14.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, luokat 3-6
Suomen kieli ja kirjallisuus
Lk

Tavoitteet

Sisältöalueet/sisällöt

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia
harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten
kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan
kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman
luokan kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
S1
L1, L2, L3, L7

3

3

3

3

3

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia
ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa
T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja
ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa
viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
T4 kannustaa oppilasta myönteiseen viestijäkuvaan sekä toimimaan erilaisissa, myös monimediaisissa, vuorovaikutustilanteissa
T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan

Laaja-alainen
osaaminen
L1, L2, L7

S1

L1, L2, L4, L7

S1

L1, L2, L3, L4

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä. Opitaan tunnista-

L1, L4, L5

1

maan kertovien ja kuvaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan
sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat: verbit, substantiivit,
adjektiivit). Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa (preesens ja imperfekti). Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille
ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema.
Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.
S2

L1, L2, L4, L5

3

T6 opastaa oppilasta laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan

3

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan

S2

L1, L4, L5

T8 kannustaa oppilasta lukemaan erilaisia tekstejä ja luoda mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja –elämyksiin
T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana

S2

L1, L4, L5

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan
käyttämään kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Harjoitellaan kappalejakoa sekä opitaan käyttämään sitä omissa
teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Harjoitellaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita.
Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten
muistiinpanojen tekemistä sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
S3

L1, L2, L4,L7

3

3

3

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään
ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien ja kuvaavien tekstien tuottamisessa.

L1, L4, L5,L7

2

3

3

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa
T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin
tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia
tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia
kunnioittaen
T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä
ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia

3

3

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S3

L1, L4, L5

S3

L2, L4, L5, L6

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaihtelua aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median
roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle
suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
S4

L1, L2,L4

L2, L4, L5, L7

3

3

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen
identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

4

3

4

4

4

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia
ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa
T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja
ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa
viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
T4 kannustaa oppilasta myönteiseen viestijäkuvaan sekä toimimaan erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa
T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan

S4

L2, L4,L6, L7

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia L1, L2, L7
harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten
kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan
kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten teemojen käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman
luokan kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
S1
L1, L2, L3, L7

S1

L1, L2, L4, L7

S1

L1, L2, L3, L4

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen
ja käsitteiden merkityksiä. Opitaan tunnistamaan kertovien ja kuvaavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja

L1, L4, L5

4

4
4
4

4

T6 opastaa oppilasta laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan
T8 kannustaa oppilasta lukemaan erilaisia tekstejä ja luoda mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin sekä tiedonhalun
tyydyttämiseen
T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana

kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat: verbit, substantiivit, adjektiivit, pronominit ja
numeraalit). Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa (preesens ja imperfekti). Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille
ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema.
Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.
S2

L1, L2, L4, L5

S2

L1, L4, L5

S2

L1, L2, L4,L7

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan
käyttämään kertomiselle ja kuvaamiselle. Harjoitellaan tekstien otsikointia ja
kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan
tekstien. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Harjoitellaan
käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa.
Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia. Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja,
kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä sekä tiedostetaan, miten
verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia
noudattaen.

L1, L4, L5

5

4

4

4

4

4

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään
ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa

S3

L1, L4, L5,L7

S3

L1, L4, L5

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin
tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia
tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia
kunnioittaen
T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä
ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia

S3

L2, L4, L5, L6

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia
esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen
käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja
nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
S4

L1, L2,L4

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

L2, L4, L5, L7

6

4

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen
identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

5

5

5

5

5

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia

S4

L2, L4,L6, L7

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia L1, L2, L7
harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten
kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan
kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
S1
L1, L2, L3, L7

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja
ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa
viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla

S1

L1, L2, L4, L7

T4 kannustaa oppilasta myönteiseen viestijäkuvaan sekä toimimaan erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa
T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan

S1

L1, L2, L3, L4

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla
monimuotoisia tekstejä. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden

L1, L4, L5

7

5

5

5

5

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin
T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia
myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana

merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä
tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat: verbit, substantiivit, adjektiivit, pronominit, numeraalit, partikkelit ja adverbit). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan
verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa (preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti). Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua
lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe
ja teema. Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun
avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.
S2

L1, L2, L4, L5

S2

L1, L4, L5

S2

L1, L4, L5

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä moniL1, L2, L4,L7
muotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista
ja näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa,
8

5

5

5

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään
ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa
T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin
tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia
tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia
kunnioittaen

sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen
yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun
kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna
oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja
tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja,
kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja harjoitellaan lähteiden
käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
S3
L1, L4, L5,L7

S3

L1, L4, L5

S3

L2, L4, L5, L6

9

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä
ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia
5

5

5

6

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen
identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja
tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan
oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja
nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
S4

L1, L2,L4

S4

L2, L4,L6, L7

L2, L4, L5, L7

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia L1, L2, L7
harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten
kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan
10

6

6

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia
ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa
T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja
ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa
viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
T4 kannustaa oppilasta myönteiseen viestijäkuvaan sekä toimimaan erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa

6

6

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan

kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
S1

L1, L2, L3, L7

S1

L1, L2, L4, L7

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla
monimuotoisia tekstejä. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden
merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä
tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat: verbit, substantiivit, adjektiivit, pronominit, numeraalit, partikkelit ja adverbit). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan
verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa (preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti). Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua
lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe
ja teema. Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun
avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.
S2

L1, L2, L3, L4

L1, L4, L5
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6

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin

6

6

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia
myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä

S2

L1, L2, L4, L5

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä moniL1, L4, L5
muotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista
ja näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa,
sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen
yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun
kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna
oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja
tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja,
kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja harjoitellaan lähteiden
käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
S3
L1, L4, L5
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6

