
 

 
J'aime ja opetussuunnitelman  
perusteet 

  

Sarjan perusperiaatteet 

J'aime-materiaali toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja niiden 
perustana olevaa oppimiskäsitystä, jonka mukaan opiskelija on aktiivinen toimija.  
Häntä ohjataan asettamaan konkreettisia tavoitteita ranskan opiskelulleen ja seuraa-
maan niiden toteutumista kertaus- ja itsearviointitehtävien avulla. Kunkin kurssin lo-
pussa on lisäksi taitotasoasteikon pohjalta soveltaen tehty tarkistuslista, jonka avulla 
opiskelija voi reflektoida oppimistaan kyseisellä kurssilla. Itse- ja vertaisarviointia tu-
kevat myös portfoliotehtävät. 
 
Opiskelijaa kannustetaan alusta lähtien kehittämään ajattelun taitojaan ja iloitsemaan 
oivalluksistaan. Kirjan aktiviteeteissa ja kielioppiosioissa ohjataan tekemään havaintoja 
ja päättelemään asioita kontekstin, yleistiedon ja muiden kielten avulla. Sekä koulussa 
että sen ulkopuolella hankittu monikielinen kompetenssi ja muu osaaminen valjaste-
taan käyttöön. Myös erilaiset projektityöt kehittävät soveltamis- ja ongelmanratkaisu-
taitoja. Oppimaan oppimisen taidot ovat keskiössä: opiskelijaa ohjataan pohtimaan ja 
käyttämään itselleen parhaiten sopivia opiskelutekniikoita konkreettisesti kirjan aktivi-
teettien yhteydessä.  
 
J'aime-materiaalissa niin kielioppi- kuin muidenkin aktiviteettien lähtökohtana on jokin 
opiskelijan omiin viestintätarpeisiin liittyvä käytännön viestintätilanne. Painotus on 
modernissa, puhutussa ranskassa; samalla huomio kiinnitetään kielen eri rekistereihin. 
Kuuntelua ja ääntämistä harjoitellaan systemaattisesti. Autenttista kuuntelumateriaalia 
tarjoavat videotallenteet, joissa ranskankieliset nuoret eri puolilta maailmaa kertovat 
itsestään ja kotiseudustaan. 
 
J'aime-materiaali toteuttaa laajaa tekstikäsitystä: opiskelija tottuu käsittelemään eri 
vaikeustasolla olevaa materiaalia, sekä lukien, katsoen että kuunnellen. Opiskelijaa 
kannustetaan myös tutustumaan omaehtoisesti autenttisiin tietolähteisiin omien kiin-
nostustensa mukaan. Hänen päättelytaitonsa kehittyvät ja epävarmuuden sietokyky 
kasvaa. Myös arviointimateriaalin tulkintatehtävissä on huomioitu eri tekstilajit. 
 



Tieto- ja viestintäteknologian käyttöön on runsaasti vinkkejä sekä oppikirjassa että 
opettajan materiaalissa. J'aime-sarjan digitaalinen materiaali (digikirja, digiopetusai-
neiston lisätehtävät, opiskelijan digilisätehtävät kursseihin 1–2 sekä digikokeet) har-
joittaa monipuolisesti opiskelijan tvt-taitoja. 
 
Sekä tukea tarvitseville että edistyneemmille opiskelijoille on opettajan oppaassa eriyt-
täviä lisätehtäviä ja kirjan aktiviteeteille vaihtoehtoisia tehtäviä. Erilaiset oppijat huomi-
oidaan myös arvioinnissa. 
 
 
Kurssi 1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on, että opiskelija  
– tutustuu ranskan kielen asemaan maailmassa  
– reflektoi eri kielten taitoaan ja ranskaa suhteessa niihin 
– arvioi omaa oppimistaan ja haluaa kehittää sitä 
– osaa toimia arkisissa vuorovaikutustilanteissa 
– osaa reagoida kohteliaasti 
 
Aihepiirit ja viestintätilanteet 
– tervehdykset ja esittäytyminen 
– itsestä ja perheestä kertominen 
– koti ja asuminen, vierailutilanteet 
– ravintolassa asioiminen 
– tapaamisesta sopiminen 
– urheiluharrastuksista puhuminen  
– säästä keskusteleminen 
– mieltymysten ilmaiseminen 
– ranska maailmankielenä, ranskan ja englannin vertailua 
– Bretagne 
 
Opiskelu- ja viestintästrategiat 
– oppimistyylit ja omat muistisäännöt 
– muihin kieliin vertaaminen 
– tulkintataidot: olennaiseen keskittyminen 
– pyytäminen ja ojentaminen  
– kiittäminen ja siihen vastaaminen 
– anteeksi pyytäminen  
– sinuttelu ja teitittely 
– toivotuksia  
 
