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Espanjan A-kielen opetussuunnitelma vieraskielisillä suomi-espanja luokilla 
 

Johdanto 

 

Vieraskielisen suomi-espanja –opetuksen tavoite on kehittää oppijan kykyä kommunikoida 

suullisesti ja kirjallisesti ottaen huomioon erilaiset kielen käyttötilanteet.  

 

On erityisen tärkeää, että oppilas kokee espanjan kielen oman käsitemaailmansa kautta. Tunteiden, 

ajatusten ja mielipiteiden ilmaisu suullisesti ja kirjallisesti espanjan kielellä on oppilaalle 

luonnollista. Oppilas ei käännä ajatuksiaan toisesta kielestä vaan espanjan kieli on hänelle 

luontainen kommunikaation väline.  

 

Opetuksen lähestymistapa kieleen on ennen kaikkea käytännönläheinen. Opetuksessa huomioidaan 

kuitenkin erityisesti espanjan kielen kieliopilliset ja espanjankielisen maailman sosiokulttuuriset 

näkökohdat. On tärkeää, että oppilaiden espanjan kielen oppisisällöt yhdistyvät oppijoiden 

kiinnostuksenkohteisiin 

 

Opetuksen kulttuuriset näkökohdat 

 

Opetuksessa kulttuuri huomioidaan seuraavista näkökulmista: 

-oppilaan maailmankuva, mm. arvot, tavat, ennakkokäsitykset ja perinteet 

-espanjankielisen maailman historialliset, maantieteelliset ja kulttuuriset näkökulmat 

-oppilaan omakohtaiset kokemukset kulttuurien välisistä kohtaamisista  

 

Kulttuurin opetus lähtee aina oppilaan omasta kulttuurista käsin ja se laajentuu ja monipuolistuu 

vähitellen käsittämään oman kulttuurin lisäksi Espanjan, espanjankieliset maat, Euroopan Unionin 

ja kansainvälisen ympäristön. Opetuksen lähestymistapa on interkulttuurinen. Tämä tarkoittaa, että 

kulttuurien väliset erot nähdään yksilön ja yhteisön rikastuttajina, ja ne edistävät ymmärtämistä, 

suvaitsevuutta ja kunnioitusta eri kansojen välillä. 

 

Keskeisiä työtapoja 

 

Oppimisprosessin tulee tukea oppilaan turvallisuudentunnetta. Oppilas uskaltaa osallistua ja 

opetella uutta virheitä pelkäämättä. Opetusmenetelmissä tulee huomioda oppimisen visuaalinen, 

auditiivinen ja kinesteettinen puoli. Oppimista ja uusien asioiden ymmärtämistä konkretisoivat 

kuvat, esineet, äänet, tarinoiden kuuntelu, pantomiimi ja eleet. Musiikki, kuvaamataito sekä 

ympäristö- ja luonnontieto liitetään opittuun. 

 

Muita opetusmenetelmiä ovat esimerkiksi: 

-pari- ja ryhmätyöt 

-keskustelut (pari- ja ryhmäkeskustelut opettajan ohjauksessa)  

-muistiinpanojen tekeminen 

-erilaiset kirjalliset työt 

-erilaisten tekstien, myös kokonaisteoksien lukeminen ja analysointi 

-esitelmät ja erilaiset suulliset ilmaisutehtävät 

-draamalliset työtavat, leikki 

-opintokäynnit mahdollisuuksien mukaan 

-tietotekniikka tarpeen mukaan 
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Opettajan tehtävänä on luoda merkityksellisiä konteksteja oppimiselle. Opettaja valitsee eri luokka-

asteille tarkoituksenmukaiset keinot, sisällöt ja materiaalit, jotka edistävät oppilaan espanjan kielen 

eri osa-alueiden oppimista ja espanjankielisten maiden kulttuurien ymmärtämistä. Näihin kuuluvat 

mm. kuullun ja luetun ymmärtäminen, suullinen ja kirjallinen ilmaisu, rakenteet, sanavaraston 

kartuttaminen ja kulttuurien ymmärtäminen. Tässä tulee huomioida, että koulun ja kodin 

ulkopuolella oppilaan mahdollisuudet harjoitella kieltä ovat rajalliset. Alaluokilla keskeistä on 

espanjan integroiminen eri oppiaineisiin.  