6

6

6

6

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana
T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään
ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa
T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin
tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia
tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia
kunnioittaen
T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä
ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia

S3

L1, L2, L4,L7

S3

L1, L4, L5,L7

S3

L1, L4, L5

S3

L2, L4, L5, L6

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja
tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan
oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja

L1, L2,L4

13

nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

6

6

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen
identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen

S4

L2, L4, L5, L7

S4

L2, L4,L6, L7
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, luokat 3-6
Lk

3

3

3

Tavoitteet

Sisältöalueet/sisällöt

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista ja mielipiteen erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun
ja hyödynnetään draamatyöskentelyä. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan ilmaiseminen kerronnassa). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja. Osallistutaan oman luokan vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
S1

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja
ottamaan huomioon myös muut osallistujat
T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

3

3

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan
tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja
ymmärtämisstrategioita käyttäen

Laaja-alainen
osaaminen
L1, L2, L4

L1, L2, L4

S1

L2

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten
tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja
tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Opitaan tunnistamaan kertovien ja
kuvaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen erottamista teksteissä. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat: verbit, substantiivit ja adjektiivit).
Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa (preesens ja imperfekti). Harjoitellaan selittämään sanojen merkityksiä. Laajennetaan sana- ja
käsitevarantoa.
S2

L1, L4

L2, L4
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3

3

3

3

3

3

3

3

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan
T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa
antaa ja vastaanottaa palautetta
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun
ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja
muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria
T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita

S2

L1, L2, L4

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista ja tekstien nor- L1, L4, L5
meja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia ja kuvaavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja kieliopillisia rakenteita.
Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin.
S3
L1, L2, L4

S3

L1, L2, L4

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tilanteen ja
aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita. Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin.
S4

L2, L4

S4

L2, L4

L2

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, L1, L2, L7
kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden
16

3

3

4

4

4

4

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä
käytetään eri oppiaineissa
T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan
ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja ryhmässä
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja
ottamaan huomioon myös muut osallistujat
T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
S5
L4, L7
S5

L1, L6, L7

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja
ilmaukset, ajan ilmaiseminen kerronnassa, vertaaminen kuvailussa). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja. Osallistutaan oman luokan vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
S1

L1, L2, L4

S1

L2

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten
tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja
tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden sekä
kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien
ja kuvaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen erottamista teksteissä. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat: (verbit, substantiivit, adjektiivit, pro-

L1, L4

L1, L2, L4
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4

4

4

4

4

4

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan
tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja
ymmärtämisstrategioita käyttäen
T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan
T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa
antaa ja vastaanottaa palautetta
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun
ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

nominit ja numeraalit). Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa (preesens ja imperfekti). Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja
pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa
ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
S2

L2, L4

S2

L1, L2, L4

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja
ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia ja kuvaavia tekstilajeja ja
niissä käytettävää sanastoa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin.

L1, L4, L5

S3

L1, L2, L4

S3

L1, L2, L4

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tilanteen ja L2, L4
aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita. Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja
tapoja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kaunoja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin.
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4

4

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja
muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria
T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita

4

4

4

5

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä
käytetään eri oppiaineissa
T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan
ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja ryhmässä
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

S4

L2

S4

L2, L4

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, L1, L2, L7
kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja
niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
S5
L4, L7
S5

L1, L6, L7

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja
ilmaukset, ajan ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja. Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

L1, L2, L4
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5

5

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja
ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S1

L1, L2, L4

S1

L2

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten
L1, L4
tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja
tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden sekä
kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat: verbit, substantiivit, adjektiivit, numeraalit, pronominit, partikkelit ja adverbit). Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa (preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti). Harjoitellaan
selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
S2
L2, L4

5

5

5

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan
tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja
ymmärtämisstrategioita käyttäen
T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan

S2

L1, L2, L4
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5

5

5

5

5

5

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa
antaa ja vastaanottaa palautetta
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun
ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja
ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.
S3

L1, L4, L5

S3

L1, L2, L4

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tilanteen ja
aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä.
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja
luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kaunoja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
S4

L2, L4

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja
S4
muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria

L1, L2, L4

L2

L2, L4
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T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
5

5

5

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä
käytetään eri oppiaineissa
T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan
ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja ryhmässä
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

6

6

6

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja
ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, L1, L2, L7
kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja
niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
S5
L4, L7
S5

L1, L6, L7

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja
ilmaukset, ajan ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan
ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja. Osallistutaan
oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
S1

L1, L2, L4

S1

L2

L1, L2, L4
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T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

6

6

6

6

6

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan
tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja
ymmärtämisstrategioita käyttäen
T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan
T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten
L1, L4
tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja
tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden sekä
kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteen ja arvioimaan
tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita
(lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin
ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat: verbit, substantiivit, adjektiivit, numeraalit, pronominit,
partikkelit ja adverbit). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien,
kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
S2
L2, L4

S2

L1, L2, L4

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja
ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

L1, L4, L5

S3

L1, L2, L4
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6

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa
antaa ja vastaanottaa palautetta
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun
ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

6

6

6

6

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja
muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria
T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita

S3

L1, L2, L4

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tilanteen ja
aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä.
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja
luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kaunoja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
S4

L2, L4

S4

L2, L4

L2

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, L1, L2, L7
kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja
niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan
eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
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6

6

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä
käytetään eri oppiaineissa
T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan
ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja ryhmässä

S5

L4, L7

S5

L1, L6, L7
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14.4.2 Toinen kotimainen kieli
Ruotsin kieli, B1-oppimäärä, luokka 6
Lk

6

6

6

6

Tavoitteet

Sisältöalueet/sisällöt

T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään
kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta
T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen
T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä
ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan
T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito
tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja
hyödyntämiseen myös koulun ulkopuolella

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tarkastellaan
ja verrataan ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja.
S1

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia,
erityisesti suullisia viestintätilanteita
6

6

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä
keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta

Laaja-alainen
osaaminen
L1, L2, L4

L2

S2 Kielenopiskelutaidot: Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä ruotsin taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää.
Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arkisissa yhteyksissä.

