SARJAN KÄYTTÖOPAS
On the Go 1 -materiaalissa on kuusi jaksoa (unit), jotka ovat
teemallisia kokonaisuuksia. Jokaisessa jaksossa on yksi Studyteksti. Nämä tekstit ja niihin liittyvät osiot – teemasanastot (Know),
rakenteiden opetus (Learn), viestintästrategiat ja ääntäminen
(Talk) sekä maantuntemus (Let’s go) – on tarkoitettu koko luokan
opiskeltavaksi.
Myös Your choice -osion tekstejä voi käsitellä yhdessä, mutta
ensisijaisesti ajatuksena on, että oppilas valitsee aiheita, joista on
kiinnostunut.
Tässä Käyttöoppaassa on esitelty On the Go -materiaalin osiot ja
niiden eri funktiot.
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TEKSTIKIRJA
• virittäytyminen uuteen aihepiiriin
• harjoitusten fokus vaihtelee sanaston
ennakkosyötöstä aiemmin opitun aktivointiin ja
aiheeseen liittyviin viestintätilanteisiin

SARJAKUVA • kuvasarja, jossa on tiivistettynä tekstin sisältö
• helpottaa uuden tekstin ymmärtämistä

• perusteksti, joka on tarkoitettu koko luokan
opiskeltavaksi
• tekstin käsittelyn voi aloittaa kuunteluharjoituksena
ja käyttää apuna esitysmateriaalin joko suomen- tai
englanninkielisiä kysymyksiä
• tekstiä seuraavat suulliset tekstinymmärrystehtävät
on porrastettu, niin että A-tehtävässä on
sisältökysymyksiä ja B-tehtävässä siirrytään oppilaan
omiin ajatuksiin ja kokemuksiin (OPS: yksilöllinen
eteneminen)
• A-harjoituksen kysymyksistä on esitysmateriaalissa
suomenkielinen versio erityistä tukea tarvitseville
• kuvallinen teemasanasto ja siihen liittyviä tehtäviä
sekä kirjassa että esitysmateriaalissa
• osa teemasanastoista on jakson alussa Start-osiossa
• erilaisia viestintätilanteita (OPS: aloitteellisuus
viestinässä)
• ilmaisujen lisäksi keskitytään kulttuurienvälisiin
eroihin viestinnässä (OPS: kulttuurienvälinen
toimintakyky)
• tavoitteena kohtelias, tilanteeseen sopiva
kielenkäyttö
• kuunteluja, mallidialogeja, ilmaisuja ja harjoituksia
kirjassa sekä esitysmateriaalissa
• Talk-osioon liittyy videoita ja ääntämisharjoituksia
tehtäväkirjassa ja esitysmateriaalissa
2
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LE T’ S GO

