
NUORET KYSYV
¨
AT � SUUNNITELMASIVU

Vinkkejä kielen opiskeluun
s

1 MIKSI
OPISKELET?

”Tee lista syistä, miksi haluat

opiskella uutta kieltä. Lue listaa

aina kun sinusta tuntuu, että

haluat luovuttaa.” (Serina)

Mitä kieltä haluat

opiskella ja miksi?

Kieli:

Opiskelun syyt:

2 HANKI
TUKI-
VERKOSTO
Kenen puoleen voit kääntyä,

jos kohtaat haasteita?

”Opiskellessani espanjaa sain

apua toisilta kielenopiskelijoilta.

Kannustimme toisiamme ja

keskustelimme siitä, miten olimme

selviytyneet kohtaamistamme

haasteista.” (Helena)

”Et voi oppia kieltä hyvin,ellet uppoudu siihen.”(Christopher)
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3 ¨
AL

¨
A

LANNISTU
Mitkä helposti saavutettavat tavoitteet voivat

auttaa sinua välttämään lannistumista?”Joskus tunnet hallitsevasi kielen

lähes täydellisesti, mutta hetkeä

myöhemmin sinusta tuntuu,

ettet osaakaan mitään.” (Vivian)

”
¨
Alä lannistu, jos toiset
edistyvät nopeammin
kuin sinä. Ihmiset oppivateri tahdissa.” (Thomas)

4 HARJOITTELE
P
¨
AIVITT

¨
AIN ”Jos teet kovasti tö

itä,

opit nopeammin. Jos taas

et panosta opiskeluun,

edistyt hitaam
min.” (Danielle)Suunnittele, kuinka paljon

aikaa voit käyttää päivittäin

uuden kielen opiskeluun.

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
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5 TUTUSTU
KULTTUURIIN

”Haluan oppia ymmärtämään niiden ihmisten

elämää, joiden kieltä opiskelen. Tutustun

heidän tapoihinsa, maistelen ruokia, joista

he pitävät, ja kuuntelen musiikkia, jota he

kuuntelevat. Kielen oppimiseen liittyy paljon

muutakin kuin vain sanat ja kielioppi.” (Alexis)

Miten voit tutustua niiden

ihmisten kulttuuriin, joiden

kieltä opiskelet?

6 L
¨
AHDE

OPINTO-
MATKALLE

”Olimme Chilessä kahdeksan

kuukautta. Opimme espanjaa nopeasti,

kun kuulimme sitä päivittäin.”

(Natasha)

Merkitse karttaan, missä päin

maailmaa haluaisit käydä.

”Käytä aikaa vieraan

kielen lukemiseen,

kirjoittamiseen,

puhumiseen ja kuunteluun.

Tarvitset näitä neljää taitoa

osataksesi sitä sujuvasti.”

(Allison)

Missä voisit tavata ihmisiä, jotka

puhuvat opiskelemaasi kieltä?

(Jos et pysty matkustamaan

ulkomaille, ehkä heitä asuu

omassa maassasi.)
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