L1, L5, L3

S2

L3, L5

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten
aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset
merkit ja niiden luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.
S3

L4

L4
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6

6

6

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia
kohteliaisuuden ilmauksia

S3

L4

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja
ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta
tekstistä
T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista

S3

L4

S3

L4
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14.4.3 Vieraat kielet
Englanti A1-oppimäärä, luokat 3-6
Lk

3

3

3

3

3

Tavoitteet

Sisältöalueet/sisällöt

T1 Ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieleen: Tutustutaan kielten ja
kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen.
Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Tutustutaan kielikarttaan.
S1
Tarkastellaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa, keskustellaan kohtaamisista.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kielija kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä
ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä
oppiminen

Laaja-alainen
osaaminen
L2

L1, L2

S1
Tehdään havaintoja kielistä, yhtäläisyydet ja erot

L1, L2

S1
Pohditaan mistä eri ympäristöistä kieltä voi oppia.

L2, L3

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä,
antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Suunnitellaan toimintaa yhdessä
Opetellaan antamaan palautetta ja käyttämään uutta opittua.
Arvioidaan omaa kielitaitoa.
Yhteiset säännöt.

L1, L3
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Harjoitellaan itsensä ilmaisemista virheitä pelkäämättä ja arvostetaan toisten tuotoksia.

3

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa
rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta

3

3

3

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella
monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S2
Harjoitellaan erilaisia kielenopiskelutapoja, esim. leikit, pelit.
Opetellaan erilaisia muistiinpainamiskeinoja esim. lorut ja laulut.
Harjoitellaan rohkeaa kielenkäyttämistä.

L1, L4, L5, L6

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teksL2, L4, L5, L7
tejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja
kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä
itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me
ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja
asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.
Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä.
S3
L4
Opetellaan pyytämään huomiota eri tilanteissa ja ilmaisemaan, jos ei ymmärrä jotain.
S3
L2, L4
Opitaan käyttämään kulttuurisesti soveliaita ilmaisuja.
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3

3

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita
T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä

4

4

4

4

4

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kielija kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä
ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä
oppiminen

S3
Harjoitellaan kohdekielen tulkitsemista oppilaita lähellä olevista aiheista.

L4

S3
Tutustutaan äännemerkkeihin ja harjoitellaan ääntämistä matkimalla.

L3, L4, L5, L7

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieleen: Tutustutaan kielten ja
kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen.
Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Tutustutaan englanninkielisiin maihin maantieteen ja kulttuurin näkökulmasta.
S1
Ymmärretään se, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua englantia.

L2

S1
Käytetään apuna äidinkielestä tuttuja termejä ja luokitteluja.

L1, L2

S1
Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä.
Ymmärretään, että lähteisiin tulee suhtautua kriittisesti.

L2, L3

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä,
antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman
sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan
omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

L1, L3

L1, L2

30

Toiminnan suunnittelu yhdessä, palautteen antaminen, vastuu, uuden opitun
käyttö ja oman kielitaidon arviointi.

4

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa
rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta

4

4

4

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella
monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S2
Jatketaan eri muistiinpainamiskeinojen harjoittelua.
Kannustetaan rohkeaan kielenkäyttämiseen, aktiivisuuteen ja sinnikkyyteen.

L1, L4, L5, L6

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teksL2, L4, L5, L7
tejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja
kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä
itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me
ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja
asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.
Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä.
S3
L4
Syvennetään tietoisuutta erilaisista kielellisistä ja ei-kielellisistä viestintätavoista.
S3
L2, L4
Opitaan lisää kohteliaaseen kielenkäyttöön liittyviä ilmaisuja.
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4

4

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita
T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä

5

5

5

5

5

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kielija kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä
ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä
oppiminen

S3
Opitaan ymmärtämään ja löytämään pääkohdat erilaisista teksteistä.

L4

S3
Ääntäminen matkimalla, sana- ja lausepaino, äännemerkkien harjoittelua.
Mahdollisuus vaativampiin kielenkäyttötilanteisiin.

L3, L4, L5, L7

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieleen: Tutustutaan kielten ja
kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen.
Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Kielen ja kulttuurin merkitys.
Arvostava kielenkäyttö vuorovaikutuksessa.
Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan.
S1
Tutustutaan englanninkielisten maiden perinteisiin.

L2

S1
Laajennetaan kielten vertailuja sanatasolta rakennetasolle rakenteiden monimutkaistuessa.
S1

L1, L2

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä,
antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman

L1, L3

L1, L2

L2, L3
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5

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa
rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta

5

5

5

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella
monipuolisia sosiaalisia tilanteita

sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan
omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Toiminnan suunnittelu yhdessä, palautteen antaminen, vastuu, uuden opitun
käyttö ja oman kielitaidon arviointi.
S2
Ohjataan oppilasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja haasteitaan kielen oppijana ja löytämään itselleen sopivimmat oppimistavat.

L1, L4, L5, L6

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teksL2, L4, L5, L7
tejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja
kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä
itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me
ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja
asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.
Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä.
S3
L4
Opitaan reagoimaan puhekumppanin viestiin erilaisissa viestintätilanteissa.
S3
Ymmärretään kulttuuriset erot kohteliaisuuksien käytössä.