 

Espanjan A-kielen ja kirjallisuuden tavoitteet vierakielisessä suomi-espanja –opetuksessa 

 

1. luokan tavoitteet 

 

Syyslukukaudella espanjan kielen opinnoissa pääpaino on oppijan suullisen ilmaisun kehittämisessä 

ja aktiivisen sanavaraston laajentamisessa. Oppilas ymmärtää kuulemaansa ja harjaantuu tekemään 

erilaisia tehtäviä. Hän rohkaistuu puhumaan arkipäivän puhetilanteissa, oppii kysymään tarvittaessa 

apua ja harjaantuu espanjan yleiskielen ääntämisessä. Kevätlukukaudella alkaa espanjan äänne- ja 

kirjainvastaavuuksien ja lukemisen opettelu. Oppilas oppii lukemisen ja kirjoittamisen alkeita. 

 

Kielitaito 

 

Kuullun ymmärtäminen 

Oppilas: 

-pystyy kuuntelemaan ja seuraamaan opetusta, muiden puhetta, tarinoita ja kertomuksia 

 

Puhuminen 

Oppilas: 

-rohkaistuu ilmaisemaan itseään suullisesti 

-osallistuu vuorovaikutustilanteisiin noudattaen yhteisesti sovittuja sääntöjä 

-oppilas oppii tervehtimään, kiittämään, lainaamaan tavaroita ja pyytämään anteeksi 

-pystyy osallistumaan keskusteluun 

-osaa kertoa havainnoistaan ja kokemuksistaan ymmärrettävästi 

-osallistuu luokkansa yhteisiin ilmaisuharjoituksiin 

-oppii espanjankielelle tyypillistä ilmaisua (ääntäminen, sävy, intonaatio, äänen voimakkuus, rytmi, 

eleet) 

 

Luetun ymmärtäminen ja lukeminen: 

Oppilas: 

-tunnistaa äänne - kirjain –vastaavuuden 

-opettelee äänne - kirjain -vastaavuuksien eroja espanjan ja suomen kielen välillä 

-lukee sujuvasti tavuja ja lyhyitä sanoja 

-osaa lukea lauseita ja lyhyitä tarinoita 

-ymmärtää yksinkertaisten ja helppojen sanojen ja lauseiden merkityksen 

-on lukenut ainakin yhden lukutaitoaan vastaavan kirjan 

 

Kirjoittaminen: 

Oppilas: 

-osaa kirjoittaa tavuja ja helppoja sanoja melko virheettömästi 

-harjoittelee sanojen ja lauseiden kirjoittamista 

-osaa isot ja pienet tekstauskirjaimet 

-tunnistaa ja opettelee käyttämään pistettä 
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Opiskelustrategiat: 

Oppilas: 

-ymmärtää työrauhan merkityksen ja oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä 

-kuuntelee keskittyneesti espanjankielisiä satuja 

-oppii merkitsemään ja tekemään läksyt 

-oppii pyytämään puheenvuoron ja apua 

-harjoittelee oman työskentelyn ja osaamisen arvioimista 

 

1. luokan sisältöjä 

 

Luetun ymmärtäminen ja lukeminen 

-äänne, kirjan, tavu, sana 

-tavujen, sanojen ja lyhyiden lauseiden lukeminen 

-lyhyiden tekstien ymmärtäminen 

 

Kirjoittaminen 

-tavujen, sanojen, lyhyiden lauseiden ja tekstien kirjoittaminen 

-isot ja pienet alkukirjaimet, piste, sanavälejä 

 

Rakenteet ja kielentuntemus 

-aakkoset 

-substantiivien suku ja luku 

-epämääräisen ja määräisen artikkelin käyttö 

-adjektiivin suku ja luku 

-lause 

 

Aihepiirit 

-esim. perheenjäseniä, lukusanoja, kehonosia, värejä, harrastuksia, vaatteita, koulutarvikkeita, koti, 

syntymäpäivät, harrastukset, ulkonäkö, ostostilanteita, eläimiä, vuodenajat, viikonpäivät, 

kuukaudet, sää, ruoka-, eläin- ja kasvisanastoa. 

