
 

Animal Talk -ohjelma 

Mikä on ohjelman fokus? 

Animal Talk on kokoelma lyhyitä kertomuksia, jotka on kerrottu englannin kielelle ominaisia 

sanavalintoja käyttäen. Näin mukaan on tullut paljon verbien ja prepositioiden yhdistelmiä 

eli nk. fraasiverbejä. Englantia opiskelevat kokevat nämä usein vaikeiksi oppia. Lisäksi 

jokainen tarina huipentuu yhteen eläimiin liittyvään sanontaan.   

Animal Talk ei vain kerro tarinoita, vaan se tarjoaa myös työkaluja niiden kielisisällön 

oppimiseen. 

Kenelle Animal Talk on tarkoitettu? 

Animal Talk on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia käyttämään luonnolliselta 

kuulostavaa englannin kieltä. Erityisen hyödyllinen se on valmistauduttaessa sellaisiin 

kielikokeisiin, joissa on tuotettava kieltä puhumalla tai kirjoittamalla. 

Myös moni pidemmälle edennyt kielenharrastaja saattaa tuntea epävarmuutta juuri 

fraasiverbien kohdalla. 

Miten Animal Talk lähestyy oppimista 

Animal Talkin lähtökohtana on ajatus, että kielenoppija tavoittelee aina useaa kohdetta.  

Siksi tarinoitakin lähestytään monelta suunnalta. Liikkeelle lähdetään tarinoiden kaikkein 

alkuperäisimmästä esitysmuodosta eli puheesta. Kun kieltä opitaan kommunikaation 

välineenä, kuullun ymmärtäminen on avainasemassa.  Ei vain siksi, että on vaikea reagoida, 

jos ei ymmärrä mitä toinen sanoo, vaan myös siksi, että oma puheen tuottaminen edellyttää 

sanoille selviä auditiivisia hahmoja muistissa. 

Toisaalta tarinaa kuunteleva pyrkii ensisijaisesti ymmärtämään sen. Siihen hän käyttää monia 

keinoja. Hän tunnistaa sanoja ja sijoittaa niitä alitajuisesti kieliopillisiin raameihin. Hänellä on 

myös muistissaan perinteinen analyysikehikko tarinoille. Kuulija tietää, että tarinoilla on 

tapahtumapaikka ja mahdollisesti ajankohta, jos ne ovat merkittäviä. Lisäksi tarinoissa on 

toimijoita, joilla on tietyt roolit.  

Merkitykseen tähtäävä analyysi sivuuttaa usein täsmällisen kielellisen muodon. Se mitä 

sanottiin jättää vähemmälle huomiolle seikan miten asia ilmaistiin. Siksi Animal Talk pyrkii 

palvelemaan kielenoppijaa poimimalla kielisisältöä tehtäviin ja kohdistamalla huomiota 

sanastoon ja rakenteisiin. 

Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat: 

- Tarinan kuunteleminen ennen sen lukemista 

- Ääni- ja kirjoitusasun kuljettaminen rinnakkain mahdollisimman monessa tehtävässä 

- Helposti muistettavat kertomukset 

- Kielisisällön toistuminen useaan kertaan erilaisissa tehtävissä 



 

Miten sitä kannattaa käyttää?  

Kertomuksia ei kannata opiskella kahta useampia samana päivänä. Kun tehtävät on 

kertaalleen suoritettu, osaamistaan voi testata tekemällä tehtävän 6 uudestaan. Jos se ei 

mene kerralla oikein, kannattaa koko tarina käydä uudelleen läpi ja palata taas jonkin ajan 

kuluttua kokeilemaan tehtävää 6. Kuulostaako hankalalta? Valitettavasti kielitaito ei tule 

ilmaiseksi – ei edes lapsena. Sen ymmärtää, kun seuraa miten monta kertaa lapset 

jankuttavat samoja asioita tai kuuntelevat, kun heille luetaan samoja lastenkirjoja yhä 

uudelleen.  

Ohjeet 

 Ohjelman jokaisen ruudun kohdalla saa [ i ]-nappia napauttamalla ohjeita. 
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