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ALL STARS JA  
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

All Stars on toiminnallisuutta ja autenttisuutta painottava oppimateriaali, joka toteuttaa 
uusia opetussuunnitelman perusteita. Sarja kiinnittää erityistä huomiota oppimaan oppi
miseen ja monipuolisiin oppimismenetelmiin, jotka tukevat erilaisia oppijoita. Sisällöt on 
valittu siten, että niitä voi helposti integroida eri oppiaineiden opiskeluun sekä koulun 
yhteisiin opetusta eheyttäviin kokonaisuuksiin.

Oppimiskäsitys

All Stars kannustaa luovuuteen, leikkiin ja draamaan, ja vastaa näin uusien opetussuunni
telman perusteiden käsitystä oppilaasta aktiivisena toimijana. Sarja tarjoaa lukuisia 
mahdollisuuksia käyttää eri aisteja ja koko kehoa uusien tietojen ja taitojen rakentamiseen, 
ja vahvana pohjavireenä on aina oppimisen ilo.

Laaja-alainen osaaminen

Opetussuunnitelman perusteissa nähdään osaaminen laajana kokonaisuutena. Kaikkien 
taitojen perustana ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1). All Stars tarjoaa erilaisia 
tehtävätyyppejä, jotka auttavat oppilasta löytämään itselleen ominaisia oppimistapoja. 
Sarja ohjaa työskentelemään niin ryhmissä, pareittain kuin itsenäisestikin. Tehtäviä, joissa 
oppilas voi käyttää omaa luovuuttaan, on alusta lähtien runsaasti. Oppilaskeskeiset työ
tavat ohjaavat oppilasta suunnittelemaan omaa työtään ja arvioimaan sitä. Tukea itse
arviointiin on sekä tehtäväkirjassa että opettajan materiaalissa.

Laajaan osaamiseen kuuluvat myös kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
(L2). All Stars tutustuttaa oppilaat aluksi brittikulttuuriin rakastettavien myyrähahmojen  
avulla, minkä jälkeen näkökulma laajenee koko englanninkielisen kulttuurialueen ja 
 Euroopan kautta maailmanlaajuiseksi. Oppilasta ohjataan kertomaan omasta kulttuuri
taustastaan ja kokemaan monikulttuurisuus rikkautena. Sarjassa kannustetaan oppilaita   
ja opettajia autenttiseen vuorovaikutukseen oman maan rajojen yli.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) ovat alakoulussa erityisen suuressa asemassa. 
All Stars sarjan tekstit tarjoavat malleja arjen tilanteissa pärjäämiseen englannin kie
lellä. Tehtäväkirjan kuvasanastojen yhteydessä nostetaan aina esille arkielämässä käyttö
kelpoisia, keskeisiä sanontoja. Auttavaisuus ja toisista välittäminen ovat tärkeitä arjen 
taitoja, joiden kehittymistä sarja tukee kaikilta osin.
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Erilaisia viestejä tulviva tietoyhteiskunta vaatii oppilailta monilukutaitoa (L4), kykyä lukea 
ja tulkita eri kanavista välittyvää tietoa sekä tuottaa ja esittää tietoa erilaisten välineiden 
avulla. All Stars tarjoaa runsaasti erilaisia tekstilajeja, ohjaa tiedon etsimiseen internetistä 
sekä nostaa esiin oppilaiden vapaaajan maailmasta tuttuja tekstejä. Jokaiseen kappale
tekstiin liittyy tehtäviä, jotka harjaannuttavat erilaisten lukustrategioiden käyttöön, kuten 
tekstin sisällön ennakointiin kuvien ja otsikoiden silmäilyn avulla. Tiedon hakua ja tuottamista 
tukevia portfoliotehtäviä on opettajan materiaalissa runsaasti.

