
A2- espanja 

 

Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 

 

 

 

4. luokan keskeiset tavoitteet 

 

Kielitaito 

Kuulun ymmärtäminen ja puhuminen 

Oppilas: 

- innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä 

- oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja ja lauseita 

- osaa vastata lyhyesti itseään koskeviin kysymyksiin  

- opettelee espanjan kielen ääntämistä 

 

Luetunymmärtäminen ja kirjoittaminen 

Oppilas: 

-ymmärtää lyhyitä viestejä tuttuja sanoja ja lauseita 

-opettelee kirjoittamaan keskeisiä sanoja, sanontoja ja lyhyitä päälauseita 

 

4. luokan keskeiset sisällöt  

 

Rakenteet 

verbit 

-säännöllisen preesensin esittely (kaikki persoonat) 

-olla-verbit: ser, tener (kaikki persoonat) 

-llamarse (yksikkö ja monikon 3. persoona) 

-gustar verbin käyttö + infinitiivi (me gusta/n, te gusta/n) 

-kesktoreesens (estar+gerundi) 

 

substantiivit 

-suku ja luku 

-artikkelit 

adjektiivit 

pronominit 

-persoonapronominit: subjektimuodot, omistusmuodot (yksikön 1.2. ja 3. persoona) 

-demonstratiivipronominit este/esta, estos/estas, esto 

prepositiot 

kysymyssanat 

-qué, cómo, (de) dónde, cuánto(s), cuál 

kieltosana 

-no 

ajanilmaukset 

sidosrakenteet 

 

Viestintätilanteet 

Oppilas oppii: 

-tervehtimään, hyvästelemään 

-kertomaan itsestään ja kysymään ikätovereiltaan keskeisiä henkilötietoja 



-esittelemään oman perheen 

 

Aihepiirit 

-aakkoset, oman nimen tavaaminen 

-minä ja perhe 

-eläimiä 

-luokka ja koulutarvikkeet 

-oma huone 

-viikonpäivät, kuukaudet ja päivämäärä 

-lukusanat 1-100 

-värit 

-maita ja kansallisuuksia 

 

Viestintästrategiat 

Oppilas oppii: 

-reagoimaan kuulemaansa elein, ilmein ja lyhyin lausein 

-vastaamaan kysymyksiin espanjaksi 

-kysymään helppoja kysymyksiä luokkatovereiltaan 

 

5. luokan tavoitteet 

 

Kielitaito 

Kuulun ymmärtäminen ja puhuminen 

Oppilas 

-ymmärtää hitaasta puheesta lyhyitä, tuttuja yksikertaisia lausumia. 

-osaa kysyä ja vastata yksikertaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

-harjoittelee espanjakielelle tyypillistä intonaatiota 

-ymmärtää ohjeita, kysymyksiä, kehotuksia, kieltoja ja osaa toimia niiden mukaan 

 

Luetunymmärtäminen ja kirjoittaminen 

Oppilas: 

-tunnistaa ja löytää yksikertaisesta tekstistä tietoa 

-osaa kirjoittaa perussanoja lyhyitä ja yksinkertaisia omaan elämään liittyviä kuvauksia 

 

5. luokan keskeiset sisällöt  

 

Rakenteet 

verbit 

-omistuspronominit ja genetiivi 

-säännölliset verbit –ar, -er, -ir 

-tavallisimpia vokaalivaihteisia verbejä (jugar, querer, poder) 

-apuverbit: haluta, aikoa, voida, täytyä + infinitiivi 

-tavallisimpia epäsäännöllisiä mm. ir 

-yksikön 2. persoonan tavallisimpia käskyjä 

-kysymyssanat: quién(es), cuánto, cuándo, por qué 

substantiivit 

adjektiivin taivutus 

pronominit 

prepositiot 

kysymykset 



ajanilmaukset 

sidosrakenteet 

 

Viestintätilanteet 

-tervehdykset 

-itsestä  kertominen laajemmin 

-perheestä kertominen 

-ihmisten ja asioiden kuvailu 

 