-sadut, lorut, leikit, arvoitukset 

 

Kulttuuritaidot 

-oman kulttuurin esittely muille 

-espanjan kielialueeseen tutustuminen 

-juhliin tutustuminen: Día de los Reyes Magos (Loppiaisen vietto), Carnaval 

 

2. luokan tavoitteet 

 

Kielitaito 

 

Kuullun ymmärtäminen 

-pystyy kuuntelemaan ja seuraamaan opetusta ja muiden puhetta 

-harjaantuu kuuntelemaan pitkiäkin ohjeita ja tarinoita 

 

Puhuminen 

-pystyy osallistumaan keskusteluun 

-osaa kertoa havainnoistaan ja kokemuksistaan ymmärrettävästi 

-osallistuu luokkansa yhteisiin ilmaisuharjoituksiin. 
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-ilmaisee itseään suullisesti (omat kokemukset, omat tarinat, vuoropuhelu, pienet esitykset, 

kirjaesittelyt) espanjankielelle tyypillistä ääntämistä ja intonaatiota käyttäen  

 

Luetun ymmärtäminen ja lukeminen 

Oppilas: 

-lukee ikäiselleen suunnattua tekstiä sujuvasti 

-ymmärtää melko hyvin lukemaansa 

-on lukenut lukutaitoaan vastaavia tarinoita ja kirjoja 

-lukee mielellään 

 

Kirjoittaminen 

Oppilas: 

-kirjoittaa sanoja ja lauseita lähes virheettömästi 

-osaa käyttää isoja alkukirjaimia, sanavälejä, pistettä, huutomerkkejä ja kysymysmerkkejä 

-osaa kirjoittaa pieniä tarinoita 

-osaa sanavälit ja tavuttaa helppoja sanoja  

 

Opiskelustrategiat 

Oppilas: 

-ymmärtää työrauhan merkityksen ja oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä 

-oppii merkitsemään ja tekemään läksyt 

-oppii pyytämään puheenvuoron ja apua 

-harjoittelee oman työskentelyn ja osaamisen arviomista 

-oppii arvioimaan omaa lukutaitoaan 

 

2. luokan sisällöt 

 

Luetun ymmärtäminen ja lukeminen 

-sana, lause, teksti 

-lukee sujuvasti ikäkaudelle sopivaa tekstiä 

-harjoittelee ymmärtävää lukemista 

-lukee itsekseen ja ääneen 

 

Kirjoittaminen 

-sanojen, lauseiden ja lyhyiden tarinoiden kirjoittaminen 

-lauseen kirjoittaminen oikein 

-suomalaisen kaunokirjoituksen harjoittelu 

-omien tekstien kuten tarinoiden, ohjeiden ja viestien kirjoittaminen   

-tekstinkäsittelyn alkeet 

 

Rakenteet ja kielentuntemus 

-aakkoset 

-substantiivien suku ja luku 

-artikkelit, epämääräinen ja määräinen ja muodot 

-artikkelin ja preposition yhteensulautuminen (al, del) 

-erisnimet ja yleisnimet 

-adjektiivin ja substantiivin kongruenssi  

-lauseen muodostaminen 

-suullisen ja kirjallisen kielen erojen havainnointi 

-synonyymejä ja vastakohtia 
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-adjektiivit (aumentativos, diminutivos  ja despectivos) 

 

Aihepiirit 

-aikaisempien aihepiirien laajentaminen 

-opetellaan esim. kotiin, kouluun, urheiluun ja ympäristöön liittyvää sanastoa 

-sadut, lorut, leikit, arvoitukset 

 

Kulttuuritaidot 

- juhliin tutustuminen: espanjalainen joulu ja uusi vuosi 

 

1. ja 2. luokan yhteiset sisällöt 

 

Kirjallisuus 

-espanjankielisen maailman ja espanjankielisen kirjallisuuteen  tutustumisen aloittamien (lasten 

kirjallisuus, sadut, tietokirjat) 

-tarinoiden kuunteleminen ja lukeminen 

-tarnoista keskusteleminen 

-kirjaston käytön opettelu 

 

Viestintästrategiat: 

Oppilas: 

-oppii pyytämään puheevuoron 

-harjoittelee avun ja selvennyksen pyytämistä 

-opettelee vastaamaan kokonaisilla lauseilla 

 

 

Yleiset tavoitteet vuosiluokille 3. - 6.  

 

Tavoitteena on oppia lukemaan ja kirjoittamaan sujuvasti erilaisia tekstejä. Oppilaat harjoittelevat 

eri tietolähteiden käyttöä. Oppilaille opetetaan aktiivista kuuntelua, itsensä ilmaisemista ja 

lukemisen strategioita. Oppilaat oppivat myös tuntemaan, arvostamaan ja kunnioittamaan 

espanjankielisen maailman kulttuureiden monimuotoisuutta ja rikkautta. 

