
• Alakoulun viidennen ja kuudennen luokan
opetussuunnitelman keskeisin sanasto- ja rakenneaines
yhdessä paketissa:

o ihminen, koti, ympäristö, eläinmaailma, koulu,
harrastukset, ruoka, ostoksilla, matkalla, juhlat,
aika, lukusanat

o artikkelit, preesens ja imperfekti, pronominit,
paikan ilmaukset, kysymyssanat ja kysymyslauseet

• Pelillisyys ja juonellisuus motivoivat keskittymään ja
oppiminen tapahtuu kuin huomaamatta.

• Vuorovaikutuksellisuus ja liikkuminen aidon oloisissa
ympäristöissä innostaa.

• Kattava valikoima tavallisimpia viestintätilanteita.

• Runsas kuullun englannin tarjonta.

• Harjoitteluun, kertaamiseen ja eriyttämiseen.

Ota yhteyttä osoitteeseen:
Lingonet Oy
Sähköposti: mail@lingonet.com
Puhelin: (02) 2345 444
Osoite: Linnankatu 21 A 2,  20100 Turku

PC

CD

Haluatko kysyä WordPal-ohjelmasta?



WordPal on innostava tehopaketti alakoulun englannin keskeisimpien
sisältöjen harjoitteluun ja kertaamiseen. Se sisältää alakoulun viidennen
ja kuudennen luokan keskeisimmän sanaston ja rakenteet aihepiireittäin.
Word Pal on laadittu yhteistyössä peruskoulun englanninopettajien
kanssa vastaamaan valtakunnallisen opetussuunnitelman sisältöjä.

Ohjelma koostuu lyhyistä pelimäisistä oppimisaihioista.  Ne soveltuvat
joustavasti käytettäväksi joko koulussa tai kotona, osana aiheen
opettelua tai lisätehtävänä. Ohjelma ottaa huomioon erilaiset oppijat ja
oppimistyylit. Se sisältää eriyttämiseen sopivaa materiaalia sekä sellaisille
oppilaille, jotka  tarvitsevat lisäharjoitusta että niille, jotka kaipaavat
lisähaastetta. Selkeästä valikosta on sekä oppilaan että opettajan helppo
löytää kulloiseenkin tilanteeseen sopiva harjoitus.

Ohjelman harjoitukset tarjoavat runsaasti kuullun englannin harjoitusta.
Tekstimuotoisissakin harjoituksissa tarjolla on kuunneltava vihje tai
palaute. Useimmat harjoitukset perustuvat kokonaan puhutun kielen
ymmärtämiseen ja erilaisissa viestintätilanteissa käytettävien fraasien
omaksumiseen kuuntelemalla. Oppilas voi kuunnella puheen tai sen
osan uudelleen niin monta kertaa kuin on tarpeen.  Kuuntelu tukee
myös oikean ääntämisen oppimista.

Visakisa pommittaa
helpoilla ja vaikeillakin
kysymyksillä.  Jännitys
tiivistyy, ja palkintona on
kysymyslauseiden ra-
kenteiden vankka hal-
linta.

KAVERIKSI TEHOKKAASEEN JA HAUSKAAN ENGLANNIN OPISKELUUN

Joka aihepiiriin kuuluu sarja samankaltaisia vakioharjoituksia, ja lisäksi kussakin
eri aihepiirissä on erilaisia, vaihtelevia harjoitustyyppejä. Jokaiseen
harjoitukseen löytyy info-painikkeen takaa selkeä toimintaohje. Oppilaalle on
harjoituksen sisällä tarjolla useita apuportaita sekä välitöntä palautetta.
Vieraammat sanat on suomennettu. Monissa harjoituksissa ne kohdat, joita
oppilas ei ensimmäisellä kerralla ole osannut ratkaista oikein kertautuvat,
kunnes vastaus on oikea. Kuuntelemalla selviää,

millaisesta henkilöstä on
kyse. Opitaan poimi-
maan puheesta tärkeim-
mät asiat ja kuvailemaan
itseä ja muita.

WordPal vie oppilaan
perinteisen oppikirjan
paperimaailman tuolle
puolen aktiivisesti suun-
nistamaan englantilaisiin
ympäristöihin ja aitoon
tapahtumisen tunnel-
maan.

Rakenne teh t äv i s s ä
oppilas saa tarvitessaan
vihjeen ratkaisua helpot-
tamaan. Palaute seuraa
välittömästi joko luetta-
vassa tai kuunneltavassa
muodossa. Väärin men-
neet kohdat kertautuvat.

Lukusanoja ja aihepiiri-
sanastoa harjoitellaan
keskustelun lomassa.
Kysymyslauseet kertau-
tuvat samalla kertaa
kuin itsestään.