L2, L4

33

5

5

6

6

6

6

6

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita
T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kielija kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä
ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä
oppiminen

S3
Opitaan uusia keinoja ymmärtää tekstejä, kuten avainsanat ja kuvatekstit.

L4

S3
Ääntäminen matkimalla, sana- ja lausepaino, äännemerkkien harjoittelua.
Mahdollisuus vaativampiin kielenkäyttötilanteisiin.

L3, L4, L5, L7

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieleen: Tutustutaan kielten ja
kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen.
Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Syvennetään edelleen tietämystä maista, joissa englantia puhutaan.
S1

L2

S1
Vahvistetaan kielellisen päättelykyvyn taitoja vertailemalla englantia muihin
oppilaiden osaamiin kieliin, myös kuudennella luokalla alkavaan ruotsin kieleen.
S1

L1, L2

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä,
antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman
sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan
omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

L1, L3

L1, L2

L2, L3
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Toiminnan suunnittelu yhdessä, palautteen antaminen, vastuu, uuden opitun
käyttö ja oman kielitaidon arviointi.

6

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa
rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta

6

6

6

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella
monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S2
Sovelletaan ja harjoitellaan aiemmilla vuosiluokilla opittuja tapoja opiskella
kieltä.

L1, L4, L5, L6

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teksL2, L4, L5, L7
tejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja
kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä
itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me
ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja
asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.
Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä.
S3
L4
Vahvistetaan oppilaan taitoa osallistua erilaisiin viestintätilanteisiin ja ylläpitää niitä.
S3
L2, L4
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja kulttuuriin sopivalla tavalla eri tilanteissa.
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6

6

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita
T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3
Vahvistetaan erilaisten tekstien tulkintaitoja.

L4

S3
Ääntäminen matkimalla, sana- ja lausepaino, äännemerkkien harjoittelua.
Mahdollisuus vaativampiin kielenkäyttötilanteisiin.

L3, L4, L5, L7
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Muu vieras kieli, A2-oppimäärä, luokat 4-6
A2-Saksa
Lk

4

4

4

4

4

Tavoitteet
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä
oppiminen

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri
viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista
viestintää ja vuorovaikutusta

Sisältöalueet/sisällöt

Laaja-alainen
osaaminen
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan L1, L2
kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri
kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain
vähän.
S1

L2, L3

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista
käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
S2

L1, L3

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja
kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä
itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen

L2, L4, L5, L7

L1, L4, L5, L6
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4
4

4

5

5
5

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan
T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on

kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan
kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
S3

L2, L4

S3

L2, L4

S3

L3, L4, L5, L7

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan
kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri
kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain
vähän.
S1

L1, L2

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista

L1, L3

L2, L3
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viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä
oppiminen

5

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri
viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista
viestintää ja vuorovaikutusta

5

5
5

5

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
S2

L1, L4, L5, L6

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja
kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä
itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä
kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen
kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan
kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
S3

L2, L4, L5, L7

S3

L2, L4

S3

L4

L2, L4
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5

6

6

6

6
6

6

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kielija kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä
ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä
oppiminen

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S3

L3, L4, L5, L7

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan
kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos
osaa kieltä vain vähän.
S1

L2

S1

L1, L2

S1

L2, L3

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä,
antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman
sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan
omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
S2

L1, L3

L1, L2

L1, L4, L5, L6
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6

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri
viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista
viestintää ja vuorovaikutusta

6

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin

6

6

6

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja
kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat
minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma.
Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella
vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
S3

L2, L4, L5, L7

S3

L2, L4

S3

L4

S3

L3, L4, L5, L7

L2, L4
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14.4.4 Matematiikka, luokat 3-6
Lk

Tavoitteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta
matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä
minäkuvaa ja itseluottamusta

3

Sisältöalueet/sisällöt

Laaja-alainen
osaaminen
S1 Ajattelun taidot: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja L1, L3, L5
ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa
järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
S2 Luvut ja laskutoimitukset: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen.
Varmistetaan kertolaskun käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 69. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältöettä ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että
he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla
kertomisessa ja jakamisessa. Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
S3 Algebra: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
S4 Geometria ja mittaaminen: Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja
muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman
käsitteisiin.
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3
3

3

3
3
3

3

3

3

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan
myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan
erimuotoisten kuvioiden piirejä. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten
mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä.
S1-S4

L1, L4

S1-S4

L1, L3, L4, L5

S1-S4

L1, L2, L4, L5

S1-S4

L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä

S1-S4

L1, L3

S1-S4

L1, L4

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja
laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

S2

L1, L4

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä
positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia

S2

L1, L4

S2

L1, L3, L6

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä
havaintojensa pohjalta
T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään
ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein,
piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
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3

3

3

4

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin
T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä.
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta
matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä
minäkuvaa ja itseluottamusta

S4

L4, L5

S4

L1, L3, L6

S1
Tutustutaan yksinkertaiseen graafiseen ohjelmointiin.

L1, L4, L5, L6

S1 Ajattelun taidot: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja L1, L3, L5
ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa
järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
S2 Luvut ja laskutoimitukset: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen.
Varmistetaan kertolaskun käsitteen ymmärtäminen. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen
osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään laskutoimitusten
ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että
he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite. Harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella
luvulla kertomisessa ja jakamisessa. Harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
S3 Algebra: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
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4
4

4

4
4
4
4

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä

S4 Geometria ja mittaaminen: Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja
muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia.
Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan
sitten kaikkiin neljänneksiin.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä.
S1-S4
L1, L4

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä
havaintojensa pohjalta
T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään
ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein,
piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

S1-S4

L1, L3, L4, L5

S1-S4

L1, L2, L4, L5

S1-S4

L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä
T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja
laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

S1-S4

L1, L3

S1-S4

L1, L4

S2

L1, L4
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4

4

4

4

5

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä
positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin
T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä.
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä

S2

L1, L4

S2

L1, L3, L6

S4

L4, L5

S4

L1, L3, L6

S1
Harjoitellaan yksinkertaista graafista ohjelmointia.

