Suomi-koulu München

Finnischer Schulverein München e.V.

Opetusryhmä: Ismaning pienet
Oppilaiden ikäjakauma: 0-3 vuotta
Suomen kieli ja tavoitteet
Opetuksen tavoitteena on tukea suomalaistaustaisten lasten suomen kielen taitoa ja aktiivista
monikielisyyttä sekä herättää heidän kiinnostuksensa suomen kielen taidon elinikäiseen
kehittämiseen. Tavoitteena on myös välittää suomalaista kulttuuriperinnettä koulun lapsille ja
heidän perheenjäsenilleen.
Pienten ryhmässä suomen kuuntelemista ja puhumista harjoitellaan laulujen, lorujen, satujen
ja leikin avulla. Laulut ja lorut tutustuttavat lasta kieleen monipuolisesti ja kartuttavat
sanavarastoa. Ne lapset, jotka osaavat jo puhua, saavat harjoitella asioiden ja esineiden
nimeämistä sekä vastaamista yksinkertaisiin kysymyksiin (esim. mitä eläimiä olet nähnyt
ulkona).
Rytmiset leikit, käsi- ja sormileikit, lapsen keinuttaminen ja köröttäminen, piirileikit, tilassa
liikkuminen ja tanssiminen auttavat lasta hahmottamaan omaa kehoaan kokonaisvaltaisesti.
Äidin/isän kanssa köröttely, hytkyttely, silittely (kosketus) ja keikuttelu kehittävät kaikkein
pienimpien koordinaatiokykyä ja pohjustavat puheen kehitystä.
Ohjelmallisen osion lisäksi kielitaitoa kehittävät myös leikit ja pelit toisten lasten kanssa
suomenkielellä. Lasten kielenoppimista edistää myös se, että he kuulevat Suomi-koulussa
useampien aikuisten keskusteluja äidinkielellä (erityisesti jos kotona on vain yksi suomea
puhuva vanhempi).
Jo kaikkein pienimpiä lapsia ja heidän perheitään kannustetaan lukemaan suomenkielisiä
kirjoja. Jokaisella Suomi-koulutunnilla on esillä lasten ikätasoon sopivia suomalaisia kirjoja,
joita vanhemmat voivat lukea lapsilleen omaan tahtiin varsinaisen ohjelmaosion päätyttyä.
Välillä myös opettaja lukee jotakin kirjaa tai satua yhteisesti lapsille.

Oppimiskokonaisuudet
Koko vuoden kantava teema on Suomen luonto. Sen lisäksi oppituntien teemoina ovat mm.:
- Vuodenajat, sää
- Värit
- Sadonkorjuu, ruoka
- Eläimet
- Perhe ja suku
- Oma keho, vaatteet
- Liikenne, kulkuneuvot
- Ammatit
- Juhlapäivät: joulu, pääsiäinen, vappu, juhannus, isänpäivä, äitienpäivä
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Oppitunnin rakenne
Ohjelmaosio (45 min)
- Tervehtiminen
- Alkulaulu (nimet)
- Oppitunnin teeman mukaisia lauluja, loruja, laululeikkejä, tarina/satu
Evästauko (15 min)
Leikki- ja lukuaika (25 min)
- Leikkiä ja pelejä yhdessä toisten lasten kanssa
- Kirjanlukua oman vanhemman kanssa
Lopetus (5 min)
- Kertauksena jokin tunnin aikana opittu teemanmukainen laulu tai loru
- Loppulaulu

Oppimateriaalit
Opettajan lähdekirjoina toimivat mm.
- Soili Perkiö & Hannele Huovi: Vauvan vaaka, Tammi
- Liisa Kallio: Pikku Papun orkesteri, Tammi
- Soiva laulukirja, Tammi
- Kirsi Kunnas, Christel Rönns: Tapahtui Tiitiäisen maassa, WSOY
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