
 A1-espanja 

 

A-espanjan vieraana kielenä 1. luokalla aloittavat oppilaat valitaan opetukseen soveltuvuuskokeella. 

Kolmannelta luokalta alkaa toinen A-kieli, joka on englanti. 

 

Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille 

 
Oppilas tulee tietoiseksi kielestä ja sen merkityksestä. Hän kiinnostuu kielten opiskelusta ja elämästä 

erilaisissa kulttuureissa, ja saa pohjaa kielenopiskelutaidoille ja myöhemmille kieliopinnoille. Opetuksen 

tavoitteena on, että oppilas innostuu kokeilemaan uutta kieltä ja suhtautuu vieraan kielen opiskeluun 

ennakkoluulottomasti. Aluksi keskitytään kuullun ymmärtämiseen, sanojen ja fraasien toistamiseen ja 
soveltamiseen sekä suullisen kommunikaation harjoittamiseen. Kirjoitettua kielimuotoa käytetään 
suullisen harjoittelun tukena tilanteen mukaan. Opetus integroidaan oppilaan omaan kokemuspiiriin 
kuuluviin tai opetuksessa jo käsiteltyihin sisältöihin ja teemoihin.. Opetus on luonteeltaan toiminnallista 
ja leikinomaista.  
 
Kielitaito 
Oppilas 

-oppii tervehdyksiä ja kohteliaisuusfraaseja. 

-oppii kertomaan perustietoja itsestään. 
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas 
-tutustuu kielialueen kulttuureihin alustavasti. 
 
Viestintästrategiat 
Oppilas 
-rohkaistuu käyttämään vierasta kieltä 
-oppii käyttämään eleitä ja ilmeitä 

-tutustuu intonaatioon  

 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

-oppii uusia sanoja ja fraaseja ääneen toistamalla 
-tutustuu espanjan kieleen ikäkauteen sopivien laulujen, lorujen, leikkien ja parityöskentelyn avulla 
 

1. luokan keskeiset tavoitteet 

 

Kielitaito 

Kuulun ymmärtäminen ja puhuminen 

Oppilas 

-tutustutuu espanjan kielen äänteisiin, intonaatioon ja rytmiin suullisten harjoitusten avulla 

-tunnistaa ja toistaa omaan kokemusmaailmaan liittyviä espanjankielisiä sanoja kuvien, toiminnan 

ja eleiden avulla  

-harjoittelee yksinkertaisten kysymysten tekemistä ja niihin vastaamista 

 

Luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen 

Oppilas 

-opettelee lukemaan yksittäisiä lyhyitä sanoja espanjaksi 

 

1. luokan keskeiset sisällöt 



 

Rakenteet 

-tener, ser –verbito: yksikön 1. ja 2. persoona 

-kysymyssanat: qué, cómo, cuántos 

-kieltosana: no 

 

Aihepiirit 

-minä ja perhe 

-värejä 

-eläimiä 

-opiskeluvälineitä 

-lukusanat 1-20 

-kellonajat: tasatunnit 

 

Viestintätilanteet 

-tervehtiminen 

-esittäytyminen 

-iän ja nimen kysyminen 

 

Kulttuuritaidot 

-kielialueeseen tutustuminen: Espanja ja Espanjan lippu 
-kielialueen erityispiirteisiin tutustuminen: tervehtiminen 

-kielialueen kulttuureihin tutustuminen: joulun vietto 

 

2. luokan tavoitteet 

Oppilas innostuu käyttämään uutta kieltä ja oppii omaan kokemusmaailmaan liittyvää perussanastoa 

ikäkauteen sopivien kuvien, laulujen ja toiminnan avulla. 

 

Kielitaito 

 

Kuulun ymmärtäminen ja puhuminen 

Oppilas 

-havainnoi espanjan ja suomen kielen ääntämyksen eroja 

-ymmärtää ja oppii käyttämään kohdekielen kulttuureille tyypillisä fraaseja arkisissa tilanteissa 

-ymmärtää ja oppii käyttämään tavallisimpia omaan kokemuspiiriin liittyviä sanoja 

-osaa vastata itseä koskeviin kysymyksiin 

 

Luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen 

Oppilas 

-opettelee espanjan kieliset aakkoset ja tutustuu suomenkielestä eroaviin äänteisiin 

-osaa yhdistää sanoja kuviin 

-tunnistaa ja osaa kirjoittaa tuttuja sanoja 

 