L1, L4, L5, L6

S1 Ajattelun taidot: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja L1, L4
ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa
järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen.
Varmistetaan kertolaskun käsitteen ymmärtäminen. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen
osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään laskutoimitusten
ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
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Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että
he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla. Harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri
tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa. Harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
S3 Algebra: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan
yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla.
S4 Geometria ja mittaaminen: Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja
muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia.
Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan
myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käytetään mittakaavaa suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan oppilaita
hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys: Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan
ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
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T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä
havaintojensa pohjalta
T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään
ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein,
piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä
T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja
laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä
positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin
T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä.

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä,
onko tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.
S1-S5

L1, L3, L4, L5

S1-S5

L1, L2, L4, L5

S1-S5

L1, L4, L5

S1-S5

L1, L3

S1-S5

L1, L4

S2

L1, L4

S2

L1, L4

S2

L1, L3, L6

S4

L4, L5

S4

L1, L3, L6
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5
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T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan
taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta
matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä
minäkuvaa ja itseluottamusta

S5

L4, L5

S1

L1, L4, L5, L6

S1 Ajattelun taidot: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja L1, L3, L5
ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa
järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen.
Varmistetaan kertolaskun käsitteen ymmärtäminen. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen
osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään laskutoimitusten
ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että
he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla. Harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri
tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa. Harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
S3 Algebra: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan
yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla.
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T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä
havaintojensa pohjalta
T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään
ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein,
piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen

S4 Geometria ja mittaaminen: Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja
muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia.
Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan
myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käytetään mittakaavaa suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan oppilaita
hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys: Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan
ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä,
onko tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.
S1-S5
L1, L4
S1-S5

L1, L3, L4, L5

S1-S5

L1, L2, L4, L5
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T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

S1-S5

L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä
T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja
laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä
positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin
T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä.
T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan
taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä

S1-S5

L1, L3

S1-S5

L1, L4

S2

L1, L4

S2

L1, L4

S2

L1, L3, L6

S4

L4, L5

S4

L1, L3, L6

S5

L4, L5

S1

L1, L4, L5, L6
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14.4.5 Ympäristöoppi, luokat 3-6
Lk

3

Tavoitteet

Sisältöalueet/sisällöt

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta
ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä
auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

S1 Minä ihmisenä: Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa
oppimista tukevia asioita.
Esimerkkejä tarkemmista sisällöistä:
 yhdessä toimiminen
 tunnetaidot
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä
valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen.
Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja
erilaisia rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja
esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen
merkitystä hyvinvoinnille.
Esimerkkejä tarkemmista sisällöistä:
 liikennesäännöt
 polkupyörä
 sähkölaitteet
 turvataidot: sähkö-, palo-, vesi- ja internet-ryhmässä toimiminen
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan: Monipuolisten alueellisten
esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeinen näkökulma on luonnon moninaisuuden arvostaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen
rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Esimerkkejä tarkemmista sisällöistä:
 tehdään mahdollisuuksien mukaan retki lähialueen luontoon
 vesi ja rannat

Laaja-alainen
osaaminen
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 kaupunkeja ja maaseutua
 Suomi ja sen alueet
 jokamiehenoikeudet
 kartan periaatteet
 opaskartta
 suunnistuskartta
S4 Ympäristön tutkiminen: Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja
elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla
harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maaja kallioperää. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä. Kotiseudun erilaisten
ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta.
Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Esimerkkejä tarkemmista sisällöistä:
 keksiminen, kokeileminen, ongelmanratkaisu ja pienet tutkimukset
omassa lähiympäristössä ja arjessa
 sää
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut: Erilaisten materiaalien ja
aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan
energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä.
Esimerkkejä tarkemmista sisällöistä:
 erilaisia materiaaleja
 vesi: ominaisuudet, olomuodot ja kiertokulku
 lämpömittari
 lämpötila
 palaminen
 energia: sähkö-, lämpö- ja valoS6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
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T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan
omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään
pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja
maailmalle
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan
sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri
tavoin

kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä
ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman
toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa
lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai
globaalilla tasolla.
Esimerkkejä tarkemmista sisällöistä:
 vesien ja sen eliöiden suojelu
 tuotteen elinkaari
 Suomen väestö, vähemmistöt ja yhdessä eläminen
S1-S6

L1, L7

S1-S6

L3, L7

S1-S6

L1, L7

S1-S6

L1, L5

S1-S6

L1, L2, L5
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T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä
toimien
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia
ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan
sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä
tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja
säädellä tunteitaan
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä
kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden
avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä

S2-S6

L2, L3, L5

S1-S6

L3

S2-S6

L3

S1-S6

L2, L3

S1-S6

L5, L4

S1-S6

L1

S1-S6

L1, L5
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3

3

3

3

3

4

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa
tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen
ymmärtämiseen
T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko
maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttöja muita geomediataitoja
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden
osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan
terveysosaamistaan arjessa
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta
ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä
auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

S1-S6

L2, L4, L5

S1, S3-S6

L1

S3-S6

L1, L5

S2, S4-S6

L1

S2, S4-S6

L1

S1-S3, S6

L1, L3

S1 Minä ihmisenä: Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin,
mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi
harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan
omaa oppimista tukevia asioita.

