
Ajankäyttösuunnitelma Kaksi viikkotuntia (12 oppituntia)

Kuusi viikkoa / Set
Kaksi viikkotuntia (12 oppituntia)

Oppi-
tunti

Muistiinpanoja

1 Kick-Start More Than Words & 
In Action /

More Than Words- ja In Action -osioihin 
voi halutessaan käyttää enemmän aikaa 
ja syventää aihepiiriä käyttäen esim. kirjan 
soveltavampia harjoituksia tai opettajan 
materiaalin vinkkejä. Tarvittavan ajan voi 
ottaa esim. oppitunnista 8 (Text/Flexitext 
pois kokonaan) tai oppitunneista 11 ja 12 
(Culture).

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kick-Start Lisäksi esim. laulu (Tips/Lauluvinkkejä) / 
Culture Extras (esim. tietovisa) / johdattelua 
tekstiin (Texts-vinkit). 

2 perusteksti Valinnan mukaan toinen Setin 
perusteksteistä.

3 perusteksti

4 perusteksti Perustekstin teemaa voi halutessaan jatkaa 
aiheeseen liittyvillä projektitöillä (esim. 
Action!- ja Go Online -tehtävät). Tällöin voi 
jättää esim. Culture-osion vähemmälle (ks. 
oppitunnit 11 ja 12).

5 Get This!

6 Get This! /

More Than Words & In Action Riippuen kielioppiaiheen laajuudesta.



Ajankäyttösuunnitelma Kaksi viikkotuntia (12 oppituntia)

Oppi-
tunti

Muistiinpanoja

7 More Than Words & In Action More Than Words- ja In Action -osioihin 
voi halutessaan käyttää enemmän aikaa 
ja syventää aihepiiriä käyttäen esim. kirjan 
soveltavampia harjoituksia tai opettajan 
materiaalin vinkkejä. Tarvittavan ajan voi 
ottaa esim.  oppitunnista 8 (Text/Flexitext 
pois kokonaan) tai oppitunneista 11 ja 12 
(Culture).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 perusteksti /  Toinen Setin perusteksteistä: 
tekstinymmärrys (esim. teksti ja 
harjoituskirjan tehtävä 2, lisänä Time to Talk).

FlexiText Esim. nopeammille oppilaille itsenäisesti tai 
koko ryhmän kanssa tekstinymmärrys.

9 Get This! Jos Setissä on vain yksi Get This! g enemmän 
aikaa käytettävissä esim. More Than Words- & 
In Action -osioihin, toiseen perustekstiin/
FlexiTextiin, oppilaiden omiin projekteihin tai 
Culture-osioon.

10 Get This!

11 Culture Vaihtoehtoisesti esim. Setin teemaan liittyvä 
projektityö (Action!) tai enemmän aikaa 
muihin osioihin.

12 Culture



Ajankäyttösuunnitelma Kolme viikkotuntia (18 oppituntia)

Kuusi viikkoa / Set
Kolme viikkotuntia (18 oppituntia)

Oppi-
tunti

Muistiinpanoja

1 Kick-Start More Than Words & 
In Action /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kick-Start Lisäksi esim. laulu (Tips/Lauluvinkkejä) / Culture 
Extras (esim. tietovisa) / johdattelua tekstiin 
(Texts vinkit).

2 More Than Words & In Action / More Than Words- ja In Action -osioihin voi 
halutessaan käyttää enemmän aikaa ja syventää 
aihepiiriä käyttäen esim. kirjan soveltavampia 
harjoituksia tai opettajan materiaalin vinkkejä. 
Tarvittavan ajan voi ottaa esim.  käsittelemällä 
toisen perusteksteistä tai Culture-osion 
kevyemmin.

perusteksti Valinnan mukaan toinen Setin perusteksteistä.

3 perusteksti

4 perusteksti

5 perusteksti / Perustekstin teemaa voi halutessaan jatkaa 
aiheeseen liittyvillä projektitöillä (esim. Action!- 
ja Go Online -tehtävät). Tällöin voi jättää esim. 
Culture-osion vähemmälle (ks. oppitunnit 
16–18).

Get This! Valinnan mukaan / riippuen kielioppiaiheen 
laajuudesta.

6 Get This!

7 Get This! /

More Than Words & In Action Riippuen kielioppiaiheen laajuudesta.

8 More Than Words & In Action



Ajankäyttösuunnitelma Kolme viikkotuntia (18 oppituntia)

Oppi-
tunti

Muistiinpanoja

9 More Than Words & In Action / More Than Words- ja In Action -osioihin voi 
halutessaan käyttää enemmän aikaa ja syventää 
aihepiiriä käyttäen esim. kirjan soveltavampia 
harjoituksia tai opettajan materiaalin vinkkejä. 
Tarvittavan ajan voi ottaa esim. käsittelemällä 
toisen perusteksteistä tai Culture-osion 
kevyemmin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perusteksti Valinnan mukaan toinen Setin perusteksteistä.

10 perusteksti

11 perusteksti

12 perusteksti Perustekstin teemaa voi halutessaan jatkaa 
aiheeseen liittyvillä projektitöillä (esim. Action!- 
ja Go Online -tehtävät). Tällöin voi jättää esim. 
Culture-osion vähemmälle (ks. oppitunnit 
16–18).

13 Get This! Jos Setissä on vain yksi Get This! g enemmän 
aikaa käytettävissä esim. More Than Words- & 
In Action -osioihin, toiseen perustekstiin/
FlexiTextiin, oppilaiden omiin projekteihin tai 
Culture-osioon.

14 Get This!

15 Get This! /

FlexiText Esim. nopeammille oppilaille itsenäisesti tai 
koko ryhmän kanssa tekstinymmärrys.

16 Culture Vaihtoehtoisesti esim. Setin teemaan liittyvä 
projektityö (Action!) tai enemmän aikaa muihin 
osioihin.

17 Culture

18 Culture


