
Valmistavaan opetukseen soveltuvia materiaaleja 

Esi- ja alkuopetus 

Avainsanoja-sarja 

- Sopii varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen S2-opetukseen sekä valmistavaan

opetukseen.

- Aihekokonaisuuksissa käsitellään lapsen arkeen ja lähiympäristöön liittyvää sanastoa.

- Näytesivut on nähtävillä verkkokaupassa:

https://tuotteet.sanomapro.fi/tuotteet/esiopetus/avainsanoja.html

Avainsanoja-sarjan tuotteet 

- Avainsanoja S2 Tehtävävihko A: Kirja sopii lukemaan harjoittelevalle. Lapsen ei tarvitse

itse kirjoittaa sanoja tai virkkeitä. Sisältää ympyröinti-, rastitus-, piirtämis- ja

yhdistämistehtäviä (ks. näytesivut).

- Avainsanoja S2 Tehtävävihko B: Kirja sopii lukutaitoiselle (ks. näytesivut).

- Avainsanoja S2 Opettajan opas: Opas sisältää kymmenen harjoituskirjoja mukailevaa

teemajaksoa, joihin on koottu runsaasti tehtäviä ja toimintavihjeitä. Opas sisältää mm.

kopioitavia kuva- ja sanakortteja, pelipohjia, monistetehtäviä ja erilaisia toiminnallisia

tehtäviä sanaston harjoitteluun.

Ystävien aapinen ja lukukirja 

- Sarjaan kuuluu S2-harjoituskirjat, jotka toimivat rinnakkain sarjan tavallisten

harjoituskirjojen kanssa.

- S2-harjoituskirjojen lopussa on omat ja S2-oppilaille räätälöidyt sanastosivut, joilla

harjoitellaan lapsen arkeen ja kouluun liittyvää perussanastoa (esim. kouluvälineet ja

vaatteet).

- S2-harjoituskirjoissa on runsaasti kuva- ja sanatukea. Lisäksi ilmaisella Arttu-sovelluksella

aukeaa myös äänitukea, jolloin oppilas voi kuunnella tehtävässä tarvittavia sanoja.

- Näytesivut on nähtävillä verkkokaupassa:

https://tuotteet.sanomapro.fi/tuotteet/alakoulu/aidinkieli-ja-kirjallisuus/ystavien-

aapinen.html

Ystävien aapisen ja lukukirjan S2-tuotteet: 

- Suomi toisena kielenä harjoituskirja 1A: Soveltuu suomen kielen kirjainmuotojen

harjoitteluun. Lopussa on erilliset S2-sanasto- ja tehtäväaukeamat, jotka soveltuvat myös

oppilaalle, jolla on heikko kielitaito.

- Suomi toisena kielenä harjoituskirja 1B: Soveltuu suomen kielen perusrakenteiden ja -

ominaisuuksien harjoitteluun. Lopussa on erilliset S2-sanasto- ja tehtäväaukeamat.

- Suomi toisena kielenä harjoituskirja 2 Kielitietäjä: Soveltuu suomen kielen rakenteiden

harjoitteluun. Lopussa on erilliset S2-sanasto- ja tehtäväaukeamat.
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- (Suomi toisena kielenä harjoituskirja 2 Tekstitaitaja: Kirjassa harjoitellaan erilaisia

tekstilajeja ja niiden omaa tuottamista. Lopussa on erilliset S2-sanasto- ja

tehtäväaukeamat.)

- Opettajan materiaali S2-opetukseen: Materiaali sisältää kattavat käsittelyvinkit S2-

harjoituskirjojen sanastosivujen käsittelyyn sekä paljon muuta lisämateriaalia, esim.

sanastomonisteita, kuvakortteja ja toiminnallisia vinkkejä S2-opetukseen.

Englanti

- Sanastot-sovelluksen kautta voi harjoitella suomen sanoja teemakohtaisten kääntökorttien

avulla, mikäli englannin kielen alkeet on hallussa. Sopivat tuotteet:

Alakoulusta (kuvalliset kääntökortit):

o Come with me 1–3

o Go!

o Go for it! 3–6

Yläkoulusta: 

o On the Go 1–3

Lukiosta: 

o Elements 1–2, 3 ja 4

o On Track 1–8

- Sarjojen tekstikirjat ovat yksikielisiä (englanti), joten niitä voi hyödyntää englannin

opiskelussa:

o Alakoulu: Come with me! 3 ja 4 Textbook

o Alakoulu: Go for it! 3–6 Textbook

o Yläkoulu: Level Up 7 Texts

o Yläkoulu: On the Go 1 Texts (7. luokka), On the Go 2 Texts (8. luokka), On the Go 3

Texts (9. luokka)

o Lukio: Elements 1–2, 3 ja 4 Texts & grammar

o On Track tekstit