L1-L7
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Esimerkkejä tarkemmista sisällöistä:
 itsetunto
 erilaisuuden kunnioittaminen
 hyvinvointi oppimisen edellytyksenä
 terveelliset elämäntavat
 uni
 liikunta
 hygienia
 lasten sairauksia
 sairauksien ehkäisy
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä
valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen.
Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja
erilaisia rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja
esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen
merkitystä hyvinvoinnille.
Esimerkkejä tarkemmista sisällöistä:
 valo
 ääntä synnyttävät laitteet
 putki- ja kolmiorakenne
 vipu, jousi
 tapaturmat ja ensiapu
 kuulon suojelu
 vastuulliset valinnat arjessa
 rahan käyttäminen
 yhdessä toimiminen
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan: Monipuolisten alueellisten
esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä
näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä
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globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Esimerkkejä tarkemmista sisällöistä:
 tehdään mahdollisuuksien mukaan retki lähialueen luontoon
 niityt
 metsät
 suot
 viljelykasvit ja maatilan eläimet
 Pohjoismaat ja Baltia
 Itämeren alue
 fyysinen kartta
 väestökartta
S4 Ympäristön tutkiminen: Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja
elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla
harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maaja kallioperää. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä. Kotiseudun erilaisten
ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta.
Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Esimerkkejä tarkemmista sisällöistä:
 keksiminen, kokeileminen, ongelmanratkaisu ja pienet tutkimukset
omassa lähiympäristössä ja arjessa
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulku: Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, ravinnon tuotantoon ja
ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Esimerkkejä tarkemmista sisällöistä:
 ravinnontuotanto
 viljely ja kotieläintuotanto
 maatila
 ravintoketju
 ruoan elinkaari
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4

4

4

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan
omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään
pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja
maailmalle
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana

 ruokaa maailmalta
 ilma
 ääni
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä
ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman
toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa
lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai
globaalilla tasolla.
Esimerkkejä tarkemmista sisällöistä:
 metsän ja soiden eliöiden suojelu
 luonnon monimuotoisuuden arvostaminen
 metsien kestävä käyttö
 ilman suojelu
 Pohjoismaiden ja Baltian väestö, vähemmistöt ja yhdessä eläminen
 Itämeren alueen suojelu
S1-S6

L1, L7

S1-S6

L3, L7

S1-S6

L1, L7
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4

4

4

4

4

4

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan
sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri
tavoin
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä
toimien
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia
ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan
sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä
tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja
säädellä tunteitaan
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä

S1-S6

L1, L5

S1-S6

L1, L2, L5

S2-S6

L2, L3, L5

S1-S6

L3

S2-S6

L3

S1-S6

L2, L3

S1-S6

L5, L4

S1-S6

L1
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4

4

4

4

4

4

ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä
kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden
avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä
T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa
tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen
ymmärtämiseen
T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko
maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttöja muita geomediataitoja
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden
osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruu-

S1-S6

L1, L5

S1-S6

L2, L4, L5

S1, S3-S6

L1

S3-S6

L1, L5

S2, S4-S6

L1

S2, S4-S6

L1

S1-S3, S6

L1, L3
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den yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan
terveysosaamistaan arjessa
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta
ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä
auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

5

S1 Minä ihmisenä: Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia,
tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Ihmisen keho, rakenne ja elintoiminnot:
 Ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot.
 Kasvun ja kehityksen eri vaiheet.
 Ikäkauden mukainen seksuaalinen kehitys.
 Ihmisen lisääntyminen.
Mielen hyvinvointi ja tunnetaidot:
 Murrosiän muutokset ja vaikutus.
Terveys ja sairauksien ehkäisy:
 Itsestä huolehtiminen
 Arjen terveystottumukset
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä
valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen.
Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja
erilaisia rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja
esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenneturvallisuus, kiusaamisen ehkäisy,
fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille.
Koneet, laitteet ja teknologia:
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 Pyörä
 Tasapaino
 Lentämiseen liittyvät koneet
Turvataidot, turvallinen liikkuminen:
 Kitkan merkitys turvallisessa liikkumisessa.
Arjen tilanteissa eläminen:
 Voima ja liike, koneiden merkitys arjessa.
Yhteistyötaidot
Fyysinen koskemattomuus, kiusaamisen ehkäisy:
 Kasvun erot ja yksilöllisyyden kunnioittaminen.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan: Monipuolisten alueellisten
esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Euroopan ja
muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Eri alueet:
 Euroopan alueet
 Maapallon luonto eri alueilla.
Karttataidot, geomedia:
 Fyysiset kartat, teemakartat.
 Ajankohtaiset uutiset
 Ilmastodiagrammi.
S4 Ympäristön tutkiminen: Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja
elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla
harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maaja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio
ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten
ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta.
Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
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Keksiminen, kokeileminen, pienet tutkimukset, ongelmanratkaisu omassa lähiympäristössä ja arjessa:
 Tutkiminen, ihmettely, kokeileminen, keksiminen ja ajatteleminen
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut: Erilaisten materiaalien ja
aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita.
Tutustutaan eläinten ja kasvien lisääntymiseen sekä metsien hyötykäyttöön.
Ravinto, ravintoketju:
 Marjat ja sienet
 puutarha ja kasvimaa
 Kalastus ja metsästys
Energia. Liike ja voima:
 Liike, voima, kitka.
 lImasta aiheutuvat voimat.
Materiaalit, aineet:
 Alkuaineet ja reaktiot
 Raaka-aineet ja tuotteet
Metallit, muovit
Maapallon rakenne, lähiavaruus ja planetaarisuus:
 Aurinkokunta
 Maailmankaikkeus, avaruus
 Maa, Kuu
 Vuorokausi, vuosi ja kuukausi
 Vuodenajat
 Maapallon rakenne
 Maapallon ilmasto ja kasvillisuusvyöhykkeet
 Sademetsät, savannit, aavikot ja kylmät alueet
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen.
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Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista.