Rakenteet 
– substantiivien suku ja artikkelit 
– substantiivin monikko 
– adjektiivin taivutus ja paikka 



– persoonapronominien subjektimuodot  
– omistuspronominit  
– demonstratiivipronominit 
– genetiivi  
– säännölliset er-verbit 
– être*, avoir*, aller*, faire*, voir*, pouvoir*, vouloir*, prendre*, comprendre* 
– kieltolause  
– puhekielinen kysymys  
– est-ce que -kysymys  
– il y a  
– lukusanat 0–69  
 
 
Kurssi 2 Matkalla maailmassa  
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on, että opiskelija 
– osaa toimia erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa 
– selviytyy tavanomaisista asiointitilanteista  
– osaa käyttää joitakin kompensaatiokeinoja ja keskeisiä viestintästrategioita 
 
Aihepiirit ja viestintätilanteet 
– koulusta ja opiskelusta puhuminen 
– vapaa-ajan vietosta puhuminen 
– ostostilanteet 
– matkan suunnittelu 
– matkalipun ostaminen 
– tien kysyminen ja neuvominen 
– kahvilassa asioiminen 
– apteekissa ja lääkärissä asioiminen 
– ihmisten kuvailu 
– samaa ja eri mieltä oleminen 
– Pariisi, Belgia, Bryssel 
 
Opiskelu- ja viestintästrategiat 
– tulkintataidot: päättely kontekstin, yleistietämyksen ja kuvituksen perusteella  
– sanaston opiskelustrategioita 
– kompensaatiostrategioita: sanaton viestintä 
– samaa ja eri mieltä oleminen 
– kohtelias tiedustelu  
– asiointifraaseja 
 
Rakenteet 
– persoonapronominien painolliset muodot 
– säännölliset re-verbit  
– säännölliset ir-verbit 
– venir*, savoir*, sortir*, partir*, dormir*, devoir*, il faut 



– lähifutuuri, être en train de, venir de 
– ne...plus, ne...rien, ne...jamais, ne...personne 
– artikkeli ja prepositio maiden ja kaupunkien nimien yhteydessä  
– partitiivinen artikkeli  
– en partitiivin tilalla 
– en ja y paikanmääreinä  
– kysymyssanat 
– lukusanat 70–  
– järjestysluvut  
– paikan prepositioita  

 
 

Kurssi 3 Elämän tärkeitä asioita  
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on, että opiskelija osaa 
– toimia vuorovaikutuksessa eri viestintäkanavia käyttäen 
– viestiä jokapäiväiseen elämään sekä yhteiseen toimintaan ja vapaa-ajan viettoon liit-
tyvissä tilanteissa ja kertoa kokemuksiaan niistä 
 
Aihepiirit ja viestintätilanteet 
– päiväohjelmasta puhuminen 
– kansainvälisessä projektissa toimiminen  
– onnen- ja ilonaiheista kertominen 
– yhteisen tapahtuman suunnittelu 
– ruoanlaitosta puhuminen 
– asiointi lentokentällä  
– tuttavallinen puhelinkeskustelu 
– ohjeiden tulkitseminen ja antaminen 
– lomakokemuksista kertominen 
– arjen pienet kulttuurierot 
– Etelä-Ranska, Quebec, Martinique 
 
Opiskelu- ja viestintästrategiat 
– kompensaatiostrategioita 
– puhelimessa käyttäytyminen 
– viestin perillemenon varmistaminen 
– selvennyksen pyytäminen 
– kiitosviestin kirjoittaminen 
– viestin kommentoiminen 
 
Rakenteet 
– refleksiiviverbit 
– passé composé (avoir; liikesuunta-verbit)  
– käskymuodot 
– relatiivipronominit que, qui ja où 
– persoonapronominien objektimuodot 



– epäsäännöllisiä monikkoja 
– käänteinen kysymyslause 
– epäsäännöllisiä verbejä 

 
 

Kurssi 4 Monenlaista elämää  
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on, että opiskelija osaa 
– viestiä kurssin aiheisiin liittyvistä asioista suullisesti ja lyhyin viestein  
– ottaa viestiessään huomioon tilanteen ja puhekumppanin tai viestin vastaanottajan 
(sosiaaliset koodit) 
 
Aihepiirit ja viestintätilanteet 
– harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista keskusteleminen 
– yhteisistä aktiviteeteista kertominen 
– Suomesta kertominen 
– Helsingin ja oman kotikaupungin esitteleminen 
– luonnon kuvailu 
– menneiden muisteleminen 
– ihmissuhteet 
 
