
Saksa B3 
 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 
 
SAB31: Tutustutaan uuteen kieleen, 2 op 
Opintojaksossa tutustutaan saksan kielen asemaan maailmassa, harjoitellaan vuorovaikutusta 
arkeen liittyvissä tilanteissa sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 
 
SAB32: Oma lähipiiri ja arkiset tilanteet, 2 op 
Opintojaksossa harjoitellaan vuorovaikutusta arjen sosiaalisissa kohtaamisissa ja tavanomaisissa 
asiointitilanteissa. 
 
SAB33: Koulu ja vapaa-aika, 2 op 
Opintojaksossa harjoitellaan vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja kouluun liittyviä 
vuorovaikutustilanteita. 
 
SAB34: Meillä ja muualla, 2 op 
Opintojaksossa tarkastellaan saksan kielen maantieteellistä levinneisyyttä ja Suomea saksan 
opiskelun näkökulmasta sekä vertaillaan kulttuurieroja. 
 
SAB35: Hyvinvointi ja terveys, 2 op 
Opintojakson aiheina ovat hyvinvointi ja terveys sekä eri elämänvaiheet. 
 
SAB36: Kulttuuri, 2 op 
Opintojaksossa tutustutaan eri kulttuuriaiheisiin kuten esim. musiikkiin, kirjallisuuteen ja 
taiteeseen. 
 
SAB37: Opiskelu ja työelämä, 2 op 
Opintojaksossa harjoitellaan saksan kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä 
tilanteissa. 
 
SAB38: Mediat ja tämän päivän maailma, 2 op 
Opintojaksossa käsitellään ajankohtaisia aiheita ja perehdytään saksankieliseen mediaan. 
 

Muut valinnaiset opinnot 
 
SAB39: Abien kertauskurssi, 2 op 
Opintojaksossa kerrataan keskeisiä kielioppiasioita sekä harjoitellaan kuullun- ja 
luetunymmärtämistä eri aihepiireihin kuuluvien tekstien avulla ylioppilaskirjoituksia varten. Lisäksi 
vahvistetaan kirjallista ilmaisua laatimalla erilaisia kirjallisia tuotoksia. 

 
 

Saksa B2 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 



 

SAB21: Koulu ja vapaa-aika, 2 op 
Opintojaksossa harjoitellaan vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja kouluun liittyviä 
vuorovaikutustilanteita. 
 
SAB22: Meillä ja muualla, 2 op 
Opintojaksossa tarkastellaan saksan kielen maantieteellistä levinneisyyttä ja Suomea saksan 
opiskelun näkökulmasta sekä vertaillaan kulttuurieroja. 
 
SAB23: Hyvinvointi ja terveys, 2 op 
Opintojakson aiheina ovat hyvinvointi ja terveys sekä eri elämänvaiheet. 
 
SAB24: Kulttuuri, 2 op 
Opintojaksossa tutustutaan eri kulttuuriaiheisiin kuten esim. musiikkiin, kirjallisuuteen ja 
taiteeseen. 
 
SAB25: Opiskelu ja työelämä, 2 op 
Opintojaksossa harjoitellaan saksan kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä 
tilanteissa. 
 
SAB26: Mediat ja tämän päivän maailma, 2 op 
Opintojaksossa käsitellään ajankohtaisia aiheita ja perehdytään saksankieliseen mediaan. 
 

Muut valinnaiset opinnot 
 
SAB27: Abien kertauskurssi, 2 op 
Opintojaksossa kerrataan keskeisiä kielioppiasioita sekä harjoitellaan kuullun- ja 
luetunymmärtämistä eri aihepiireihin kuuluvien tekstien avulla ylioppilaskirjoituksia varten. Lisäksi 
vahvistetaan kirjallista ilmaisua laatimalla erilaisia kirjallisia tuotoksia. 
 


