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L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

- Yippee!-sarjassa Tavoitteet on annettu jokaisen kappaleen alussa tehtäväkirjan  
 OPIT-otsikon alla. Esim. Yippee! 5 Writer s. 33.
-  Koepaketissa sekä jokaisen jakson lopussa on itsearviointi. Esim. Yippee! 5 Writer s. 42. 
-  Jokainen tehtäväkirjan Reminder-tehtävä sisältää Eurooppalaisen kielisalkun mukaisen   
 Osaan-lauseen, jonka voi arvioida värittämällä meritähtiä, ruusukkeita, omenoita ja hymiöitä. 
-  Näin opiskelet englantia -kirjeet löytyvät opettajan oppaista. Esim.  
 Yippee! 4 Opettajan opas s. 17.
-  Opettajan oppaista löytyy myös Oppimisstrategioita oppilaille -liite. Esim.  
 Yippee! 4 Opettajan opas s. 18.
-  Jokaiseen jaksoon löytyy Yippee!-sarjan koepaketeista Kokeeseen valmistautumisohjeet.
-  Tutkivaa ja luovaa työskentelyä. Esim. Yippee 6 Writer s. 31, laadi miellekartta, etsi netistä.   
 Myös opettajan oppaissa löytyy vinkkejä Salkkutehtäviin.
-  Pelit ja leikillisyys edistävät oppimisen iloa. Opettajan oppaissa on runsaasti pelivinkkejä  
 jokaiseen kappaleeseen. Tekstikirjoissa joka toinen Extra-sivu on lautapeli. Lisäksi oppilaan   
 verkkotehtävissä on runsaasti pelillisiä tehtäviä sekä pelejä sanaston ja rakenteen  
 harjoitteluun. 
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Kuvio 1. Laaja-alaiset oppimisen tavoitteet (POPS, 2014).
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L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

- Yippee!-sarjassa on runsaasti suullistavia tehtäviä heti ensimmäisistä oppitunneista alkaen.  
 Jokainen kappale tekstikirjassa alkaa Start-sivulla, johon sisältyy aina suullista harjoittelua. 
-  Yippee!-sarjan 3. ja 4. luokan tehtäväkirjoissa kulttuuritietolaatikot tutustuttavat oppilaan   
 englanninkieliseen maailmaan. Esim. Yippee 4 Writer s. 14 ja 15. Viidennen ja kuudennen   
 luokan tekstikirjoissa Eye on Culture -kulttuuriaukeamat laajentavat oppilaan  
 kulttuuritietämystä. Esim. Yippee! 5 Reader s. 72-73 ja Yippee! 5 Writer s. 130.
-  Hyvät tavat ja kohtelias kielenkäyttö ovat lähtökohtana kaikissa teksteissä.
-  Opettajan oppaissa on vinkkejä Salkkutehtäviin, jotka rohkaisevat oppilaita ilmaisemaan   
 itseään omista lähtökohdista. Esim. Yippee 4 Opettajan opas s. 41 Kulttuurinen osaaminen,   
 vuorovaikutus ja ilmaisu.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

- Yippee! 5 Reader s. 21 ruokailukeskustelu.
- Kuluttajataidot ja omasta taloudesta huolehtiminen: ostostilanteita Yippee 5 kpl 10.
- Yippee! 6 kpl 4 matkustaminen
-  Yippee! 6 Reader kpl 10 ja 11 henkilökohtainen hygienia ja terveet elämäntavat.

L4 Monilukutaito

-  Yippee!-sarjan opettajan oppaissa on jokaiseen kappaleeseen annettu vinkkejä kuvien  
 tarkasteluun ja tarinoiden ennakointiin sekä asioiden peilaamiseen oppilaan omiin  
 kokemuksiin.
-  Yippee!-sarjassa on runsaasti erilaisia kuunteluita sekä erilaisia tekstityyppejä kuten  
 esimerkiksi mainostekstejä, dialogeja, lehtijuttuja, nettisivuja, kuunnelmia, sanastoja,  
 tietotekstejä, loruja, lauluja, ruokaohjeita, sarjakuvia, liikennemerkkejä, taulukoita sekä karttoja. 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

-  TVT:n käyttäminen tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Esim. Yippee 5 ja 6 Eye on  
 Culture -tehtävissä sekä opettajan oppaiden salkkutehtävissä on runsaasti vinkkejä ja aiheita,  
 joista tulee etsiä tietoa netistä.
-  TVT-sanastoa opetellaan esim. Yippee 5 kpl 13
-  Lisäksi Yippee!-sarjassa on laajat ja monipuoliset oppilaan verkkotehtävät kaikille vuosiluokille  
 ja eri tasoisille oppilaille.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

-  Yhteistyötaidot ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä osassa. Useimmat Yippee!-sarjan  
 tehtävät perustuvat pari- ja ryhmätyöskentelyyn.
-  Projektitehtävät ja salkkutehtävät ohjaavat itsenäiseen työskentelyyn ja oman työprosessin   
 suunnitteluun.
-  Yippee! 5 kpl 10 ostoskeskusteluharjoitukset
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L7 Osallistuminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

-  4. luokalla koko lukukauden ajan Whizin ja Janen koulun oppilaat rakentavat mikroautoa, 
  joka loppuhuipennuksessa osallistuu ekoautokilpailuun.
-  Kierrätys on aiheena myös Yippee! 5 tekstikirjassa s. 68
-  Oman opiskelun ja oppimisympäristön suunnittelu ja arviointi: Yippee!-sarja ohjaa opiske- 
 lutavoitteiden asetteluun. Esimerkiksi tavoitepalkit ja itsearvioinnit. Erityisesti Yippee! 5:ssa   
 tarkastellaan koti- ja kouluelämää USA:ssa ja Britanniassa. Samalla myös ohjataan pohtimaan  
 omaa koulua täällä.