Opiskelu- ja viestintästrategiat 
– palautteen antaminen toisen työstä 
– tekstin tiivistäminen 
– pienen suullisen esityksen pitäminen  
– epämuodollisen viestin kirjoittaminen 
– tunteiden ja toiveiden ilmaiseminen 
– ehdotusten tekeminen ja niihin reagointi 
 
Rakenteet 
– passé composé: refleksiiviverbit 
– imperfekti 
– passé composén ja imperfektin käyttö 
– imperfekti si-lauseessa 
– pluskvamperfekti 
– pronominin liittyminen käskymuotoon  
– relatiivipronimini dont 
– epäsäännöllisiä verbejä 
 

Kurssi 5 Hyvinvointi ja huolenpito  
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on, että opiskelija osaa 
– toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös aktiivisena kuuntelijana 
– muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista  



– tulkita erilaisia, kurssin aiheisiin liittyviä tekstejä ja kommentoida niitä  
 
Aihepiirit ja viestintätilanteet 
– terveys ja kunto 
– netiketti ja nettikiusaaminen 
– seksuaalinen identiteetti  
– ulkonäköpaineet 
– elämänhallinta: rahan käyttö 
– muutto kotoa: asunnon etsiminen 
– valintoja: autokouluun? armeijaan? 
– sukupolvien vuorovaikutus: elämänkaari 
 
Opiskelu- ja viestintästrategiat 
– keskeisen informaation löytäminen tekstistä 
– puheenvuoron ottaminen, pitäminen ja antaminen 
– kuunteleva kielenkäyttö 
– kiinnostuksen osoittaminen  
– mielipiteen ilmaisu: samaa/eri mieltä, varmuus/epäily, perustelut 
– puhelintiedustelut 
 
Rakenteet 
– adverbit 
– adjektiivien ja adverbien vertailu 
– subjunktiivi 
– ce, cela, ça suomen se-sanan vastineina 
– partisiipin perfektin taipuminen (avoir-apuverbi) 
– en ja y prepositiorakenteiden korvaajina 
– epäsäännöllisiä verbejä 
 
 
Kurssi 6 Kulttuuri ja mediat  
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on, että opiskelija  
– tutustuu ranskankielisten maiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ja löytää niihin 
kiinnostavia näkökulmia  
– osaa ilmaista itseään kulttuurin kuluttajana ja harrastajana 
 
Aihepiirit ja viestintätilanteet 
– kulttuurin osa-alueet seuraavista näkökulmista: huumori, kauhu, fantasia ja science 
fiction, romantiikka 
– mieltymyksistä keskusteleminen 
– kulttuurikokemuksista kertominen 
 
Opiskelu- ja viestintästrategiat 
– kriittinen lukeminen 
– kuvaileminen 



– myönteisen tai kielteisen arvion antaminen 
 
Rakenteet 
– konditionaalin preesens 
– relatiivilause: korrelaattina koko lause 
– gerundi 
– futuuri 
– ehtovirke  
– epäsäännöllisiä verbejä 
 
Kurssi 7 Opiskelu, työ ja tulevaisuus  
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on, että opiskelija osaa 
– toimia keskeisissä opiskeluun ja työpaikan hakuun liittyvissä arkipäivän tilanteissa 
– kiinnittää huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen 
– kertoa tulevaisuudensuunnitelmistaan 
 
Aihepiirit ja viestintätilanteet 
– stressinhallinta 
– vapaaehtoistyö 
– kesä- ja pätkätyöt 
– työnhaku 
– omien kykyjen löytäminen 
– työhyvinvointi 
– tulevaisuuden unelmat 
 
Opiskelu- ja viestintästrategiat 
– haastattelu 
– CV:n laatiminen 
– muodollisen viestin kirjoittaminen 
 
Rakenteet 
– konditionaalin perfekti ja ehtovirkkeet 
– lauseenvastikkeita 
– epäsuora kysymys 
– adjektiivin paikka: erot merkityksessä  
– muodolliset subjektit il ja ce 
 

Kurssi 8 Yhteinen maapallomme  
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on, että opiskelija 
– osaa ilmaista kantansa kurssin aihepiiriin liittyviin asioihin ja perustella sen 
– saa tietoa tai kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä 
 



Aihepiirit ja viestintätilanteet 
– luonto 
– erilaiset asuinympäristöt 
– kestävä elämäntapa 
 
Opiskelu- ja viestintästrategiat 
– ymmärtävän lukemisen strategiat 
– perusteleminen  
– väittely 
 
Rakenteet 
– passiivin tunnistaminen 
– objektipronominien keskinäinen järjestys 
– itsenäiset demonstratiivipronominit 
– itsenäiset omistuspronominit 
– konjunktioita  
 

 