 

3. luokan tavoitteet 

 

Kielitaito 

 

Kuullun ymmärtäminen 

Oppilas: 

-oppii kuuntelemaan tarkkaavaisesti, ymmärtää kuulemaansa ja harjaantuu tunnistamaan 

kuulemastaan pääkohdat 

 

Puhuminen 

Oppilas: 

-kertaa ja syventää aikaisemmin oppimiaan taitoja 

-osallistuu vuorokeskusteluun 

-harjoittelee esittämään ja perustelemaan mielipiteitään 

-harjoittelee suullisiin esityksiin osallistumista 

-osaa kertoa suunnitelmista 

-opettelee kertomaan tarinan tai elokuvan keskeisistä tapahtumista  
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Luetun ymmärtäminen ja lukeminen 

Oppilas: 

-tutustuu erityyppisiin teksteihin 

-kehittää luetun ymmärtämisen taitoja 

-harjaantuu valitsemaan itselleen sopivaa luettavaa 

 

Kirjoittaminen 

Oppilas: 

-opettelee kirjoittamaan sujuvasti ja mahdollisimman virheettömästi 

-kirjoittaa loogisesti eteneviä tekstejä ja osaa ilmaista mielipiteitään  

-harjoittelee tekstin kirjoittamista tietokoneella 

 

Opiskelustrategiat 

Oppilas: 

-opettelee arvioimaan omaa lukutaitoaan ja omaa tekstiään 

-oppii pyytämään selvennyksiä asioihin, jotka ovat jääneet epäselviksi 

-opettelee etsimään tietoa erilaisista teksteistä 

-harjoittelee käsitekartan tekemistä eri aihepiirin sanoista 

-opettelee käyttämään käsitekarttoja apuna kirjoittaessaan tarinoita 

-oppii toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa ja ymmärtää säännöllisen 

lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen näiden taitojen kehittymisessä 

-sanakirjan käytön alkeiden opettelu sanojen merkityksen ymmärtämiseksi 

 

3. luokan sisällöt 

 

Luetun ymmärtäminen ja lukeminen 

-tekstin sisällön tarkastelu kuvien, väliotsikoiden ja ajatuskartan avulla 

-omaa lukutaitoa vastaavien kirjojen valitseminen 

-sadut, lastenkirjallisuus, runot 

 

Kirjoittaminen 

-suomalaisen kaunokirjoituksen hallinta 

-isot ja pienet alkukirjamet, piste, kysymysmerkki, huutomerkki, lopetus- ja välimerkit, sanavälit 

-yksinkertaiset kirjoitelmat omista tai kuvittelluista kokemuksista, ajatuksista tai tunteista 

-viesti, kortti, runot 

 

Rakenteet ja kielentuntemus 

-sanojen luokittelu verbeihin, substantiiveihin ja adjektiiveihin 

-lause 

-tunnistaa lauseesta ainakin verbin ja substantiivin 

-yleisempien suullisen ja kirjallisen ilmaisun erojen tunnistaminen 

-persoonapronominit 

-synonyymit ja vastakohdat 

-artikkelit ja prepositiot ja niiden yhteensulautuminen: al, del 

-lauseiden yhdistäminen 

-preesensin säännöllisten verbien taivuttamisen esittely: -ar, -er, -ir 

-jokapäiväiseen elämään liittyvät refleksiiviverbit 

-aikamuodot: preesens, yksinkertainen perfekti (canté) ja futuuri  

-tavut, sanapaino (tónicas ja átonas) 
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-tutustuminen kieliopin peruskäsitteisiin 

 

Aihepiirit 

-uutta sanastoa liittyen mm. luontoon, ravintoon, harrastuksiin, vapaa-aikaan ja asumiseen maalla ja 

kaupungissa 

-sadut, lorut, leikit, arvoitukset 

 

Kulttuuritaidot 

-Oppilas tutustuu juhlaperinteisiin: Fallas de Valencia (Espanja) 

-tutustuminen Espanjassa puhuttujen kielten monimuotoisuuteen 

 

Viestintästrategiat: 

-Vahvistetaan aikaisemmin opittuja strategioita.  

-Harjoitellaan ennen tuntemattoman sanan merkityksen päättelyä asiayhteydestä 

 

Kirjallisuus 

-erilaisten tekstien lukeminen 

-kaunokirjallisuuden eritteleminen: juoni, pää- ja sivuhenkilö  

-luokan yhteisen kokonaisteoksen lukeminen ja käsittely  

-oman lukukokemuksen jakaminen  

-kirjaston käyttö 

 

4. luokan tavoitteet 

 

Kielitaito 

 

Kuullun ymmärtäminen 

Oppilas: 

-oppii kuuntelemaan tarkkaavaisesti ja harjaantuu toistamaan kuulemastaan pääkohdat. 