Monilukutaidon kehittymiseen tarvitaan riittävää tieto- ja viestintäteknologista osaamista 
(L5). All Stars sarjan kehuttu, selkeä ja helppokäyttöinen sähköinen materiaali harjaan
nuttaa oppilasta käyttämään TVTtaitoja opiskelussaan. Sähköinen materiaali sisältää myös 
kattavan valikoiman linkkejä hauskoille ja hyödyllisille sivustoille. Opettajan materiaalin 
portfoliotehtävien yhteydessä on runsaasti esimerkkejä ja ohjeita TVT:n pedagogiseen 
käyttöön. Sarja antaa lisäksi vinkkejä kansainvälisen yhteistyön toteuttamiseen internetin 
avulla, kuten Opetushallituksen Suomessa koordinoiman eTwinningyhteisön kautta.

All Stars kannustaa oppilasta kehittämään yhteistyötaitojaan, kantamaan vastuuta omasta 
työstään, yrittämään sisukkaasti ja kiinnittämään huomiota onnistumisen kokemuksiin. Näin 
luodaan pohjaa työelämätaidoille ja yrittäjyydelle (L6). Tekstit kannustavat nuoria yrit
teliäisyyteen, kuten myyjäisten ja kirpputorien pitämiseen, tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) ovat  
taitoja, joiden kehittymistä All Stars tukee vahvasti. Työtavat kannustavat osallisuuteen läpi 
sarjan, ja kirjan henkilöt ja tarinat nostavat keskusteltavaksi sarjan keskeiset arvot, joita 
ovat osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäksi yhdenvertaisuus, monikulttuurisuus sekä ympä
ristön suojeleminen. Sarja ohjaa oppilasta keksimään kestäviä tapoja kehittää koulua  
ja suojella ympäristöä. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden teemat 
nousevat esille erityisesti kuudennen luokan materiaalissa.

Englannin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6

All Stars tukee oppilaan kasvua kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  
(T1–T4) havainnollistamalla maailman kielten ja kulttuurien kirjoa sekä englannin asemaa 
maailmanlaajuisena viestinnän välineenä. Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa taustaansa 
sekä tutustumaan avoimesti muiden kulttuureihin ja nuorten elämään eri puolilla maailmaa.

All Starsissa kiinnitetään paljon huomiota sallivan, kannustavan opiskeluilmapiirin luomiseen, 
joka antaa mahdollisuuden kielenopiskelutaitojen (T5–T6) kehittymiseen. Ymmärrettävän 
viestin välittymistä korostetaan ehdottoman oikeakielisyyden sijasta. Monipuolinen mate
riaali ohjaa oppilasta käyttämään kielitaitoaan rohkeasti ja löytämään itselleen sopivia 
tapoja oppia kieltä. Kielitietoon pureudutaan toiminnallisuuden, rytmien ja musiikin avulla, 
jolloin uteliaisuus ja oppimisen ilo säilyvät. Työkirjan havainnollistavat kuvat tukevat kieli
tiedon omaksumista.

All Stars sisältää runsaasti materiaalia, joka harjaannuttaa oppilaan taitoa toimia vuoro-
vaikutustilanteissa (T7–T9). Suulliset, kirjalliset ja sähköiset tehtävät ohjaavat eri viestintä
kanavien käyttöön sekä tilanteeseen sopivien viestinnän keinojen käyttämiseen.

Oppilaan taito tulkita tekstejä (T10) kehittyy hänen työskennellessään erilaisten tekstien 
parissa sopivalla vaikeustasolla. All Stars sarjan harkittu, toimiva eriyttäminen antaa  
tähän hyvät mahdollisuudet. Teksteissä painottuu dialogimuoto, mutta oppilaan kielitaidon 
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kehittyessä myös tekstilajit monipuolistuvat. Dialogin ja kertovan tekstin lisäksi tutkitaan 
mm. sarjakuvia, blogikirjoituksia, tekstiviestejä, nettisivuja, runoja, mainoksia, julisteita  
ja uutisia.

