opetusta

■ Halloween, joulu, Valentine’s Day
■ Syksy, terveellinen ruoka, kaupassa käynti ja laskeminen

● materiaalinäyttely: pelejä, leluja, kuvakirjoja, kuvakortteja, julisteita…
● mahdolliset huoltajien kanssa toteutettavat harjoitukset - voidaan kokeilla 

itse.



Oppii kieltä muuallakin!

● Kodin tärkein tehtävä on olla oppimisen tukena ja innostajana.
● TV, lehdet ja kirjat sekä erilaiset sähköiset materiaalit tarjoavat paljon 

mahdollisuuksia harjoitella vierasta kieltä myös koulun ulkopuolella:
○ sähköiset kirjat
○ pelit
○ applikaatiot.

<x>kirje koteihin: Kodin muisti- ja linkkilista toimiviin materiaaleihin ja 
applikaatioihin