-pystyy seuraamaan ikäkaudelleen suunnattuja elokuvia 

 

Puhuminen 

Oppilas: 

-ilmaisee itseään sujuvasti jokapäiväisistä aihepiireistä 

-osaa kertoa omista kokemuksistaan, suunnitelmistaan, kirjan tai elokuvan pääasian 

-osallistuu opetuskeskusteluun, vuoropuheluun ja yhteisiin draamtehtäviin aktiivisesti 

-oppii ilmaisemaan itseään erilaisissa puhetilanteissa  

-harjaantuu perustelemaan mielipiteitään 

 

Luetun ymmärtäminen ja lukeminen 

Oppilas: 

-kehittää luetun ymmärtämisen taitojaan 

-lukee erilaisia tekstejä 

-osaa valita itselleen sopivaa lukemista  

 

Kirjoittaminen 

Oppilas: 

-oppii kirjoittamaan sujuvasti ja lähes virheettömästi 

-hallitsee kaunokirjoituksen 

-oppii kirjoittamaan loogisesti eteneviä tekstejä käyttäen monipuolista kieltä  



 8 

-harjoittelee tekstien kirjoittamista tekstinkäsittelyohjelmalla 

 

Opiskelustrategiat: 

Oppilas: 

-osaa arvioida omia lukutottumuksiaan 

-oppii käyttämään erilaisia luetun ymmärtämisen strategioita  

-oppii esittämään kysymyksiä ja tekemään johtopäätöksiä tekstin pohjalta 

-oppii arvioimaan omia tekstejään 

-oppii käyttämään erilaisia hakuteoksia apuna luetun ymmärtämis- ja kirjoittamistehtävissä   

-osaa arvostaa omia ja muiden tekstejä 

 

4. luokan sisällöt 

 

Luetun ymmärtäminen ja lukeminen 

-tekstien pääsisällön ymmärtäminen 

-tekstin sisällön analysointi, arviointi ja tunnistaminen otsikoiden ja kuvien avulla 

-tiivistelmien tekeminen 

-käsitekartan hyödyntäminen 

-kirjojen valinta oman kykynsä mukaisesti 

-omaa lukutaitoa vastaavan kirjojen lukeminen 

 

Kirjoittaminen 

-tarinoiden kirjoittaminen 

-ison alkukirjaimien, pisteen, kysymysmerkin ja huutomerkin käytön hallitseminen 

-aksentin merkitseminen 

-vuorokeskustelun merkitseminen 

-konjunktioiden käyttö kirjoitelmissa ja kuvauksissa 

-jokapäiväisistä asioista kirjoittaminen: kirje, kortti, viesti, runo, uutinen, ilmoitus 

 

Rakenteet ja kielentuntemus: 

-säännöllisten verbien taivutus preesensissä  

-verbien aikamuodot (preesens, menneet ajat, futuuri) 

-artikkelin ja preposition yhteensulautuminen: al, del 

-lauseet: päälause, sivulause, huudahduslauseet, kysymyslauseet, kieltolause, käskyt  

-tunnistaa ja erottaa sanoista sanapainot (tónica ja átona) 

-sanaluokat (substantiivi, verbi, adjektiivi, numeraalit, pronominit) 

-adjektiivit: komparatiivi ja superlatiivi 

-keskeiset erot puhekielen ja kirjoitetun kielen välillä  

-peruskieliopin käsitteet  

 

Aihepiirit: 

-tiedotusvälineet 

-Espanjassa puhutut muut kielet 

-eri oppiaineisiin liittyvää sanastoa. 

 

Kulttuuritaidot 

Oppilas: 

-Espanjan kielten monimuotoisuus 

-juhannuksen vietto 
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Kirjallisuus: 

-lasten- ja nuoreten kirjallisuus 

-kirjallisuuden eri lajit, erilaiset tekstit 

-kaunokirjallisuuden eritteleminen: juoni, pää- ja sivuhenkilö, tapahtumapaikka  

-tutustuu espanjankieliseen maailmaan kirjallisuuden ja runouden avulla 

-oman lukukokemuksen jakaminen muiden kasnsa 

-teoksen/tesktien esittäminen/dramatisointi luokassa   

-kirjaston käyttö  

 

Viestintästrategiat: 

-Vahvistetaan aikaisemmin opittuja strategioita.  