5

5

5

5

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan
omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään
pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja
maailmalle
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen

Luonnon monimuotoisuus:
 Luonnon monimuotoisuus eri alueilla
Luonnonvarojen kestävä käyttö:
 Lajittelu, kierrätys
 Luonnonvarojen rajallisuus
 Tuotteen elinkaari
Globaalikasvatus, vaikuttaminen:
 Euroopan väestö ja kulttuurit, yhdessä eläminen
S1-S6

L1, L7

S1-S6

L3, L7

S1-S6

L1, L7

S1-S6

L1, L5

65

5

5

5

5

5

5

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan
sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri
tavoin
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä
toimien
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia
ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan
sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä
tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja
säädellä tunteitaan
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä

S1-S6

L1, L2, L5

S2-S6

L2, L3, L5

S1-S6

L3

S2-S6

L3

S1-S6

L2, L3

S1-S6

L5, L4

S1-S6

L1

5
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ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä
kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä

5

5

5

5

5

5

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden
avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä

S1-S6

L1, L5

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa
tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen
ymmärtämiseen
T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko
maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttöja muita geomediataitoja
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

S1-S6

L2, L4, L5

S1, S3-S6

L1

S3-S6

L1, L5

S2, S4-S6

L1

S2, S4-S6

L1
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5

6

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden
osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan
terveysosaamistaan arjessa
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta
ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä
auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

S1-S3, S6

L1, L3

S1 Minä ihmisenä: Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia,
tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin sekä mielenterveystaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Mielen hyvinvointi ja tunnetaidot:
 Nuoreksi kasvaminen, identiteetti
 Seksuaalisuuden kehittyminen
 Vastuu itsestä ja muista
Terveys ja sairauksien ehkäisy:
 Päihteet ja päihteettömyys
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä
valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen.
Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja
erilaisia rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja
esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenneturvallisuus, myrkytykset ja päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä
pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille.
Arjen tilanteissa eläminen:

L1, L2, L5, L7
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 Vastuulliset valinnat
 Päihteet ja päihteettömyys
Yhteistyötaidot. Fyysinen koskemattomuus, kiusaamisen ehkäisy:
 Nuoren ihmissuhteet
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan: Monipuolisten alueellisten
esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan maanosien
luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon
ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen
vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Eri alueet:
 Maapallon kulttuurit eri maanosissa.
Karttataidot, geomedia:
 Fyysiset kartat, teemakartat
 Ajankohtaiset uutiset
Tilastot
S4 Ympäristön tutkiminen: Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja
elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla
harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maaja kallioperää. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Keksiminen, kokeileminen, pienet tutkimukset, ongelmanratkaisu omassa lähiympäristössä ja arjessa:
Tutkiminen, ihmettely, kokeileminen, keksiminen ja ajatteleminen
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut: Erilaisten materiaalien ja
aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palami-
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nen ja yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Energialajien
muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen.
Energia. Liike ja voima:
 Yhteyttäminen
 Energianmuodot ja energian muuntuminen
 Energialähteet
 Palaminen
Sähkön tuottaminen
Materiaalit, aineet:
 Hiilen kierto
 Energiavarat
 Päihteet ja myrkylliset aineet
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä
ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman
toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.
Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä
toisista huolehtimista.
Luonnon monimuotoisuus:
 Monimuotoisuuden väheneminen
Luonnonvarojen kestävä käyttö.
Ilmastonmuutos:
 Ilmastonmuutos
 Kestävä elämäntapa
Globaalikasvatus, vaikuttaminen:
 Kulttuurinen moninaisuus maapallolla
 Globaali vastuu
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6

6

6

6

6

6

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan
omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään
pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja
maailmalle
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana




S1-S6

Vaikuttaminen
Ihmisoikeudet, lapsen oikeudet
Vaikuttamisprojekti
L1, L7

S1-S6

L3, L7

S1-S6

L1, L7

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen

S1-S6

L1, L5

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan
sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri
tavoin
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä
toimien

S1-S6

L1, L2, L5

S2-S6

L2, L3, L5
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6

6

6

6

6

6

6

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia
ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan
sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä
tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja
säädellä tunteitaan
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä
kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden
avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä
T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa
tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia

S1-S6

L3

S2-S6

L3

S1-S6

L2, L3

S1-S6

L5, L4

S1-S6

L1

S1-S6

L1, L5

S1-S6

L2, L4, L5
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6

6

6

6

6

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen
ymmärtämiseen
T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko
maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttöja muita geomediataitoja
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden
osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan
terveysosaamistaan arjessa

S1, S3-S6

L1

S3-S6

L1, L5

S2, S4-S6

L1

S2, S4-S6

L1

S1-S3, S6

L1, L3
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14.4.6 Uskonto, luokat 3-6
Lk

Tavoitteet

Sisältöalueet/sisällöt

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan
uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen valinnassa huomioidaan
kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinuskoa. Perehdytään sakramentteihin (kaste), rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua
kirjana. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään ja opetuksiin. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa. Opetuksessa
käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
S1

3

3
3

3

3

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen
kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja
toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

Laaja-alainen
osaaminen
L1-L6

L1, L2

S1

L2, L3, L4

S1, S3

L2, L5, L6

S1, S3

L1, L4, L6, L7
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3

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja
vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan
uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

