
A2-kielen valinta
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Kielivisailu

Saksa

1. Mitä seuraavista asioista ei voi syödä?
a) Kuchen
b) Küche
c) Kühe
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2. Mikä on Euroopan toiseksi suurin, 
Saksasta alkunsa saava joki?

a) Elbe
b) Rein
c) Tonava
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Ranska

3. Mitä ranskalaiset tarkoittavat puhuessaan 
vanhasta rautarouvasta?

a) Margaret Thatcheria
b) Eiffel-tornia 
c) Agatha Christietä
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4. Millä mantereella ei ole Ranskaan 
kuuluvia alueita?

a) Etelä-Amerikassa
b) Euroopassa
c) Afrikassa
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Venäjä

5. Jos haluat nähdä Joutsenlampi-baletin, 
mihin seuraavista menet? 

a) PECTOPAH 
b) TEATP
c) METPO
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6. Garri Kasparov on moninkertainen 
maailmanmestari

a) biljardissa
b) shakissa
c) pöytätenniksessä



A2-KIELEN VALINTA

• Mahdollistaa laajan kielitaitopohjan
• Vaihtoehtoina saksa, ranska ja venäjä 
• A2-ryhmä perustetaan 16 oppilaalla 
• 2 viikkotuntia lisää 
• Rajoittaa yläkoulun valinnaisten määrää 
• Pysyvä valinta, keskeytys mahdollista vain 

erittäin painavasta syystä 
• B1-ruotsi alkaa 6. luokalla
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MITÄ ON A2-KIELEN OPISKELU?

• Keskitytään aluksi suulliseen kielitaitoon ja 
puheen ymmärtämiseen

• Parikeskustelut, kuuntelu ja toisto
• Toiminnalliset harjoitukset: pelit, leikit, 

laulut
• Tehdään kielestä elävää
• Lapsesi on iässä, jolloin uuden kielen 

oppiminen on vielä helppoa!
• Nykyaikaisin menetelmin kielen opiskelu 

on hauskaa!
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KUINKA TUKEA LAPSEN KIELEN 
OPISKELUA?

• Kodin tuki ja kannustus
• Kiinnostus lapsen oppimiseen
• Edellyttää pitkäjänteistä työtä
• Innosta lasta säännölliseen työntekoon 

kysy, mitä lapsi oppi tänään ja pyydä 
häntä opettamaan sinua!

• Vieraan kielen oppii harjoittelemalla, läksyt 
tekemällä ja kertaamalla
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• Kaikki aistit käyttöön, jotta kielen oppii 
monipuolisesti ja tehokkaasti

• Katselkaa kotona kohdekielisiä tv-ohjelmia ja 
kuunnelkaa kohdekielistä musiikkia

• Toimi kannustavana yleisönä, kun lapsi 
harjoittelee ääneen lukua kotona

• Suvaitsevaisuus virheitä kohtaan positiivinen 
palaute!

• Kerro lapselle tilanteista, joissa sinulle on ollut 
hyötyä kielitaidosta

• Kodin ja koulun yhteistyö
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Deutsch



13



14

MIKSI SAKSA?
• Euroopan puhutuin kieli yli 100 milj. ihmisen 

äidinkieli
• Saksa on yksi suurimmista talousmahdeista 

ulkomaankaupassa saksan kielen taito on 
välttämätön

• Keskeinen kieli EU-alueen hallinnossa, 
taloudessa ja kaupassa

• Toiseksi opiskelluin vieras kieli Suomessa 
englannin jälkeen

• Loogisesti rakentuva kieli, jonka ääntäminen on 
suomalaiselle helppoa

• Saksan kielen taito on iso etu työmarkkinoilla
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MIKSI RANSKA?

• Äidinkielenä n. 109 milj. ihmisellä
• Ranska, Kanada, Belgia, Sveitsi, Afrikka…
• Yksi EU:n, YK:n, UNESCO:n virallisista 

kielistä
• Englannin jälkeen maailman opetetuin vieras 

kieli
• Diplomatian, muodin, gastronomian kieli
• Ranskan ja englannin yhteinen sanasto tukee 

opiskelua
• Ranskan kielen taito on valtti työmarkkinoilla
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MIKSI VENÄJÄ?

• Venäjää puhuu n. 275 milj. ihmistä, joista 
äidinkielenään n. 165 milj.

• Venäläiset Suomen suurin vähemmistö 
ruotsinkielisten jälkeen (yli 35 000 ihmistä)

• Venäjä tärkeä kauppakumppani Suomelle 
kielen hallinta välttämätöntä 

kaupankäynnissä
• Kirjallisuuden, taiteen ja musiikin kieli
• Persoonallinen, trendikäs kieli
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