ks. myös sivut 8–9

• tutustutaan englanninkieliseen maailmaan
(OPS: kulttuurinen moninaisuus)
• maantuntemuksen lisääminen
• tehtäväkirjassa mm. tekstikirjan karttaan
liittyviä tehtäviä sekä tiedonhakutehtäviä
• oppilas etsii itse tietoa englannin kielellä
(OPS: tiedonhaku)
Opetussuunnitelmassa todetaan, että
oppilaiden kiinnostuksen kohteet tulee
huomioida tekstejä valitessa. On the Go
-sarjassa tämä toteutuu niin, että oppilas
valitsee Your choice -osioista tekstejä
oman kiinnostuksensa mukaan. (OPS:
mahdollisuus yksilölliseen etenemiseen)
• jokaisessa jaksossa on 3–4 Your choice
-tekstiä
• erilaisia aiheita ja tekstityyppejä (OPS:
monilukutaito)
• integrointi eri oppiaineisiin (OPS:
monialaiset oppimiskokonaisuudet)
• tekstien vaikeustaso vaihtelee helpoista
haastaviin (OPS: haasteita myös taitaville
kielenkäyttäjille)
• tehtäväkirjassa jakso alkaa tekstien
aakkosellisella sanastolla
• jokaiseen tekstiin liittyy suunnilleen sama
määrä tehtäviä
• kaikkiin teksteihin liittyy avoimia tehtäviä,
mikä mahdollistaa tehtävän sisäisen
eriyttämisen
• tiedonhakutehtäviä (OPS: tiedonhaku)
• esitysmateriaalissa kysymyksiä tekstien
suulliseen työstämiseen ja ohjeet siihen,
miten oppilas voi referoida tekstin niille
oppilaille, jotka ovat lukeneet eri tekstin
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TEHTÄVÄKIRJA
Tehtäväkirjassa on osioita, joita ei ole tekstikirjassa. Nämä
tehtäväkirjan osiot on esitelty alla.
Plustehtävät eriyttävät ylöspäin, antavat tekemistä nopeasti
eteneville sekä esittelevät erikoissanastoa. Osa plustehtävistä
soveltuu kaikille oppilaille.
• rakenteiden harjoittelua
• käsittely lähtee useimmiten liikkeelle äänitetystä
tekstistä, jossa käsiteltävä rakenne esiintyy
luontevasti
• siirrytään asteittain tunnistamisesta rakenteen
tuottamiseen
• plustehtävät eriyttävät ylöspäin
• suullisia harjoituksia tehtäväkirjassa ja opettajan
materiaalissa
• jokaisessa jaksossa on yksi pidempi kuuntelu
• lisäksi materiaalin eri osioissa on lyhyitä
kuuntelutehtäviä
• jakson aihepiiriin liittyviä kirjoitustehtäviä ja videoita
(OPS: mahdollisuus portfoliotyöskentelyyn)
• tehtävissä on apukysymyksiä tuottamisen avuksi
• tehtävät antavat mahdollisuuden erilaisiin
tuotoksiin (OPS)
• oman osaamisen esittely eri tavoin opettajalle ja
muille oppilaille (OPS)
PRONUNCIATION • Talk-osion jälkeen
• esitysmateriaalin suomenkieliset videot auttavat
hahmottamaan eroja suomen ja englannin kielen
välillä (OPS: siltoja eri kielten välille)
• äänteiden lisäksi harjoitellaan intonaatiota ja
sanapainoa
• oppilaita kannustetaan äänittämään ja arvioimaan
sekä omaa että toisen ääntämistä (OPS: itse- ja
vertaisarviointi)
• Study-tekstien sanojen ääntämistä voi harjoitella
esitysmateriaalin äänitetyn sanalistan avulla
4
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• kerrataan kootusti aiemmin opittuja rakenteita ja
ilmaisuja
• erilaisia aihepiiriin liittyviä sanastoharjoituksia
• voi käyttää eriyttävänä materiaalina
• kieltenopiskelutaidot (OPS)
• itse- ja vertaisarviointi
• oman työskentelyn ja osaamisen sekä
parityöskentelyn arviointia

LOGOJEN ESITTELY
teksti tai tehtävä on äänitetty
tehtävä sopii hyvin parityöskentelyyn tai se on
dialogi, jonka voi lukea ääneen
tehtävän voi tehdä eri muodoissa (esimerkiksi
dialogi, mainos, video tai PP-esitys), ja se sopii
esiteltäväksi muille oppilaille
oppilaat etsivät vastauksia kysymyksiin tai tietoa
valitsemastaan aiheesta
oppilaita kannustetaan hakemaan tietoa
englanninkielisten hakusanojen avulla

5
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RAKENTEIDEN OPETTAMISESTA
Rakenteita harjoitellaan ensisijaisesti Learn-osiossa. Rakenteiden
käsittely lähtee useimmiten liikkeelle äänitetystä tekstistä, jossa
rakenne esiintyy luontevasti. Kielioppitekstit ovat sanastollisesti
helppoja, jotta oppilas voi keskittyä käsiteltävään rakenteeseen.
Esitysmateriaalista löytyy tekstin suomennos, jos sille on tarvetta.
Suomennosta voi myöhemmin hyödyntää harjoituksena, jolloin
oppilaat kääntävät tekstin suullisesti suomesta englantiin.
Äänitettyä tekstiä seuraa oppilaita aktivoiva päättelytehtävä
parityönä. Tavoitteena on tunnistaa käsiteltävä rakenne tekstistä.
Esimerkkien avulla päätellään, miten rakenne muodostetaan (OPS:
säännönmukaisuuksien havaitseminen). Intro-tekstin jälkeen rakenne
esitellään seuraavalla sivulla tiiviissä muodossa.
Nopeammin edistyville on rakenteeseen liittyviä plustehtäviä.
Suullisia harjoituksia on kirjassa, opettajan materiaalissa ja
esitysmateriaalissa.
Teksteihin liittyvissä harjoituksissa kierrätetään paljon tekstissä
esiintyviä ilmaisuja (’phrases’ tai ’chunks’), joille oppilailla on
todennäköisesti käyttöä (esim. last month, in the morning, as good
as). Harjoittelun keskiössä ovat ’ilmaisut’, ei kieliopin opettaminen.
Aiemmissa jaksoissa tai kirjoissa harjoitettuihin rakenteisiin palataan
Remember-osiossa.
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VIESTINTÄ- JA OPISKELUSTRATEGIAT
Viestintästrategiat
• vuorovaikutustilanteita harjoitetaan erityisesti Talk-osiossa
• ilmaisujen lisäksi Talk-osiossa keskitytään kulttuurienvälisiin eroihin
viestinnässä
• tavoitteena on kohtelias, tilanteeseen sopiva kielenkäyttö (OPS:
työelämässä tarvittava kielitaito)
• keskeistä on myönteinen vuorovaikutus, jossa tärkeintä on viestin
välittyminen (OPS)
• myös Study-tekstien harjoitusten yhteydessä on viestintään liittyviä
vinkkejä
• lisämateriaalin Alias- ja Talking crossword -tehtävät harjoittavat
kompensaatiostrategioita (OPS: kompensaatiokeinot ja
merkitysneuvottelut)

