TASO
0-TASO

SANASTO JA AIHEPIIRIT






1-TASO










jokapäiväiseen koti ja
kouluelämään liittyvää sanastoa
kuten perhe, suku, ystävät, koti
ja asuminen, koulu, oppitunnit,
koulukaverit, opettajat ja muu
henkilökunta, ruokailu, puhtaus,
ihmisen keho, vaatetus ja
kellonajat
ympäristö- ja luonnontietoon
liittyvät sanat
vuoden- ja vuorokaudenajat
juhlapäivät, kansanperinne,
tapakulttuuri, leikit
lähiympäristö
kauppa, liikenne,
terveydenhoito, maaseutu,
kaupunki, vapaa-aika, kulttuuri,
urheilu,
matkustus, tiedotusvälineet
oppiaineiden peruskäsitteistöä
ja sanastoa
oman ikä- ja taitotason lasten ja
nuorten kirjallisuuden sanastoa
synonyymejä ja vastakohtia
sanakirjan käyttöön
tutustuminen

RAKENTEET JA
KIELITAITO





eri oppiaineiden ja aihepiirien
erityissanaston tunnistaminen,
ymmärtäminen ja tuottaminen
 sanojen luokittelua; ylä- ja
alakäsitteitä
 sanakirjan käyttö
 oman ikä- ja taitotason
lastenkirjallisuuden sanastoa

KIRJOITTAMINEN

SUULLINEN
KIELITAITO

äänne ja kirjain
aakkoset, lyhyt ja pitkä
vokaali, konsonanttien
kesto, äng-äänne
tavu, tavutus
sana, sanaväli
lause, aloitus ja
lopetus
lukusanat,
järjestysluvut



kirjain-äänne vastaavuus
 tavuttaminen
 äng-äänne
 kuvalukemista, kuvien
käyttö tekstin
avaajana



oikea kynäote ja
kirjoitusasento
 isot ja pienet
tekstauskirjaimet/isot
ja pienet
kirjoituskirjaimet ja
niiden yhdistäminen
 sanatason
oikeinkirjoitus



yhdyssanat
erisnimi ja yleisnimi
vokaaliharmonia,
yksikkö ja monikko
verbit, substantiivit,
adjektiivit
tavallisia nomini- ja
verbityypin taivutuksia
verbin
persoonamuodot,
kielteiset, kysyvät
muodot preesensissä
ja imperfektissä
astevaihtelu
sisä- ja
ulkopaikallissijojen
tunnistaminen ja käyttö








tavallisimmat rektiot
pronominit, numeraalit,
partikkelit
 nominien taipuminen,
sijamuodot
 adjektiivien
vertailumuodot
 lauseen pääjäsenten
tunnistaminen



















2-TASO

LUKEMINEN JA
KIRJALLISUUS




lukemisen
perustekniikan
vahvistaminen
 keskittyvä ja eläytyvä
kuunteleminen
 luetun ymmärtäminen
sana- ja lausetasolla
ikä-, taito- ja tietotasoon sopivien
tekstien, satujen,
lorujen, runojen
kuuntelua, lukemista
ja käsittelyä
 kirjastoon
tutustuminen

sanelut
isot alkukirjaimet,
päättövälimerkit
 kokonaisten
ymmärrettävien
lauseiden, pienien
viestien ja
kertomuksien
kirjoittaminen esim.
kuvista ja tutuista
aihepiireistä

arkipäivän tilanteiden
harjoittelua:
tervehtiminen,
esittäytyminen,
puhuttelu, kiittäminen,
anteeksipyytäminen
 arkipäivän fraasien
käyttö, kysyminen ja
vastaaminen
 asioiden ja esineiden
nimeäminen









lukutaidon
varmentaminen ja
luetun ymmärtämisen
kehittäminen
 sadut, lasten- ja
nuortenkirjat,
sarjakuvalehdet,
lehdet, tietokirjat
 Kalevala ja sen



vuorosanat, pilkun
käyttö lauseiden
erottelussa ja
luetteloissa
 johdonmukaisesti
eteneviä kirjoitelmia
esim. kertomuksia tai
lyhennelmiä
 luetusta, katsotusta







puheen rytmi,
sujuvuus, selkeä
ääntäminen
keskittyvä
kuunteleminen
keskustelu
jokapäiväisiin
tapahtumiin liittyvistä
asioista
suomen kielen
ymmärtäminen eri
tilanteissa ja eri
henkilöiden
puhumana
pieniä esityksiä,
haastatteluja
mielipiteen
ilmaiseminen,
kertominen, kuvailu
keskustelua
abstrakteista asioista
ilmaisun rohkeus,
aktiivinen ja luonteva
suomen kielen käyttö
keskusteluharjoituksia
eri tilanteissa
esitelmä itse valitusta
aiheesta







3-TASO



sanavaraston laajentaminen ja
syventäminen, ylä- ja
alakäsitteet
 sanojen johtaminen
 suomalaiseen kulttuuriin
kuuluvat juhlapäivät








lausetyypit: kysymys-,
väite- ja käskylause
verbityypit
aktiivi ja passiivi
aikamuodot
modukset
pääpiirteissään
lauseenvastikkeet,
nominaalimuodot
sanojen johtamisen
periaatteita
suomen kielen
erityispiirteitä
suomen kielen
vertaaminen omaan
äidinkieleen
puhutun ja kirjoitetun
kielen erot







henkilöhahmoja
kirjastovierailut

kirjaston käyttö
lukutekniikkaa;
ennakointi, päättely,
tietojen etsiminen ja
yhdisteleminen, syyseuraussuhteet
 erilaiset tekstityypit;
mediatekstit, kuvien ja
mainosten tulkintaa,
kokonaisteoksia











kirjoittaminen
mainos, juliste,
mielipide, uutinen,
luokkalehti sekä
sarjakuva



lausetason
oikeinkirjoitus
välimerkkien käyttö
tavallisimmat
lyhenteet
omat runot, sadut,
sarjakuvat
referointi
mielipidekirjoitus
päiväkirjan pitäminen



kirjaesittely

esitelmiä annetuista
aiheista
 puheen pitäminen
 väittely
 Oulun murteen
piirteitä

