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7. VUOROVAIKUTUS

Kuinka edistää kieltä heikosti taitavien osallistujien vuorovaikutusta 

etäviestinnässä

TAUSTA

Tämä tehtävä käsittelee ongelmaa, miten aloittaa etäkielikurssi aloittelijoiden 
kanssa (EVK-taso A1 tai A2). Päämääränänä on mahdollistaa kielen oppimis- 
tehtävän aloittaminen etänä aloittelijatason oppijoiden kanssa.

TEOREETTINEN POHJA

Tehokkain tapa kehittää kielitaitoa on harjoitella kohdekieltä tehtävää 
tehdessä. Kuvien käyttäminen on tehokas resurssi yhteisymmärryksen  
luomiseen ja yksinkertaisten lauseiden tuottamiseen.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Tehtävän päämääränä on mahdollistaa uusien sanojen ja perussyntaksin 
omaksuminen aloittelijatason oppijaryhmässä käyttämällä niitä 
etävuorovaikutuksessa. Kielellistä vuorovaikutusta tuetaan kuvien avulla.
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Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T A P A

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

K O H D E R Y H M Ä

Kaikki kohderyhmät Yksityiskohtaiset ohjeet

Jaa osallistujat pareiksi. 
Neuvo heitä valitsemaan kolme elementtiä
(substantiivi, adjektiivi ja kuva) ja valmistamaan kolme
lausetta. 
Näytä kuvat kaikille osallistujille. 
Pyydä osallistujia lukemaan yksi kerrallaan heidän
kirjoittamansa lauseet. Muut osallistujat kuuntelevat ja
yrittävät löytää kuvan, joka liittyy lauseeseen. 
Korjaa lauseita, jos se on tarpeellista ja ehdota
huolitellumpia lausemuotoja (osallistujien taitotason
mukaisesti).
Pyydä osallistujia kirjoittamaan lauseet jaettuun
dokumenttiin (esim. Flinga, Whiteboard). 

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Mahdollistaa aloittelijatason kielenoppijoiden
osallistuminen etäviestintään.
Käyttää eurooppalaista perintöä opetusresurssina. 
Oppia syntaksin perustaitoja.

Tavoite

Valmistautuminen

Valitse substantiiveja, adjektiiveja ja kuvia, joissa on
opittavaa sanastoa. Näiden tulee liittyä aiheeseen
(paikallinen kulttuuriperintö; esimerkiksi merenkulun
sanasto voisi olla vesi, meri, ranta, vene, kala jne. 

Substantiivien, adjektiivien ja kuvien määrää
voidaan nostaa osaajatason noustessa. 

Valitse viisi adjektiivia: nämä voivat olla yksinkertaisia,
kuten iso, pieni, kaunis, ruma jne. 
Valitse useita kuvia, jotka liittyvät substantiiveihin ja
adjektiiveihin. Nämä voivat olla osallistujien aiemmin
ottamia kuvia esim. kuva veneestä, kalasta jne. 

Verkossa

30 – 60 minuuttia

6-10

Ryhmätyö