Opiskelustrategiat
• opiskeluvinkkejä on tehtävien ja Study-tekstien sanastojen yhteydessä
• opiskeluvinkkejä sovelletaan tehtävissä
• oppilaita kannustetaan vertailemaan ja hyödyntämään eri kielten
sanoja (OPS: sillat eri kielten välillä)
• oppilaiden kielellistä päättelykykyä harjoitetaan eri tavoin (esimerkiksi
Learn-osion intro ja sanastotehtävät, joissa ei ole suomenkielisiä
vihjeitä)
• oppilaat harjoittelevat oman työskentelynsä ja edistymisensä
arviointia Think-osion kysymysten avulla (OPS: oppimisen arviointi
itsenäisesti ja yhteistyössä)
• vertaisarviointia harjoitellaan
• oppilasta kannustetaan etsimään hänelle parhaiten sopivia
opiskelumuotoja
• oppilas asettaa tavoitteita opiskelulleen, ja asetettuihin tavoitteisiin
palataan
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YOUR CHOICE -TEKSTIEN KÄSITTELYSTÄ
Your Choice -tekstejä voi käsitellä monella eri tavalla. Jotta kaikilla on
tuntien aikana mielekästä tehtävää, osion käsittelyä suunnitellessa
kannattaa huomioida käytettävissä oleva aika, koulussa ja kotona
tehtävän työn osuus sekä eritasoiset oppilaat.
Ensiksi tekstit voi kuunnella koko ryhmän kanssa, jotta oppilaat
saavat yleiskuvan teksteistä. Ennen kuuntelua opettaja voi
kertoa tekstien aiheet oppilaille lyhyesti tai ohjata oppilaita itse
päättelemään tekstien aihepiirit otsikoiden ja kuvien avulla ja kysellä,
mitä he ennestään tietävät aiheesta.
Tekstejä kuunnellessa opettaja voi tehdä oppilaille muutaman
suomen- tai englanninkielisen sisältökysymyksen tai oppilaat voivat
vastata pareittain esitysmateriaalin sisältökysymyksiin. Tämän
jälkeen he voivat valita heitä eniten kiinnostavan tekstin ja siirtyä
tekemään tehtäväkirjan tehtäviä.
Tehtäväkirjan tehtävät voidaan tehdä yksin tai, jos useampi
oppilas on kiinnostunut samasta aiheesta, pareittain tai pienissä
ryhmissä. Tehtävissä selvitetään tekstin sisältöä sekä harjoitellaan ja
laajennetaan sanastoa.
Lisäksi kaikkiin Your choice -teksteihin liittyy tiedonhakutehtäviä sekä
avoimia tehtäviä, joita voi toteuttaa eri muodoissa (esimerkiksi video,
kirjoitus tai posteri). Kirjoitelmat, videot ym. tuotostehtävät voidaan
esittää tai antaa luettavaksi toisille oppilaille. Niistä voi myös antaa
vertaispalautetta. Jos tekstejä ei aluksi kuunneltu yhdessä, oppilaat
voivat valmistautua referoimaan oman tekstinsä sisällön toisille
oppilaille englanniksi tai suomeksi.
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Oppilasta, jolla on jo pidemmälle kehittynyt kielitaito, kannattaa
rohkaista valitsemaan vaativampia tekstejä. Nopeasti etenevä
oppilas voi myös lukea useampia tekstejä ja tehdä niihin liittyviä
tehtäviä.
Hitaasti etenevän oppilaan ei tarvitse tehdä kaikkia tekstiin
liittyviä tehtäviä. Joskus tekstin pääkohtien ymmärtäminen riittää.
Motivaation ja oppimaan oppimisen kannalta on kuitenkin tärkeää,
että myös kielitaidoltaan heikompi oppilas pääsee valitsemaan häntä
kiinnostavan tekstin.
Opettaja voi myös valita koko ryhmälle Your Choice -tekstin, joka
käydään yhdessä läpi. Esimerkiksi Let’s go -osiot kannattaa teetättää
kaikilla oppilailla yleistiedon ja kulttuurintuntemuksen lisäämiseksi.
Jos Your Choice -tekstejä ei esimerkiksi ajankäytöllisistä syistä voida
työstää tarkemmin, oppilaiden kanssa voidaan valita jokin teksti,
kuunnella se ja selvittää tekstin pääkohdat.

