
 

Magazin.de ja opetussuunnitelman 

perusteet 

Magazin.de on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen oppimateriaali-

sarja. Lukion opetussuunnitelma (2016) pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka 

mukaan opiskelija on aktiivinen, tavoitteellinen ja itseohjautuva. 

 

Magazin.de-materiaali 

– ohjaa opiskelijaa osallistumaan sekä oman oppimisensa että 

kurssin suunnitteluun 

– rohkaisee oman ja toisen oppimisen arviointiin 

– kannustaa omaan pohdintaan ja oivaltamiseen 

– ohjaa opiskelijaa etsimään itselle parhaiten sopivia opiskelutekniikoita 

– rohkaisee opiskelijaa hyödyntämään jo karttunutta kielitaitoa kaikkien kielten 

osalta uuden kielen oppimisen tukena 

– kannustaa alusta asti luontevaan, omakohtaiseen viestintään 

 

Opetussuunnitelmassa painotetaan oppimisen tapahtuvan vuorovaikutuksessa 

muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. 

 

Magazin.de-materiaali 

– innostaa opiskelijaa etsimään häntä kiinnostavaa saksankieliseen kulttuuri- 

alueeseen liittyvää materiaalia myös oppikirjan ulkopuolelta 

– tutustuttaa saksankielisen kulttuurialueeseen autenttisen videomateriaalin 

avulla 

– harjoituttaa ääntämistä ja intonaatiota mielekkäästi vuorovaikutustilanteiden 

yhteydessä 

– mahdollistaa integraation muiden oppiaineiden kanssa 

– tarjoaa runsaasti erilaisia pelejä, pari– ja ryhmätehtäviä sekä vertaisarviointiin 

kannustavia vinkkejä 

  



Opintoihin liittyviä onnistumisia ja muita myönteisiä kokemuksia pidetään 

merkityksellisinä, koska niiden katsotaan edistävän oppimista ja innostavan 

osaamisen kehittämiseen ja näin edesauttavan tärkeän tavoitteen, elinikäisen 

oppimisen, saavuttamisessa. 

 

Magazin.de-materiaali 

– ohjaa omakohtaiseen viestintään alusta asti 

– osoittaa, että vähäiselläkin kielitaidolla voi viestiä 

– mahdollistaa etenemisen omassa tahdissa ja omien taitojen mukaisesti 

vaiheittaisesti etenevien harjoitusten avulla 

– tarjoaa onnistumisen elämyksiä kertaamalla opittuja asioita systemaattisesti 

 

Opetussuunnitelman mukaan kielten opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen, 

jossa tekstillä tarkoitetaan sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä. Kieltenopetus 

edistää osaltaan opiskelijoiden monilukutaitoa. 

 

Magazin.de-materiaali 

– sisältää monipuolisesti eri tekstilajeja olevia tekstejä 

– tarjoaa mahdollisuuden käyttää  kuvitusta kuvanlukutaidon ja kuvantulkinnan 

harjoittamiseen 

– kannustaa tutustumaan myös oppikirjan ulkopuolisiin teksteihin 

– harjoituttaa epävarmuuden sietämistä niin kuullunymmärtämisessä kuin 

luetunymmärtämisessäkin 

– kannustaa hyödyntämään mm. muita kieliä päättelyn tukena 

 

Tieto– ja viestintäteknologiaa tulee käyttää luontevasti opiskeluympäristöjen 

osana. 

 

Magazin.de-materiaali 

– ohjaa systemaattisesti hyödyntämään tieto– ja viestintäteknologiaa oppimateri-

aalin lisäksi 

– kannustaa tekemään harjoituksia mm. äänittämällä, videoimalla ja tekemällä 

diaesityksiä 

– tarjoaa runsaasti valmista digitaalista materiaalia (mm. videoita, interaktiivisia 

harjoituksia, arviointimateriaalia) digikirjassa, opiskelijan digilisätehtävissä 

(Magazin.de 1 ja 2), opettajan digiopetusaineistossa ja digikokeissa 

 

Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Palautetta tulee 

antaa monipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. Opiskelijoita ohjataan 

antamaan palautetta myös itse– ja vertaisarvioinnin keinoin. Arvoinnissa voidaan 

hyödyntää myös salkkutyöskentelyä. 

 

Magazin.de-materiaali 

– huomioi arvioinnissa kaikki kielitaidon osa-alueet 

– ohjaa johdonmukaisesti itse– ja vertaisarviointiin niin kurssin alussa ja lopussa 

kuin kurssin aikanakin 

– mahdollistaa arvioinnin myös kielisalkun tai portfoliopolun keinoin 

– harjoituttaa alusta alkaen myös ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä (digikokeet)  



Magazin.de 1: Tutustutaan toisiimme ja 

uuteen kieleen 
 

Tavoitteet 

– tutustutaan saksan kieleen asemaan maailmassa 

– harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa 

– opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia 

 

Aihepiirit ja viestintätilanteet 

– tervehtiminen ja kuulumisten kysely 

– esittäytyminen 

– vapaa-ajasta ja harrastuksista kertominen 

– viikonloppusuunnitelmista puhuminen 

– ulkonäön ja luonteen kuvailu 

– ihastuksesta puhuminen 

– perheestä ja suvusta kertominen 

– juhlista kertominen 

– koulusta ja oppiaineista kertominen 

– koulupäivästä kertominen 

 

