Suomi-koulu München

Finnischer Schulverein München e.V.

Opetusryhmä: 3.-4. luokka
Oppilaiden ikäjakauma: 8-10-vuotiaat
Suomen kieli ja tavoitteet
Oppituntien tavoitteena on ylläpitää suomen kielen taitoja ja aktivoida monikielisyyttä
sekä motivoida oppilaita jatkamaan kielen oppimista. Oppilaita ohjataan toimimaan
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja samalla vahvistetaan oppilaiden
ilmaisutaitojen kehittymistä. Oppilaita kannustetaan kuuntelemaan, kysymään ja
vastaamaan ja keskustelemaan eri teemoista. Oppilaille luodaan mahdollisuus
puhua sekä koko luokassa että pienryhmissä.
Kuullun ymmärtämistä harjoitellaan mm. musiikin, ohjelmien ja luetun tekstin
muodossa. Kuullusta tekstin tai ohjelman pohjalta oppilaat vastaavat kysymyksiin
sekä keskustelevat ja jakavat ajatuksiaan. Samalla keskitytään hahmottamaan tai
ymmärtämään kuulemastaan aihe ja keskeiset kohdat.
Tavoitteena on laajentaa ja sujuvoittaa oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoa. Heitä
tuetaan myös sanavaraston laajentamisessa ja käsitteiden oppimisessa. Oppilaat
tutustuvat säännöllisesti lasten kielellistä tasoa vastaavaan lasten- ja
nuortenkirjallisuuteen sekä kertomus- ja kulttuuriperinteeseen. Heitä rohkaistaan
lukemaan monipuolisia suomenkielisiä tekstejä. Luokka käy koulun kirjastossa
säännöllisesti, jolloin jokaisella oppilaalla on mahdollisuus lainata kirjoja. Vuoden
aikana tutustutaan myös koulun teeman mukaiseen kirjallisuuteen ja artikkeleihin.
Oppilaita motivoidaan erilaisiin lukuhaasteisiin lasten ja nuorten kirjoihin kirjaarvosteluilla sekä kirjavinkkauksilla.
Oppilaita ohjataan kirjoittamaan monipuolisia tekstejä, kuten viestejä, ohjeita, lyhyitä
tietotekstejä, uutisia ja runoja. Kirjoittamisessa perehdytään samalla suomen kielen
piirteisiin ja oikeinkirjoituksen perusasioihin. Lisäksi pyritään ymmärtämään
kirjoittamisessa tarvittavaa kieltä; kuten erilaiset fraasit ja ilmaukset, lausetyypit,
persoonan ja ajanilmaisut kerronnassa, vertaaminen kuvailussa ja tekstin
sidonnaisuus. Tavoitteena on hahmottaa myös, miten virke muodostuu.
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Oppimiskokonaisuudet
Lukuvuoden teemana on Suomen luonto, eläimet ja vuodenajat, joita lähestytään
ilmiöoppimisen ja tutkivan oppimisen näkökulmasta. Perehdytään sääilmiöihin,
ihmisen vaikutukseen luonnossa ja miten ihminen muokkaa ympäristöään. Samalla
katsotaan ja rakennetaan karttoja. Suomalainen kertomus- ja kulttuuriperintö
syventävät tarinoillaan luonnon, eläinten ja ilmiöiden merkitystä suomalaisessa
kulttuurissa eri aikakausina. Opetuksessa hyödynnetään myös erilaisia
viestintävälineitä.
Kalenterivuoden juhlapyhät kuuluvat osana opetukseen. Ne mahdollistavat
tutustumisen Suomen kulttuurihistoriaan sekä kulttuuriin ja tapoihin. Tarkoituksena
on myös perehtyä nykyajan ilmiöihin.

Oppimateriaalit:
Oppikirjoina käytetään äidinkielen oppikirjasarjaa Välkky 3 ja 4. Oppilaat saavat
tehtäväkirjojen lisäksi omat vihot/kansiot, joihin oppilaat saavat vapaammin luoda
omia tekstejään ja kuviaan. Oppitunneilla käytetään myös erilaisia kerronnallisia
pelejä tukemaan lasten omaa luovempaa kerrontaa.
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