Opetusryhmä: 1.-2. luokka, alkuopetus
Oppilaiden ikäjakauma: 6-8 vuotiaat
Suomen kieli ja tavoitteet
Oppilaita innostetaan leikkimään monipuolisesti kielellä ja kannustetaan käyttämään
suomen kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilaat harjoittelevat myös
säännöllisesti erilaisten ohjeiden ja viestien kuuntelemista sekä ymmärtämistä. Heitä
rohkaistaan kysymään, vastaamaan tai kertomaan asioita.
Alkuopetuksessa tutustutaan lasten ikä- ja kielitasoa vastaavaan lastenkirjallisuuteen.
Oppilaat käyvät koulun kirjastossa säännöllisesti ja valitsevat kirjoja, joita luetaan ja joihin
tutustutaan yhdessä. Tavoitteena on, että oppilaat keskustelisivat ja kyselisivät
kuulemistaan tai lukemistaan teksteistä ja tarinoista. Tärkeää on myös, että oppilaat voivat
aina kysyä, jos he eivät ole ymmärtäneet uutta sanaa tai joikin asia jäi esimerkiksi
tarinassa epäselväksi.
Alkuopetus eriytyy siten, että ensimmäisen luokan aikana opetellaan aakkoset suomeksi ja
kielen äänne-kirjain vastaavuus. Samalla pohditaan suomalaisten ja saksalaisten kirjainten
eroa. Lisäksi kiinnitetään huomiota sanojen alku- ja loppuäänteisiin sekä
kaksoisvokaaleihin että konsonantteihin. Oppilaat harjoittelevat ja oppivat tavuttamaan,
lukemaan ja kirjoittamaan yksittäisiä sanoja sekä lauseita. Tutustutaan myös adjektiivin
vertailumuotoihin ja millainen jokin on.
Toisella luokalla syvennytään harjoitelemaan lukemisen ja kirjoittamisen taitoa.
Tavoitteena on opetella kirjoittamaan lauseita ja lyhyitä tarinoita. Opetuksessa painotetaan
isoa alkukirjainta ja pisteen paikkaa lauseen lopussa sekä harjoitellaan yhdyssanoja.
Sanaluokista harjoitellaan substantiivit, adjektiivit ja verbit.

Oppimiskokonaisuudet
Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa käytetään monipuolisia menetelmiä, kuten mm.
liikuntaleikkejä sisällä ja ulkona, kuvallista ilmaisua, käden taitoja, musiikkia tai muuta
kehollista ilmaisua. Leikkien ja pelien kautta harjoitellaan mm. matematiikan sanastoa ja
käsitteistöä suomeksi.
Opintokokonaisuuksien painotukset vaihtelevat hieman vuosittain. Münchenin Suomikoulun vuoden yhteisenä teemana on suomalainen luonto ja eläimet eri vuoden aikoina.
Alkuopetuksen muita opintokokonaisuuksia ovat:
-

Vuodenajat, sää ja pukeutuminen
Kuukaudet ja viikonpäivät
Turvallinen liikkuminen liikenteessä ja tärkeimmät liikennemerkit
Minä, perhe, suku ja ystävät
Kellonajat

-

Suomen kartta ja Pohjoismaat
Ilmansuunnat
Suomalaiset juhla- ja kulttuuriperinteet sekä koulun yhteiset tapahtumat
lukuvuoden aikana
Oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet, jotka vaihtelevat lukuvuosittain

Oppimateriaalit
Oppikirjoina käytetään opetuskokonaisuuksiin ja suomen kielen oppimiseen soveltuvaa
kirjallisuutta.
Alla on esimerkkejä tunnilla käytettävistä muutamista kirjoista.
•

Apilatien Aapinen ja lukukirja - sarja (Sanoma Pro)

•

Apilatien tehtäväkirjat (Sanoma Pro)

•

Avainsanoja S2 - opettajan opas (Tammi)

Oppilaat saavat lukuvuoden alussa Apilatien Aapisen harjoitusvihot. Lisäksi oppilaat
saavat koululta tunneilla tarvittavat kuvataide- ja askartelumateriaalit.