2. luokan keskeiset sisällöt 

 

Rakenteet 

-olla verbit: tener, ser, estar, llamarse: yksikön 1. ja 2. persoona 

-tavallisimipia verbejä: yksikön 1. ja 2. persoona 

-infinitiivi 
-persoonapronominit: subjektimuodot, omistusmuodot: yksikön 1. ja 2. persoona 



-gustar (me gusta, te gusta + infinitiivi ) 
-yksikön ja monikon 2. persoonan tavallisimpia käskyjä 

-artikkelin esittely 
-kysymyssanat: qué, cómo, (de) dónde, cuántos, cuál 
 

Aihepiirit 

-kerrataan ja vahvistetaam 1. luokalla opittuja aihepiirejä 

-aakkoset 

-perhe, koulu ja koti 

-lukusanat 1-50 

-eläimiä 

-hedelmät 

-kellonajat: tasat ja puolet –tunnit 

-syntymäpäivät 

-paikanilmaukset 

-ruumiinosat ja vaatteet 

 

Viestintätilanteet 

-arkipäivän fraasien käyttäminen 

-yksinkertaisien kysymyksien esittäminen ja niihin vastaaminen suullisesti parityöskentelyssä 

-itsensä esittely 

 

Kulttuuritaidot 

-kielialueeseen tutustuminen: espanjaa puhuvien maiden esittely 

-kielialueen kulttuureihin tutustuminen: Los Reyes Magos 

 

3. luokan tavoitteet 

 

Kielitaito 

Kuulun ymmärtäminen ja puhuminen 

Oppilas 
-opettelee tunnistamaan ja tuottamaan espanjan kielen erityisäänteet (c, g ,h, j, ñ, ch, ll, z). 
-ymmärtää tavallisimpia sanoja ja fraaseja arkisissa yhteyksissä. 
-opettelee kertomaan itsestään keskeisiä asioita. 

 

Luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen 

Oppilas 

-ymmärtää lyhyitä, yksikertaisia tekstejä arkisista aiheista. 

-opettelee kirjoittamaan lauseita. 

 

3. luokan keskeiset sisällöt 

 

Rakenteet 
-substantiivin suku ja luku, artikkelit 
-olla-vebit: ser, estar, tener (kaikki persoonat) 
-säännöllisen preesensin esittely (kaikki persoonat) 
-gustar (me gusta, te gusta + infinitiivi ja käyttö substantiivin kanssa) 
-persoonapronominit: subjektimuodot, omistusmuodot (yksikön 1. 2. ja 3. persoona) 
-demonstratiivipronominit: esto, este/esta, estos /estas 
-adjektiiveja 
-kysymyssanat: qué, cómo, (de) dónde, cuántos, cuál 



-kielteiset lauseet 

 

Aihepiirit 

-lukusanat sataan saakka 

-viikonpäivät, kuukaudet, päivämäärä 

-ruokia ja juomia 
-minä ja perhe 
-koulu  
-harrastukset ja vapaa-aika 
-maita ja kansallisuuksia 
-kellonajat 
-värit 
 

Viestintätilanteet 

-itsensä kuvaileminen 
-kellon- ja vuorokaudenajan tiedusteleminen 

-viikonpäiviin ja päiväyksiin liittyvä tiedustelu ja kertominen 

 

Kulttuuritaidot 

- kielialueen kulttuureihin tutustuminen: Los Carnavales 

 

4. luokan tavoitteet 

Kielitaito 

Kuulun ymmärtäminen ja puhuminen 

Oppilas 

-ymmärtää lyhyitä yksinkertaisia lauseita. 
-osaa toimia yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

 

Luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen 

Oppilas 

-tunnistaa ja löytää tietoa yksinkertaisesta tekstistä. 
-osaa kirjoittaa yksinkertaisia lauseita itsestään ja lähipiiristään. 

 

4. luokan keskeiset sisällöt 

 

Rakenteet 
-omistuspronominit ja genetiivi 
-adjektiivin taipuminen suvussa ja luvussa sekä niiden paikka lauseessa 
-säännöllinen preesens: -ar, -er, -ir 
-tavallisimpia vokaalivaihteisia verbejä 
-tavallisimpia epäsäännöllisiä verbejä, mm. ir 
-kysymyssanat: quién(es), cuánto, cuándo, por qué 

 

Aihepiirit 

-ihmisten kuvailu 

-koulu ja kouluaineet 

-ammatteja 

-säätila 

-lukusanat: 100-1000 

 



 

Viestintätilanteet 

-itsensä kuvailu ja toisesta kertominen 
-oman koulunkäynnin kuvaileminen 

-säätilasta keskusteleminen 

 

Kulttuuritaidot 

- kielialueen kulttuureihin tutustuminen: Fiesta de Abril, El día de los enamorados 

 

 

5. luokan tavoitteet 

Kielitaito 

Kuulun ymmärtäminen ja puhuminen 

Oppilas 

- ymmärtää arkielämään liittyvää hidastempoista puhetta. 