4

4
4
4

4

4

S3

L1

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen valinnassa huomioidaan
kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinuskoa. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin (ehtoollinen),
rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa. Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta. Opetuksessa otetaan huomioon virret
ja muu hengellinen musiikki.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa. Opetuksessa
käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja
Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen.
S1

L1, L2, L3, L4, L5,
L6

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen S1
kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja
S1, S3
käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista
lähteistä
T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja
S1
Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

L1, L2

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen,
kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen
ja historiaan Euroopassa

L2

S3

L2, L3, L4
L4, L5, L6

L1, L2
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4

4

4

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja
toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään

L2, L5, L6

S1, S3

L1, L4, L6, L7

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja S3
vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan
uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

5

S1, S3

L1

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon kes- L1
keisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen valinnassa huomioidaan
kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinuskoa. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana ja sen erilaisia tyylilajeja. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa. Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä
moninaisesta tapakulttuurista. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja
muu hengellinen musiikki.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin
ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä
tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.
S3 Hyvä elämä: Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri
uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten
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avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia
valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen
tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
S1

5
5
5

5

5

5

5

5

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen S1, S2
kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja
S1, S2, S3
käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista
lähteistä
T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja
S1, S2
Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

L1, L2

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen,
kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen
ja historiaan Euroopassa

S2, S3

L2

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja
toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S1, S2, S3

L2, L5, L6

S1, S2, S3

L7

S2, S3

L2

L2, L3, L4
L4, L5, L6

L1, L2
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5

5

5

6

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja
vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan
uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

S2, S3

L1, L3, L6

S1, S2, S3

L1, L4, L6, L7

S3

L1

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen valinnassa huomioidaan
kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan.
Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Opetuksessa
perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon
näkymistä populaarikulttuurissa. Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä
moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä
uskonnottomuutta. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

L1-L7
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6
6
6

6

6

6

6

6

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen
kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja
käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista
lähteistä
T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja
Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen,
kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen
ja historiaan Euroopassa
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja
toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja
tilanteissa
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä,
tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka sekä ihmisarvo,
elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia
valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen
tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
S1

L1, L2

S1, S2

L2, L3, L4

S1, S2, S3

L4, L5, L6

S1, S2

L1, L2

S2, S3

L2

S1, S2, S3

L2, L5, L6

S1, S2, S3

L7

S2, S3

L2
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6

6

6

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään vaS2, S3
lintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskusS1, S2, S3
tella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja S3
vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta elämään

L1, L3, L6

L1, L4, L6, L7

L1
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14.4.7 Elämänkatsomustieto, luokat 3-6
Lk

Tavoitteet

Sisältöalueet/sisällöt

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista.
S2 Erilaisia elämäntapoja: Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä.
Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista.
S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen ja lupauksen merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja
tapoihin selittää maailmaa. Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon
ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
S1-S4

3

3
3
3
3
3

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan
väitteitä ja niiden perusteluita

Laaja-alainen
osaaminen
L1, L2,L3, L7

L1, L4, L5

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä,
toisista ihmisistä ja luonnosta
T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

S1-S3

L1, L4

S1-S3

L3, L7

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia
kannanottoja

S1- S3

S1-S4

L1, L2
L2, L7
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3

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

4

4
4
4

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan
väitteitä ja niiden perusteluita
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä,
toisista ihmisistä ja luonnosta

S1-S4

L5, L6, L7

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitellaan toisen kohtaamista ja eri- L1, L2,L3, L7
laisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
S2 Erilaisia elämäntapoja: Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä.
Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin. Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen sekä oikeuden ja
velvollisuuden merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän
vaatimuksiin.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja
tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten
elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa
maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
S1-S4
L1, L4, L5
S1-S3

L1, L4

S1-S3

L3, L7
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4

4
4
4

5

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen,
eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä

S2-S4

L2, L4, L5

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia
kannanottoja
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

S1-S4

L1, L2

S1- S3

L2, L7

S1-S4

L5, L6, L7

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
S2 Erilaisia elämäntapoja: Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä.
Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä
erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen
ja luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja
sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen sekä oikeuden ja
velvollisuuden merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään lasten oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja
tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten

L1, L2,L3, L7

83

5
5
5

5

5
5
5

5

5

6

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan
väitteitä ja niiden perusteluita
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä,
toisista ihmisistä ja luonnosta
T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen,
eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä
T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan
T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia
kannanottoja
T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa
maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
S1-S4

L1, L4, L5

S1-S3

L1, L4

S1-S3

L3, L7

S2-S4

L2, L4, L5

S1-S4

L1, L2

S1- S4

L1, L2, L5

S1- S3

L2, L7

S3

L2, L3

S1-S4

L5, L6, L7

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen
erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

L1, L2,L3, L7

84

6
6
6

6

6

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan
väitteitä ja niiden perusteluita
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä,
toisista ihmisistä ja luonnosta
T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen,
eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä
T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

S2 Erilaisia elämäntapoja: Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä.
Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä
erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen
ja luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja
sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä
kuin laajemminkin. Perehdytään lasten oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden
kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja
tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten
elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa
maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
S1-S4
L1, L4, L5
S1-S3

L1, L4

S1-S3

L3, L7

S2-S4

L2, L4, L5

S1-S4

L1, L2
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6
6

6

6

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan
T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia
kannanottoja
T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

S1- S4

L1, L2, L5

S1- S3

L2, L7

S3

L2, L3

S1-S4

L5, L6, L7
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14.4.8 Historia, luokat 5-6
Lk

Tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta
tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

5

5
5
5
5
5

5

5
5

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia
historian lähteitä
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon
tulkinnallisuus
T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään
niihin liittyviä historiallisia lähteitä
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia
syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille
T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia
oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille
T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa
T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä

