
OPISKELUSTA YLEENSÄ: 

 
Kaikki oppivat, mutta eivät samalla tavalla: 
 
Esim. Howard Gardner erottaa 8 erilaista älykkyyttä (vahvuuksia, joita kannattaa 
hyödyntää opiskelutekniikkaa valitessa). Mikäli sinua kiinnostaa, millainen oppija 
lapsesi on (tai millainen itse olet) löytyy verkosta testi, jolla tätä voi mitata. 
Osoite on: www.zest.fi (sieltä löytyy osio ”testaa” ja ”tutustu lahjakkuuteesi”). 
Kun selvität oppimisen vahvuudet, on helpompi miettiä tapoja opiskella. 
 
Tietoa Howard Gardnerin eri älykkyyksistä (ja tavoista opiskella) mm:  
http://monilykkyysteoria.weebly.com/ 
 
KIELTENOPISKELUSTA: 

* kielenopiskelu on pitkällinen prosessi, joka vaatii jatkuvaa kertausta ja 

päivitystä - edellisen illan pänttäys ei siis riitä 

* kodin tärkeä tehtävä on tukea kieltenopiskelua kannustamalla ja rohkaisemalla 

* aina tulee läksyä  

* kappaleen lukeminen tarkoittaa sen lukemista huolellisesti, sisällön 

pohtimista/kääntämistä - ei vain lukemista tehtävien oikeiden vastausten 

löytämiseksi 
 

ERILAISIA SANASTONOPPIMISEEN LIITTYVIÄ "APUVÄLINEITÄ" 

* ryhmittele sanoja ryhmiin esim. merkityksen mukaan (esim. VÄRIT: punainen, 

sininen jne.) 

* tee sanoista itsellesi muistipeli 

* kirjoita sanoja lapulle ja harjoittele sanoja kunnes osaat ne - jo opitut sanat voit 

siirtää omaan pinoonsa 

* kirjoita sanoja vihkoosi 

*pyydä jotakuta kuulustelemaan sanoja tai pitämään sinulle "testi" kotona 

* voit myös testata sanat itseltäsi – peitä oikea vastaus ja yritä parhaasi 

* kirjoita tärkeimmät sanat lapulle, jonka laitat esim. huoneesi peiliin, vessan 

oveen, tietokoneen näytölle tms. 

* sekä Premiär  

http://www.otava.fi/oppimateriaalit/luokat7-9/premiar_1_opettajan_materiaali/ 

(sivun oikeasta alareunasta löytyy linkit eri luokkien tehtäviin)



* että Key English  

http://ratkaisut.sanomapro.fi/web/guest/ylakoulu 

(kirjaudu oppilaan avaimella, jonka saat opettajaltasi) 

kirjasarjoissa on omat verkkosivut - molemmissa harjoituksia myös sanaston 

kertaamiseksi.  Näitä saa vapaasti tehdä kotona: 

 

* laadi itsellesi harjoituksia (ristikoita tms.) 

* elaboroi eli sisällytä opittava sana lauseeseen. Esim. WONDERFRUL - I had a 

WONDERFUL holiday last summer. Mitä pidempiä lauseita keksit, sen parempi. 

* voit myös mielessäsi harjoitella, miten selviäisit jostakin tilanteesta vieraalla 

kielellä, vaikkapa turistin opastamisessa 

* kuuntele laulujen sanoja 

* kuuntele, mitä elokuvissa sanotaan - teksti tv:stä löytyy tekstinpeittosivu 

* tee sanoista miellekarttoja 

* MUISTA AINA että paras tulos syntyy, kun teet työtä pienissä erissä, ei siis    

koko koealueen sanastoa edellisenä iltana 

* muista lukea kappaleita kotona (myös ÄÄNEEN) 

* keksi sanan muistamiselle omia muistisääntöjä - mitä hassumpi sen parempi 

(esim. sanan 'comfortable' (mukava) voi muistaa siitä, että Comfort tekee pyykin 

mukavantuntuiseksi tai sanan 'sale'(alennusmyynti) siitä, että SALE on kauppa 

*varaa itsellesi vihko, johon kirjoitat sanoja (esim. vain kappaleen 

tärkeimmät/uudet sanat) 

* koita muistella sanaa asiayhteydestä – yksittäinen sana ei ehkä tulee mieleen, 

mutta lauseen/tilanteen yhteydessä saatat sen muistaakin 
 

Näiltä sivuilta (englanninkielisiä) löytyy eritasoisia harjoituksia kielioppiin ja 

sanastoon: 
 

http://www.usingenglish.com/quizzes/ 

http://a4esl.org/a/v.html 

http://www.englishclub.com/esl-quizzes 

http://www.agendaweb.org/ 