-osaa kertoa omaan elämään liittyvistä asioista. 

-opettelee asioimaan erilaisissa tilanteissa. 

 

Luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen 

Oppilas 

- löytää tekstin keskeisen sisällön. 

-osaa kirjoittaa itsestään ja kuvailla omaa lähiympäristöään. 

 

5. luokan keskeiset sisällöt 

 

Rakenteet 
-tavallisimpia vokaalivaihteisia verbejä 
-epäsäännöllisiä preesensmuotoja 
-apuverbit: haluta, aikoa, voida, täytyä (querer, ir+a, poder, tener que) 
-arkirutiineihin liittyviä refleksiiviverbejä 
-perfekti 
 

Aihepiirit 

-arkirutiinit kotona ja koulussa 

-maita ja kansallisuuksia 

-ystävät 

-harrastukset 

-matkailu ja lomanvietto 

-ostoksilla 

-ruoka-aineet, ruokakulttuuri 

 

Viestintätilanteet 

-päivän kulusta kertominen 

-asioiminen esimerkiksi kaupassa tai ravintolassa 

 

Kulttuuritaidot 

-kielialueen maihin tutustuminen 

-kielialueen kulttuureihin tutustuminen: El día de los muertos 

 

 



6. luokan tavoitteet 

Kielitaito 

Kuulun ymmärtäminen ja puhuminen 

Oppilas 

-ymmärtää ja osaa käydä yksinkertaisia keskusteluja. 

-osaa kertoa itsestään ja lähiympäristöstään. 

 

Luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen 

Oppilas 

-ymmärtää tekstiä, joka sisältää joitakin tuntemattomia sanoja. 

-osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä. 

 

6. luokan keskeiset sisällöt 

Rakenteet 

-kerrataan ja vahvistetaan aikaisemmin opittuja asioita 
-gustar verbin käyttö, muita tavallisia datiiviverbejä (doler) 
-preteritin ja imperfektin muodostaminen ja käytön alkeet 
-sivulauseen muodostaminen (porque, pero, para + infinitiivi) 
-lukusanat: järjestysluvut 1-10 

 

Aihepiirit 

-asuminen, elinympäristö 

-liikennevälineet ja niillä liikkuminen 

-vapaa-ajanviettotapoja 

 

Viestintätilanteet 

-lipun ostaminen 

-tien neuvomisen alkeet 

-olotilan kuvaileminen (tunteet, sairaana oleminen) 

 

Kulttuuritaidot 

-kielialueen maihin tutustuminen 

- kielialueen kulttuureihin tutustuminen: Semana Santa, San Fermin 

 

 
Arviointi 
 
Arviointia suoritetaan eri luokka-asteille asetettujen tavoitteiden (ks. edellä) perusteella. Oppilaan 
osaamista seurataan kokeilla kuullun ja luetun ymmärtämisessä sekä kirjallisessa että suullisessa 
tuottamisessa. Oppilaan arvosanaan vaikuttaa pitkäjännitteinen työ sekä koulussa että kotona. Arviointi 
on jatkuvaa, säännöllistä ja kannustavaa. Opettajan arvioinnin lisäksi oppilas arvioi itse omaa 
edistymistään. 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Kielitaito 
Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: 
 

 Kuullun 

ymmärtäminen 

Puhuminen Tekstin 

ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

Muut kielet A1.3  A1.2 A1.3 A1.2 



Toimiva 

alkeiskielitaito 

Kehittyvä 

alkeiskielitaito 

 

Toimiva 

alkeiskielitaito 

 

Kehittyvä 

alkeikielitaito 

 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas 
-tuntee keskeisimpiä oman ja kohdenkielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja. 
-pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa. 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas 
-käyttää luontevasti joitankin kieltenopiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja 
pienrymäkeskusteluja sekä oppi- ja sanakirjaa. 
-ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan työskentelyään. 
 

 