-Lisäksi luetun ymmärtämisen harjoittelua erilaisia strategioita käyttäen (tiivistäminen, kysymysten 

esittäminen, alleviivaukset) 

-opetellaan käyttämään oppikirjan tekstejä apuna suunniteltaessa omia viestejä 

 

5. luokan tavoitteet 

 

Kielitaito 

 

Kuullun ymmärtäminen 

Oppilas: 

-kuuntelee kiinnostuneesti 

-pystyy vaivatta seuraamaa arkielämään liittyvää normaalitempoista keskustelua ja ymmärtää siitä 

olennaisen 

-ymmärtää Tv-ohjelmien, mainosten, dokumentin ja ilmoitusten pääsisällöt 

-tutustuu elokuvaan ja näytelmään 

 

Puhuminen 

Oppilas: 

-ilmaisee omiaa ajatuksiaan ja perustelujaan selkeästi ja monipuolisesti 

-lukee eläytyen vuorokeskusteluita ja tarinoita 

-tutustuu espanjan elekieleen osana kommunikointia 

-osaa esittää kysymyksiä ja osallistuu keskusteluihin 

-osallistuu yhteisiin draamatehtäviin 

-osaa esittää perusteltuja mielipiteitä 

 

Luetun ymmärtäminen ja lukeminen 

Oppilas: 

-kehittää ja syventää luetunymmärtämisen taitojaan 

-ymmärtää tekstien, tarinoiden ja satujen keskeiset ideat 

-ymmärtää internetissä lapsille ja nuorille suunnattujen sivujen keskeiset sisällöt  

-osaa valita itselleen sopivaa luettavaa  

 

Kirjoittaminen 

Oppilas: 

-haluaa ja uskaltaa ilmaista itseään kirjallisesti 

-kirjoittaa tarinoita käyttäen monipuolista kieltä ja erilaisia ilmaisuja 

-opettelee käyttämään teksteissään rikasta kieltä  

-oppii kirjoittamaan tekstejä eri tarkoituksia varten 

-kirjoittaa huolellisesti ja siististi  
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-käyttää tekstinkäsittelyohjelmia itsenäisesti  

-opettelee lähettämään sähköpostia 

 

Rakenteet ja kielentuntemus 

Oppilas: 

-osaa luokitella sanoja sanaluokkiin merkityksen perusteella 

-tietää, miten verbeillä ilmaistaan persoonaa ja aikaa  

-opettelee aikamuotoja (preesens, menneet ajat, futuuri)  

-osaa artikkelin ja preposition yhteensulautuminen 

-oppii lauseiden yhdistäminen 

-oppii kieliopin peruskäsitteitä 

-tuntee kirjoitetun ja puhutun kielen eroja ja hyödyntää tietoa omassa ilmaisussa  

-homonyymit (tubo, tuvo), polisemia (banco)  

 

Opiskelustrategiat 

Oppilas: 

-osaa käyttää erilaisia hakuteoksia  

-oppii käyttämään sanakirjaa, sanojen oikeinkirjoituksen tarkistaminen sanakirjasta 

-arvioi omia ja muiden testejä 

 

5. luokan sisällöt 

 

Luetun ymmärtäminen ja lukeminen 

-tekstin sisällön tutkiminen, analysointi ja arviointi 

-tekstin keskeisen sisällön löytäminen ja tiivistelmän teko  

 

Kirjoittaminen 

-tarina, kuvaus, kirje, luokkalehti, sähköpostin lähettäminen, viesti, postikortti, runo, mainos, 

tiivistelmä 

-huutomerkin, kysymysmerkin ja pisteen käytön hallitseminen 

-henkilökuvauksien kirjoittaminen  

-aksentin käyttö 

-diftongin ja triftongin tunnistaminen sanoista ja aksentin merkitseminen  

-kerronnassa ja kuvauksissa käytetyt tavalliset konjunktiot  

-vuorosanojen kirjoittaminen  

-vuoropuhelun kirjoittaminen suorassa sekä epäsuorassa kerronnassa 

 

Rakenteet ja kielentuntemus 

-sanojen luokittelut (substantiivi, verbi, adjektiivi, numeraalit, pronominit) 

-vertailumuodot (komparatiivi ja superlatiivi)  