Aihepiirit 

-ulkonäkö, vaatteet, ruumiinosat 

-lukusanat yli sata 

-päivän tapahtumat 

-koti ja asuminen ja elinympäristö 

-paikanilmaisut 

-julkinen liikenne: liikkuminen ja lipun nostaminen 

-tien neuvomisen perusteet 

-vuodenajat, kuukaudet, päivämäärä, säätila, kellonajat 

-joihinkin espanjakielisten maiden juhlapyhiin tutustuminen 

-ystävätä harrastukset, lomasuunnitelmat 

 

 

Viestintästrategiat 

-tunnistaa pääasiat yksikertaisesta puheesta tai tekstistä 

-harjoittelee ääntämistä ja intonaatiota 

-osaa kertoa itsestään 

-harjoittelee dialogeja itsestään koskevista aiheista 

 

6. luokan tavoitteet 

6. luokan keskeiset sisällöt  

 

Kielitaito 

Kuulun ymmärtäminen ja puhuminen 

Oppilas: 

-Ymmärtää sanastoltaan ja aihepiiriltään tutun hidastempoisen puheen keskeisen sisällön.  xxxx 

 

Luetunymmärtäminen ja kirjoittaminen 

 

Oppilas: 

-Ymmärtää lyhyen tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia 

-osaa kirjoittaa yksilauseisia virkkeitä. 

-selviytyy kirjoittamalla tutuissa, arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. 

-Osaa kirjoittaa lyhyitä, itseään koskevia kirjoitelmia ja viestejä ohjatusti apuneuvoja käyttäen. 

 

Rakenteet 

verbit 

-laajennetaan preesenssin hallintaa, lisää epäsäännöllisiä verbejä 

-arkirutiineihin liittyvät refleksiiviverbit 

-gustar verbin käyttö ja muista tavallisia datiiviverbejä 

-ir ja estar -verbien preteriti 



-perfekti 

substantiivit 

adjektiivit 

pronominit 

prepositiot 

kysymykset 

ajanilmaukset 

-adverbit 

sidosrakenteet 

-sivulauseiden muodostaminen (porque, pero, para + infinitiivi) 

 

Viestintätilanteet 

-tien neuvominen, osoitteen kertominen 

-oppilas pystyy kertomaan tai keskustelemaan yksinkertaista kieltä käyttäen itsestä sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

-pystyy vastaamaan itseä koskeviin keskeisiin kysymyksiin 

 

Aihepiirit 

-arkirutiinit 

-julkinen liikenne: liikkuminen ja lipun osataminen 

-tien neuvomisen alkeet (mm. suunta, etäisyys ja sijainti) 

-matkailu ja lomanvietto 

-retkeily 

-espanjakielisen maailman ja suomalaisen ruokakulttuurin vertailua 

-ruoka-aineet, ravintolassa käynti 

-ruokakaupassa asiointi 

-kaupunki ja maaseutu, tienneuvomisen alkeet 

-lähimenneisyydessä tapahtuneiden asioiden kertominen 

-lomanvietto 

-lukusanat: yli sata, järjestysluvut 1-10 

 

Viestintästrategiat 

 

-järjestysluvut 

-asuinpaikan osoitteen kertominen 

-kysymyslauseet ja –sanat 

 

7. lk 

 

Rakenteet 

verbit 

- kerrataan preesenssin taivutus 

substantiivit 

- feminiinin ja maskuliinin yleisimmät päätteet 

adjektiivit 

-vertailumuodot: más, menos …que, tan..como, mejor, peor, menor, mayor 

pronominit 

prepositiot 

kysymykset 

ajanilmaukset 



sidosrakenteet 

 

8. lk 

 

Rakenteet 

verbit 

substantiivit  

-substantiivien erikoistapaukset el aula etc., el/la artista etc., a-päätteinen masksuliini, o- päätteinen 

feminiini 

 

adjektiivit 

pronominit 

prepositiot 

kysymykset 

ajanilmaukset 

sidosrakenteet 

 

9. lk 

 

Rakenteet 

verbit 

-pluskvamperfekti 

substantiivit 

adjektiivit 

pronominit 

prepositiot 

kysymykset 

ajanilmaukset 

sidosrakenteet 

 

 

 

 