9
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YKSILÖLLISTÄMINEN
Alaspäin eriyttäminen
Seuraavat tehtävätyypit ja lisämateriaali ovat erityisesti heikompien
oppilaiden tueksi.
• Study-tekstiä avaava sarjakuva (myös suomeksi esitysmateriaalissa)
• Study-tekstin suomennos
• Study-tekstin aukkosuomennos
• Study-tekstin sisältöä avaavat helpot suomenkieliset kysymykset
• Study-tekstiä seuraavan A-tehtävän kysymykset tai väittämät
suomeksi
• Study-tekstin kerrontakaavio ymmärtämisen tueksi (esitysmateriaali)
• suulliset ja kirjalliset avoimet tehtävät, jotka oppilas voi tehdä omalla
tasollaan
• Your choice -teksteihin liittyvät tekstinymmärrystehtävät, jotka eivät
vaadi tekstin syvempää ymmärtämistä

Ylöspäin eriyttäminen
• tehtäväkirjassa on sekä sanastoon että rakenteisiin liittyviä
plustehtäviä, jotka harjoittavat oppilaan päättelytaitoa
• osassa plustehtäviä on haastavampaa erityissanastoa
• suulliset ja kirjalliset avoimet tehtävät, jotka oppilas voi tehdä omalla
tasollaan
• autenttista materiaalia hyödyntävät tehtävät (OPS: tiedonhaku)
• Your choice -osioissa on paljon valinnanvaraa, myös haastavia
tekstejä
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PERUSTEKSTEIHIN LIITTYVÄ LISÄMATERIAALI
Esitysmateriaali ja Opettajan materiaali
Tekstien työstämiseen on lisäharjoituksia esitysmateriaalissa ja
esitysmateriaaliin linkitetyssä opettajan materiaalissa (Teacher’s File).
Tässä esitellään lyhyesti jokaisesta jaksosta löytyvät lisämateriaalit ja
-tehtävät. Jaksoihin on muutakin lisämateriaalia.

Sarjakuva
• esitysmateriaalissa on sarjakuvasta kolme versiota: englanninkielinen,
suomenkielinen sekä versio, jossa on tyhjät puhekuplat
• suomenkielistä sarjakuvaa voi hyödyntää ymmärryksen tukena sekä
tekstistä kerrottaessa
• oppilaat voivat kirjoittaa oman versionsa tapahtumista tyhjään
sarjakuvaan

Study-tekstin kuullunymmärtäminen
• kuunteluharjoitus tekstin sisällöstä ennen varsinaista tekstinkäsittelyä
• kaikkiin teksteihin on ainakin yksi suomen- ja englanninkielinen
tehtävä

Study-tekstin kertominen
• kerrontakaavio suullisen harjoittelun tueksi

Study-tekstin sisältökysymykset tai väittämät
• tekstiä seuraavan A-tehtävän sisältökysymykset tai väittämät
suomeksi
• heikompien tueksi

Study-tekstin suomennos sekä aukotettu suomennos
• heikompien tueksi

Study-tekstin apukysymykset
• helppoja suomenkielisiä sisältökysymyksiä tekstin ymmärtämisen
helpottamiseksi
• heikompien tueksi
11
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Study-tekstin sanojen ääntäminen
• 15–20 sanaa ja ilmaisua tekstistä ääntämisen harjoitteluun

llmaisut
• Study-tekstin keskeisten ilmausten etsiminen
• useammasta sanasta muodostuvien ilmaisujen (chunks)
hahmottaminen ja harjoittaminen
• Opettajan materiaalissa listaa seuraa soveltava aukkotäydennys

Sanastopelit ja toiminnalliset tehtävät
• Alias- ja Talking crosswords -tehtäviä suulliseen sanastoharjoitteluun

Sanakokeet
• kaksi sanakoetta tekstistä, sanakokeissa eri sanat

Epäsäännölliset verbit
• A/B-harjoitus Unit 3:sta alkaen

Talk
• keskusteluharjoitus parin kanssa (suomenkielinen skeema)

Know
• englanninkielisiä kysymyksiä tekstikirjan kuva-aukeamasta
• sanastoa harjoittava Noughts and crosses

Learn
• tehtäväkirjan kielioppitekstin suomennos
• rakennetta harjoittava A/B-tehtävä

Your choice
• teksteihin liittyviä kysymyksiä englanniksi ja suomeksi

12

63_4693_9_s1_16.indd 12

26.9.2016 12.21