-kirjoitetun kielen ja puhekielen peruserojen tunnistaminen 

-lisää homoniimeja, synonyymejä ja vastakohtia 

-päälause ja sivulause 

-subjekti ja predikaatti 

-indikatiivin aikamuodot (kertaus: preesens, yksinkertainen perfekti, uutena: yhdistetty perfekti, 

perfekti, pluskvamperfekti, imperfekti, futuuri) ja imperatiivi 

-adverbit  

-komparatiivi ja superlatiivi 

-yhdyssanojen (palabras compuestas) tunnistaminen  ja käyttäminen 

-oikeinkirjoitus seuraavia kirjaimia sisältävien sanojen kohdalla c/z,  r/rr, c/qu/k, cc, x 
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-sanojen oikeinkirjoitus, joissa on g/j,  ll/y,  b/v ja ü 

-h:n käyttö sanan sisällä esim. zanahoria 

-aksentin merkitseminen erilaisissa sanoissa (palabras agudas, llanas y esdrújulas) 

 

Kulttuuritaidot 

- Kuolleiden päivän (el Día de los Muertos) viettäminen Meksikossa. 

 

Aihepiirit: 

-henkilökuvaus 

-tiedotusvälineiden tuntemus ja niiden käyttö 

-tiedonhaku ja sähköpostin käyttö 

-eri oppiaineisiin liittyvää sanastoa 

 

Viestintästrategiat: 

-kerrataan aikaisemmin opittuja 

-opetellaan huomioimaan oman kielitaidon rajat viestinnässä ja opitaan käyttämään kiertoilmaisuja 

tarvittaessa 

 

Kirjallisuus: 

-itsenäinen lukeminen ja omien mieltymysten mukaisen lukemisen valinta  

-tarinoiden ja satujen analyysi ja kirjoittaminen  

-draamallisen dialogin kirjoittaminen ja arviointi 

-runojen, tarinoiden sekä teatterikappaleiden lukeminen ja kommentointi 

-sarjakuvat, sananlaskut  

-kyselyn laatiminen   

-pelin ja siihen kuuluvien sääntöjen kirjoittaminen 

-tilanteiden ja tarinoiden esittäminen draaman keinoin 

-espanjankielinen nuortenkirjallisuuteen ja runouteen tutustuminen 

 

6. luokan tavoitteet 

 

Kielitaito 

 

Kuullun ymmärtäminen 

Oppilas: 

-osaa kunnella keskittyneesti  

-tunnistaa formaalin ja ei-formaalin keskustelun piirteet 

-pystyy vaivatta seuraamaa arkielämään liittyvää nopeatempoista keskustelua ja ymmärtää siitä 

olennaisen 

-pystyy seuramaan eri espanjankielisissä maissa puhuttua espanjaa 

 

Puhuminen 

Oppilas: 

-osaa ilmaista ajatuksiaan aidosti, selkeästi ja muut huomioon ottaen 

-osaa erottaa verbaalin ja ei-verbaalin kommunikaation 

-lukee ääneen ymmärtäen ja tekstiin eläytyen  

 

Luetun ymmärtäminen ja lukeminen 

Oppilas: 

-osaa erottaa toisistaan kaunokirjallisen ja asiatekstin ja kuvailla niiden eroja 
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-ymmärtää vaikeammastakin tekstistä keskeisiä sisältöjä vaikka joukossa olisi tuntemattomiakin 

sanoja  

-analysoi asiapitoista tekstiä 

-tunnistaa virallisen kirjeen erityispiirteitä 

 

Kirjoittaminen 

Oppilas: 

-osaa ilmaista itseään monipuolisesti 

-osaa käyttää kirjoituksessa minä-kertojaa ja hän-kertojaa 

-syventää kaunokirjoitustaitojaan 

-osaa kirjoittaa kuvailevaa, asia tekstiä ja uutisen 

-käyttää itsenäisesti tekstinkäsittelyohjelmaa 

-osaa käyttää sähköpostia  

-osaa käyttää pilkkua, pistettä, puolipistettä, huutomerkkejä, kysymysmerkkejä ja kaksoispistettä  

-osaa käyttää vuorosanaviivaa sekä sulkumerkkejä 

-osaa kirjoittaa oikein kaikenlaisia sanoja huolimatta sanan painosta 

-osaa kirjoittaa oikein sanoja, joissa kirjoitusasu vaikuttaa sanan merkitykseen (b ja v) 

 

Rakenteet ja kielentuntemus: 

Oppilas: 

