Innostava ja mukaansatempaava alakoulun englannin
oppimateriaali ohjaa oppilaat hauskalla tavalla englannin kielen
ja kulttuurin maailmaan. Materiaali sopii sekä kahdelle että
kolmelle vuosiviikkotunnille, ja High five! tarjoaa monipuolisesti
mahdollisuuksia sekä alas- että ylöspäin eriyttämiseen.
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Eriyttää monipuolisesti
Monet High five! -tehtäväkirjan tehtävät
eriyttävät monella eri tasolla alas- ja
ylöspäin. Esimerkiksi My words -tehtäviä
ja salkkutöitä oppilas lähestyy ja toteuttaa
oman taitotasonsa mukaisesti.

Erilliset alaspäin eriyttävät tehtäväkirjat

It’s a fact - ja Did you know? -sivut on
mahdollista käydä läpi joko tarkasti
tai keskittymällä aukeaman kuviin ja
keskustelemalla niistä.

ympäröi kehys, joka auttaa hahmottamaan, mitä
kaikkea tehtävään kuuluu.

Alaspäin eriyttäminen

My activities -tehtäväkirja eriyttää alaspäin. Tehtäviä
on helpotettu mm. kuvavinkein ja apusanoin.
Tehtäviä on kevennetty ja ne edellyttävät useammin
tunnistamista kuin tuottamista. Jokaista tehtävää

Eriyttävät koepaketit
High five! -koepaketit on rakennettu kolmitasoisiksi.
Opettaja voi valita tehtäväpankista alas- tai ylöspäin
eriyttävän tehtävän tai perustason tehtävän.

Ylöspäin eriyttäminen
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Arviointimateriaalit
opettajan tukena

Opettaja rakentaa koetyökalulla kokeen
olemassa olevista tehtävistä. Opettaja näkee
kaikki versiot tehtävistä yhtä aikaa ja voi
helposti poistaa, muokata sekä tehdä omia
tehtäviä. Kokeet tulostetaan.

Opettaja voi valita High five! -digikokeista
joko valmiin mallikokeen tehtävät, koota
oman kokeen tehtävävalikoimasta tai tehdä
omia tehtäviä. Opettaja voi antaa kokeista
palautetta, ja oppilas näkee kommentit
verkossa omilla tunnuksillaan.

Digikokeet

Pdf- ja Word-kokeet

Oppilas suorittaa digikokeen kokonaan
verkossa. Digikoesysteemi tarkistaa
automaattisesti suurimman osan tehtävistä,
jolloin opettajan tarkastustyö helpottuu.

Pdf-kokeet ja muokattavat Word-kokeet
tarjoavat koetehtävät kolmitasoisesti. Kokeet
sisältävät myös mallikokeen ja vinkkejä
arviointiin.

Koetyökalu

Oppilas arvioi jatkuvasti taitojaan
Now I can! -kertaustehtävät
tehtäväkirjassa

Kaveriarviointia
Valmiita lomakkeita
opettajan oppaassa

Mahdollisuus eriyttämiseen
myös kokeissa
Kolmen tason kokeet

My checkpoint & My goals
High five! 5–6 -tehtäväkirjassa
Itsearviointilomakkeita
opettajan oppaassa

Kiinnostavatko
opetusvinkit?
Tilaa High five!
Newsletter
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Täynnä toimintaa!
• Upeat laulut, lorut, tehtävät, pelit ja leikit innostavat oppimaan ja
käyttämään englantia yhdessä toisten kanssa.

• Kielen rakenteisiin liittyvien Action!-lorujen ja laulujen rytmit vievät
mukanaan ja sanat ja rakenteet jäävät mieleen toiminnallisten vinkkien
avulla.

• Teksti- ja tehtäväkirjan pelit kertaavat opittuja asioita ja saavat
oppilaat myös ylös penkistä.

• Kappalekohtaiset, monipuoliset toimintavinkit löytyvät opettajan

Tutustu
High five! -sarj
aan:
otava.fi/highf
ive

oppaasta.

• High five! -sarjassa on toukokuun tunneille oma osuutensa,
May section, jossa oppilaat kertaavat vuoden aikana opittua
ja tutustuvat uusiin asioihin toiminnallisesti
luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella.

Teksti- ja tehtäväkirja

Opettajan opas

Pelit

Työpistetyöskentely

Pari- ja ryhmätehtävät

Toimintavinkit

Action!-lorut

Toimintavinkit Action!-loruihin ja lauluihin

May section -osion tehtävät ja aktiviteetit

Lisävinkkejä May sectioniin
Juhlapäiviin liittyviä aktiviteetteja

Otavan asiakaspalvelu
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Puh. 09 156 6800
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(mpm/pvm, myös jonotusaika)
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