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Suomen kieli ja tavoitteet
Oppilaita

ohjataan

toimimaan

erilaisissa

vuorovaikutustilanteissa

ja

kehittämään

ilmaisutaitojaan. Heitä kannustetaan oman mielipiteen muodostamiseen ja pohtimaan asioita
kriittisesti eri näkökulmista. Tunneilla annetaan aikaa asioiden objektiiviseen esittelyyn,
keskusteluihin ja väittelyihin sekä arvioidaan omaa ja toisten argumentointia. Tavoitteena on
myös harjoitella puhetilanteiden kuuntelemis-, ymmärtämis- ja esiintymistaitoja.

Oppilaita innostetaan etsimään tietoa eri viestintävälineitä hyödyntäen. Samalla he tutustuvat
erilaisiin tekstilajeihin. Keskeisenä tavoitteena on, että oppilaat harjoittelevat ja oppivat
arvioimaan sekä tulkitsemaan lukemaansa kriittisesti.

Tunneilla käytetyt tekstit ovat pääosin esim. sanomalehti- ja ajakohtaisartikkeleita. Oppilaita
kehoitetaan myös lukemaan kotona uutistekstejä, jotka mahdollisesti
eivät ole pelkästään suomenkielisiä vaan myös saksan. Tarkoituksena on kuitenkin
keskustella uutisista suomeksi. Kotona luetuista teksteistä oppilaat, joiden kielitaito ei ole
kovin vahva, pystyvät rauhassa oman perheen sisällä syventymään tekstiin sekä
suomenkielisiin sanoihin ja rakenteisiin.

Oppitunneilla kirjoitetaan säännöllisesti erilaisia tekstejä sekä itsenäisesti että ryhmässä.
Oppilaat perehtyvät omien tarpeidensa mukaan kirjoitetun suomen kielen säänönmukaisuuksiin
ja oikeinkirjoitukseen.

Opetustilanteissa pyritään huomioimaan oppilaiden ikä- ja kielitaito. Tämän vuoksi opetuksessa
pyritään toistamaan paljon samoja asioita käyttäen monipuolisesti eri opetusmenetelmiä.
Tavoitteena on, että jokainen oppilas kokee oppimisen riemun ja kokee onnistuvansa.
www.suomikoulu-muenchen.com
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Oppimiskokonaisuudet

Vuositeemaksi on valittu koko Münchenin Suomi-koulussa Suomen luonto ja eläimet. Koska
nuorten omaan elämään kuuluu vahvasti mm. Fridays for Future – tyyppiset kampanjat sekä
luonnonsuojelua ja ilmastonmuutosta edustavat toiset nuoret (esim. Greta Thunberg), aiomme
perehtyä perustiedon lisäksi luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutokseen.
Tärkeää on antaa nuorille ajattelemisen aihetta ei pelkästään liittyen Suomeen vaan heijastaa
omaa elinpiiriä täällä Saksassa ja siitä eteenpäin koko maailmaan. Tavoitteena on myös, että
oppilaiden luonnontieteellinen sanavarasto monipuolistuu ja laajenee.

Toiveena on toteuttaa itävaltalaisten suomikoululaisten kanssa yhteinen luontoretki ja täten
kokemusta luonnosta.

Oppimateriaalit

1) Oppilailla on omat kansiot, joihin keräävät omia tekstejään ja muita tuotoksiaan (piirrokset,
ryhmätyöt jne.). Myös opettajan antamat tehtävämonisteet sekä tekstit kerätään kansioihin,
jotka oppilailla tulisi olla aina tunneilla mukana.
2) Suurin osa tunneilla käytetyistä teksteistä otetaan sanomalehdistä, netistä sekä erilaisista
romaaneista.
3) Oppikirjoja oppilaille ei jaeta, mutta opettajan tuntipohjina toimivat:
-

Uusi tekstitulkki-kansio

-

Uusi salainen kerho

-

Kirjakuja

-

Kulkuri

-

Särmä

Listatuista kirjasarjoista kootaan tunneille mielekkäät ja teemaan sopivat kielioppi- sekä muut
kirjalliset harjoitukset. Kirjoissa on myös ideoita erilaisiin suullisiin tehtäviin.
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