-kertaa aiemmin opittua 

-opettelee kieliopillisen aineksen käyttöä kielenkäyttötilanteissa 

-kertaa ja syventää indikatiivin muotoja 

-tutustuu subjunktiiviin 

-laajentaa sanastoaan synonyymein ja antonyymein 

-osaa jaotella substantiiveja 

-tunnistaa tavalliset lausetyypit 

-laajentaa tietämystään Espanjan kielitilanteesta 

-tutustuu edelleen peruskieliopin termistöön 

-huomio kontekstiin liittyvien elementtien vaikutusta puhutussa ja kirjoitetussa kielessä 

 

 

Opiskelustrategiat 

Oppilas: 

-erilaisten sanakirjojen tuntemus 

-tuntee internetin tietolähteenä ja osaa käyttää sitä 

-osaa käyttää eri hakuoppaita ja internettiä apuna opiskelussa  

-osaa käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa työkaluna 

-oppii seuraamaan omaa oppimistaan ja tulee tietoiseksi omasta oppimistyylistään 

 

6. luokan sisällöt 

 

Luetun ymmärtäminen ja lukeminen 

-tekstin sisällön analyysi ja arviointi 

-tekstin pääsisällön ja toissijaisen informaation ymmärtäminen ja tiivistäminen 

-dialogi kertomuksessa, suora ja epäsuora esitys 

 

Kirjoittaminen 

-erilaisten tekstien kirjoittaminen 

-aksenttimerkin käyttö 
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-välimerkit: piste, pilkku, huuto- ja kysymysmerkit, vuorosanaviiva, lainausmerkit sekä sulkumerkit 

-lyhenteiden käyttö 

-aksenttimerkki sanapainon merkkinä 

-konjunktioiden käyttö kuvailuissa sekä kertomuksissa 

-liikekirje sekä sähköposti 

-konkreettisen runon kirjoittaminen (caligrama) 

-dialogi kertomuksessa, suora ja epäsuora esitys 

 

Rakenteet ja kielen tuntemus 

-aiemman opitun kertaus 

-lauseen tunnistaminen ja sanaluokat 

-lauseiden syntaktinen ja morfologinen analyysi 

-säännölliset ja epäsäännölliset verbit: perusmuoto ja taivutukset 

-subjunktiivin esittely 

-demonstratiivipronominit ja omistuspronominit, numeraalit ja indefiniittipronominit 

-adjektiivien vertailu 

-adverbien ja adverbiaalien tunnistaminen ja käyttö 

-kirjainten v, h, cc, z, y ja x oikeinkirjoitussäännöt 

-prepositiot, konjunktiot ja interjektiot 

-homonyymit ja synonyymit 

-päälause ja sivulause sekä subjekti ja predikaatti 

 

Kulttuuritaidot 

- Pääsiäisen vietto Espanjassa 

- Argentiinan Gaucho -kulttuuri 

 

Aihepiirit 

-uutta sanastoa liittyen eri elinkeinoihin, maantietoon, kieliin ja kansallisuuksiin sekä ympäristöön 

-eri oppiaineisiin liittyvää sanastoa 

 

Viestintästrategiat 

-kertovan tekstin lukeminen ääneen eläytyen 

-anekdootin ja uutisen kertominen 

-tieteellinen ja kaunokirjallinen kuvailu 

-paikkojen ja henkilöiden kuvailu 

-omien suunnitelmien, mielipiteiden ja kronologisesti etenevän tarinan kertominen 

-elokuvan tai tarinan juonen kuvailu 

-kysymysten tekeminen 

-informaation pyytäminen 

 

Kirjallisuus  

-puhutun ja kirjoitetun kielen tärkeimpien erojen tunnistaminen  

-eri tekstityyppien lukeminen ja tunnistaminen toisistaan 

-runojen ja asiatekstien analysointi  

-tarinoiden draamallisen käytön tekniikat 

-espanjankielisten maiden kirjallisuuden ja runouden lukeminen 

-kaunokirjallisen teksti muiden kulttuurien ja aikakausien kuvaajina 

-metaforien tunnistaminen ja käyttö 

-myytteihin ja legendoihin tutustuminen  

-kuvailevan ja  komediallisen tekstin erityispiirteet 
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-historiallisten tapahtumien kuvailu 

-sanomalehtihaastattelun erityispiirteet 

-konkreettisen runon tunnistaminen (caligrama) 

 

 

Arviointi 

 

Vieraskielisen suomi-espanjan -oppilaiden A-espanjan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin 

muiden a-espanjan lukijoiden eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti. (ks OPS A1- ja A2-

espanja) 


