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Kuvio 1. Laaja-alaiset oppimisen tavoitteet (POPS, 2014).

Laaja-alainen osaaminen ja kielitaidon
eri osa-alueet Go for it! -sarjassa
Esimerkkejä tavoista, joilla Go for it! -sarjan sisällöt ja työskentelytavat edistävät
laaja-alaista osaamista sekä kielitaidon eri osa-alueiden oppimista.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Go for it! -kirjasarja tukee oppilaan omaa toimijuutta oppimisessa. Keskiössä ovat leikit, laulut,
draama ja omaa ajattelua herättelevät työtavat kuten haaste- ja salapoliisitehtävät sekä tuottamistehtävät, joita harjoitellaan jo 3. luokasta lähtien. Läksyjen lukuohjeet ohjaavat omatoimiseen
oppimiseen ja työkirjan itsearviointien avulla oppilaat voivat itse arvioida osaamistaan. Oppilas
voi itse valita tekstejä ja työskentelytapoja omien mielenkiinnon kohteidensa mukaan. Kirjasarja
huomioi niin nopeammin etenevät kuin enemmän aikaa tarvitsevat. Tehtävät etenevät tunnistavan tason tehtävistä omaan tuotokseen.
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L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Kolmannen luokan kirja avaa ovet brittikulttuuriin jo ensimmäiseltä sivulta lähtien. Brittikulttuurista siirrytään kirjasarjan edetessä luontevasti ympäri maailman. Kulttuurien olemassaolo välittyy
kirjan kuvista ja teksteistä. Avausaukeamien nostot kertovat lisää kohdemaista ja niiden elämänmenosta. Salapoliisitehtävät rohkaisevat etsimään lisää tietoa kirjoista ja netistä. Vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja harjoitellaan leikkien, pelien ja draaman avulla.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Kirjasarjassa on runsaasti keskusteluharjoituksia, jotka ohjaavat oppilasta toimimaan itsenäisesti erilaisissa arjen tilanteissa englannin kielellä. Keskeisiä fraaseja harjoitellaan niin peruskappaleissa, työkirjan harjoituksissa kuin kielioppikeskusteluissakin. Lisäksi kirjasarjassa on
vinkkejä monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen ja erilaisten projektitöiden myötä
oppilaat oppivat tärkeitä yhteistyötaitoja.

L4 Monilukutaito
Go for it! -kirja sisältää monenlaisia tekstityyppejä: lauluja, runoja, loruja, dialogeja, kertovaa
tekstiä, sarjakuvia, tietotekstejä ja kielioppia vahvistavia draamatekstejä. Kuvat tukevat tekstien
ymmärtämistä ja sanastojen oppimista. Jo kolmannelta luokalta lähtien harjoitellaan ääntämistä, sanapainoja, intonaatiota ja foneettista kirjoitusta.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Oppilaan on mahdollista opiskella perinteisen printtikirjan sijasta digikirjalla, jolloin hänellä on
käytössään niin teksti- kuin työkirjankin sisällöt digitaalisesti. Kirjasarjaan liittyy laaja sähköinen
materiaali opettajalle sekä pelillinen ympäristö, jonka avulla oppilas voi harjoitella kirjasarjan
sisältöjä. Salapoliisitehtävät ja monialaiset projektityöt rohkaisevat hakemaan tietoa netistä
itsenäisesti.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Kirjasarja kannustaa oppilaita tekemään oman parhaansa. Kirjan tehtävät ja tekstit etenevät
helpommasta haastavampaan ja erilaiset tehtävätyypit ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
opettavat yhteistyötaitoja sekä vastuunkantamista.

L7 Osallistuminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kirjasarjassa tärkeänä pidetään oppilaiden osallistamista, mahdollisuutta vaikuttaa omaan
työskentelyynsä ja oppia arvioimaan sitä. Kestävän kehityksen teemat ja yhdenvertaisuus ovat
myös keskeinen osa kirjasarjan sisältöä.
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1. KASVU KULTTUURISEEN MONINAISUUTEEN JA KIELITIETOISUUTEEN
Materiaali ohjaa oppilasta huomaamaan lähiympäristön ja
maailman kielellisen ja kulttuurillisen runsauden.

Tehtävät tukevat oppilaan kielellisen päättelykyvyn
kehittymistä ja ohjaavat oppilasta valitsemaan
sisällöiltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa.
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Tunnistatko Lontoon nähtävyyksiä? Numeroi. Apua saat netistä.

1

Buckingham
Palace

2

Nelson’s
Column

3

London
Zoo

4

The Tower
of London

5

Hamley’s
Toy Shop

6

Piccadilly
Circus

7

Saint Paul’s
Cathedral

8

Wembley
Stadium

9

Tower
Bridge

10

Hyde Park

11

Madame
Tussaud’s

12

Marble
Arch

13

Big Ben

14

15

The London
Eye
The Tube

b

Valitse yksi nähtävyyksistä ja etsi siitä lisätietoa.
Kirjoita vihkoosi suomeksi.
7 The Underground
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2. KIELENOPISKELUTAIDOT
Oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan.

Kirja ohjaa oppilasta sanaston ja rakenteiden
harjoittelussa.

Nettitehtävät kannustavat aktiiviseen tieto- ja
viestintäteknologian käyttöön.

3. KEHITTYVÄ KIELITAITO, TAITO TOIMIA VUOROVAIKUTUKSESSA
Oppilaalla on mahdollisuus harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
erilaisten ja monentasoisten tekstien avulla.
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4. KEHITTYVÄ KIELITAITO, TAITO TULKITA TEKSTEJÄ
Kirjassa on vaativuudeltaan monentasoisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Perustekstit yhdessä kuvituksen kanssa soveltuvat kaikille. Easy Street ja Fast Lane -tekstit takaavat, että jokainen oppilas saa
edetä omassa tahdissaan. Kielitiedon asiat opitaan kuunnellen, laulaen ja näytellen.
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5. KEHITTYVÄ KIELITAITO, TAITO TUOTTAA TEKSTEJÄ
Oppilas pääsee jo vähäisellä kielitaidollaan tuottamaan itse puhetta ja tekstiä.
Laulut, mukaansatempaavat perustekstit, draamatekstit ja vuoropuhelut
kannustavat rohkeaan englannin kielen käyttöön.

Ääntämistä ja intonaatiota harjoitellaan alusta alkaen.
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Keskeiset kielitiedon asiat on esitetty humoristisesti.