Oppimateriaalin runsaat tuottamistehtävät, jotka sopivat hyvin toteutettaviksi tieto ja 
viestintätekniikkaa käyttäen, tukevat oppilaan taitoa tuottaa tekstejä (T11). Lähes kaikki 
harjoitukset on suunniteltu niin, että ne voidaan suullistaa. Ääntämisen oppimiseen All Stars 
paneutuu virkistävällä, omaleimaisella tavalla.

Oppimisympäristöt ja työtavat

All Stars kannustaa monipuolisten oppimisympäristöjen ja työtapojen käyttämiseen.  
Sanastoa, sanontoja ja kielitietoa opitaan niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Leikillä, laululla, 
kehorytmiikalla, pelillisyydellä ja draamalla on vahva asema sarjassa. Oppimateriaali 
tarjoaa mahdollisuuksia tehdä omaehtoisia salkkutehtäviä sekä antaa vinkkejä kansain
välisten yhteistyöprojektien toteuttamiseen.

Arviointi

All Stars materiaalin avulla voi arvioida monipuolisesti kielitaidon eri osaalueita. 
 Erityisesti on painotettu oppilaiden itsearviointitaitojen kehittymistä. Harjoituskirjassa   
on säännöllisin väliajoin itsearviointitehtäviä, joissa arvioidaan myös opiskelutaitojen 
 kehittymistä. Opettajan kirjassa on testejä, joiden avulla oppilas voi seurata kuinka   
hyvin hän on omaksunut kappaleiden ydinaineksen (sanat ja sanonnat).

Erilliseen arviointimateriaaliin kuuluvat jaksokohtaiset suullisen kielitaidon arvioinnit   
(kolme erilaista) sekä summatiiviset kokeet, joissa arvioidaan sanaston kehittymistä,  
kuullun ja luetun ymmärtämistä, vuorovaikutustaitojen kehittymistä, fraasien ja rakenteiden 
hallintaa sekä tuottamista. Sähköisen aineiston koetyökalun avulla kokeiden laatiminen on 
nopeaa ja vaivatonta. Kokeeseen voi luoda omia tehtäviä tai valita lukuisista valmiista 
tehtävistä. Lisäksi opettajan kirja sisältää runsaasti portfoliotehtäviä, joista koottua  
kielisalkkua voi käyttää arvioinnin välineenä.

All Stars -sarjan keskeiset sisällöt
Aihepiirit ja tilanteet

All Stars 3
Tervehdyksiä, koulutarvikkeita, värejä, perheenjäseniä, adjektiiveja, ruokia ja juomia, 
numerot 1–100, huonekaluja, huoneita, harrastuksiin liittyviä verbejä, urheilulajeja, 
 kehonosia, arkielämään liittyviä verbejä, vuorokaudenajat, viikonpäivät, lemmikki   
eläimiä, luontosanoja, villieläimiä, maatilan eläimiä, sääsanoja, rakennuksia, vaatteita.

All Stars 4
Miten harjoittelet englantia koulussa ja kotona, pihaleikkejä, kellonajat, äännemerkkejä, 
harrastuksia, adjektiiveja, soittimia, arkipäivän verbejä, ruokia ja juomia, ruokailuvälineitä, 
ravintolassa tilaaminen, kouluaineita, tietotekniikkaa, turvallisesti internetissä, kuukaudet, 
vuodenajat, ammatteja, hedelmiä ja marjoja, vihanneksia, sairauksia, vaatteita, vaate
ostoksilla, kotiaskareita, aakkoset, numerot 100–10 000, matkatavaroita, kulkuneuvoja, 
matkalipun ostaminen, rakennuksia, Euroopan maita, sääsanoja.
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All Stars 5
Itsestä kertominen, oppimaan oppiminen, ulkonäkösanastoa, adjektiiveja, vaatteita, 
harrastuksia, harrastusvälineitä, tunteiden ilmaiseminen ja huudahduksia, järjestyslukuja, 
päivämääriä, maatilan sanoja, ruokia, ammatteja, perheenjäseniä, maita, ajanilmaisu
ja, kehonosia, kommunikaatiostrategioita, kieliä, lentokenttäsanoja, kaupunkisanoja, tien 
 neuvominen, luontosanoja, retkeilysanoja.

All Stars 6
Oppimaan oppiminen, ammatteja, aistit, adverbejä, harrastuksia, tunnesanoja, ostos
keskukseen liittyvää sanastoa, elokuvasanastoa, tietotekniikka, maita, verbejä, kieliä, 
ruoanlaittosanastoa, mielipiteen ilmaiseminen, epäsäännöllisiä verbejä, kierrätyssanastoa, 
huonekaluja ja kodin tavaroita, taidesanastoa, musiikkisanastoa, soittimia, näytelmä.

Sanonnat ja rakenteet

All Stars 3
What’s your name? My name is..., I’m...
I like... / I don’t like...
Do you like...? Yes, I do. / No, I don’t.
Who’s that? That’s...
I, you, he, she
Spaghetti? Yes, please. / No, thank you.
Yksikkö ja monikko
I’ve got... / I haven’t got...
Have you got...? Yes, I have. / No, I haven’t.
How old are you? I’m... years old.
Ollaverbin myönteinen yksikkömuoto
I can... / I can’t...
Can you...? Yes, I can. / No, I can’t.
Kehotuksia 
Possessiivipronominit
When do you...? In the morning/afternoon/evening
Ollaverbin kielteinen yksikkömuoto
Are you...? No, I’m not.
Is she/he...? No, she/he isn’t.
Where’s...? In, on, under, behind
Ollaverbin myönteinen yksikkömuoto
Ollaverbin kielteinen yksikkömuoto
What’s the weather like? It’s...
Whose...? Holly’s.
What’s the time? It’s... o’clock.

All Stars 4
Ehdottaminen ja ehdotukseen vastaaminen (Let’s)
Kellonajan kysyminen ja kertominen
Yleispreesens, yks. 3. p.: myönteinen, kysyvä ja kielteinen muoto
What time do you...? At...
What would you like? I’d like..., please.
Anna has/hasn’t got English on Monday.
Has she got ...? Yes, she has. / No, she hasn’t.
When is your birthday? It’s in January.
What flavour would you like? I’d like..., please.
A, an
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What are you wearing? I’m wearing...
What is he wearing? He’s wearing...
What are you doing? I’m...
What is Holly doing? She’s...
Can you spell that, please?
How do you travel to ...? By...
In front of, between, next to, opposite
Where are you from? I’m from...
Where is he from? He’s from...

All Stars 5
What does he/she look like? 
What does he/she wear to...?
What’s Jane’s hobby?
Does she/he like...? Yes, she/he does.
Adverbeja
Päivämäärän kertominen 
Ollaverbi: kysyvä muoto
Yksikkö sekä säännöllinen ja epäsäännöllinen monikko
What would you like for breakfast? ..., please.
Have got: kysyvä muoto
What does he/she do? He’s / She’s a... (ammatti).
Yleispreesens: kysyvä muoto
A, an, the
Ollaverbin imperfekti: myönteinen, kysyvä ja kielteinen muoto
What did you do...? What did Colin do...?
Säännöllinen ja epäsäännöllinen imperfekti: myönteinen ja kielteinen muoto
What language do you speak in...? We speak...
Persoonapronominien objektimuodot
There is... There are...
Is there...? Are there...?
Be going to

All Stars 6
Sanajärjestys
Kysymyslauseet: Kysymyssana ja do/does
Adjektiivien vertailumuodot
Must, have to, should, can, may
Be ja have verbien imperfekti
Ainesanat
Säännöllinen ja epäsäännöllinen imperfekti
Prepositioita
Some, every, any, ja noalkuiset pronominit
Konjunktioita: And, or, but, when, because
Futuuri: Will
Ofgenetiivi

Sanonnat ja rakenteet kertautuvat eri vuosiluokilla spiraaliperiaatteen mukaisesti.