Rakenteet 

– lukusanat 0-100 

– substantiivien epämääräinen ja määräinen artikkeli 

– monikon muodostaminen 

– substantiivien akkusatiivi 

– persoonapronomimien nominatiivi 

– omistuspronominit 

– olla-verbit sein ja haben 

– säännöllinen preesenstaivutus 

– epäsäännöllinen preesenstaivutus 

– eriävät yhdysverbit 

– modaaliverbit können ja müssen 

– päälauseen sanajärjestys 

– ajan ilmauksia: viikonpäivät, kellonajat, kuukaudet ja vuodenajat 

– kysymyssanoja 

– kieltosanat 

 

 

Magazin.de 2: Matkalla maailmassa 
 

Tavoitteet 

– harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaa-

misen tilanteissa 

– harjoitellaan selviytymistä tavanomaisissa asiointitilanteissa 

– opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä 

 



Aihepiirit ja viestintätilanteet 

– säätilan kuvailu 

– tapaamisesta sopiminen 

– kahvilassa asioiminen 

– matkasuunnitelmista keskusteleminen 

– omasta kodista kertominen 

– nähtävyyksiin tutustuminen 

– matkustustilanteissa toimiminen 

– vaatteiden ja asusteiden kuvailu 

– voinnista kertominen 

– matkasta kertominen 

 

Rakenteet 

– jo opittujen rakenteiden kertausta 

– olla-verbien imperfekti (war ja hatte) 

– sivulauseen sanajärjestys 

– man-pronomini 

– modaaliverbejä 

– verbit mögen ja wissen 

– substantiivien datiivi 

– datiiviprepositiot 

– säännöllisten verbien perfekti 

– epäsäännöllisten verbien perfekti 

– haben tai sein perfektin apuverbinä 

 

Magazin.de 3: Elämän tärkeitä asioita 
 

Tavoitteet 

– harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen 

 

Aihepiirit ja viestintätilanteet 

– esittäytyminen 

– vapaa-ajasta keskusteleminen 

– viikonlopusta kertominen 

– harrastuksista keskusteleminen 

– harrastuksen esittely 

– luonteen ja ulkonäön kuvailu 

– itsestä kertominen, oman luonteen ja ulkonäön kuvailu 

– perheestä ja sukulaisista keskusteleminen 

– erilaisista perheistä puhuminen 

– asumisesta keskusteleminen 

– unelma-asunnosta kertominen 

 

Rakenteet 

– jo opittujen rakenteiden kertausta 

– persoonapronominien akkusatiivi 

– akkusatiiviprepositiot 



Magazin.de 4: Monenlaista elämää  
 

Tavoitteet 

– kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuk-

sessa 

– harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää 

 

Aihepiirit ja viestintätilanteet 

– suomalaisesta ruoasta kertominen 

– kansainvälisestä ruokakulttuurista keskusteleminen 

– suomalaisista juhlista kertominen 

– suomalaisen ja saksalaisen kulttuurin vertailu 

– suomalaisesta luonnosta kertominen 

– tutustuminen Suomeen sveitsiläisen silmin 

– suomalaisten kuvailu 

– maassa maan tavalla –  kehonkielen merkitys viestinnässä 

– kielistä, kansallisuuksista ja maista kertominen 

– saksalaisesta kulttuurista kertominen 

 

Rakenteet 

– persoonapronominien datiivi 

– perfekti ilman ge-tunnusta 

– vaihtoprepositiot 

– adjektiivien vertailu (positiivi, komparatiivi, am … sten -muoto) 

– epäsuora kysymyslause 

 

 

Magazin.de 5: Hyvinvointi ja huolenpito 
 

Tavoitteet 

– opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntele-

vana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

– harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväi-

seen elämään liittyvistä asioista 

– harjoitellaan keskustelemaan hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liitty-

vistä asioista 

– pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle 

ja hyvinvoinnille 

 

Aihepiirit käsittelevät hyvinvointia, ihmissuhteita ja elämänvaiheita erilaisten tekstien 

avulla. 

 

 

 

 

 



Rakenteet 

– lukusanat 

– konditionaali ja konjunktiivi 

– pluskvamperfekti 

– refleksiiviverbit 

– infinitiivi 

– zu-partikkeli 

 

 

Magazin.de 6: Kulttuuri ja mediat 
 

Tavoitteet 

– vahvistetaan monilukutaitoa 

– tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 

ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta 

 

Rakenteet 

alustava suunnitelma: 

– säännölllisten verbien imperfekti 

– epäsäännöllisten verbien imperfekti 

– genetiivi 

– relatiivilauseet 

 

 

Magazin.de 7: Opiskelu, työ ja tulevaisuus  
 

Tavoitteet 

– kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen 

 

Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tule-

vaisuudensuunnitelmiin. 

 

Rakenteet 

alustava suunnitelma: 

– substantiivi ilman artikkelia 

– futuuri 

– järjestysluvut 

– adjektiivin taivutus 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magazin.de 8: Yhteinen maapallomme 
 

Tavoitteet 

– jatketaan keskusteluharjoituksia 

– kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan 

– tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön 

 

Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämänta-

vasta. 

 

Rakenteet 

alustava suunnitelma: 

– superlatiivi attribuuttina 

– maantieteelliset nimet 

– heikot maskuliinit 

– imperatiivi 

– passiivi 


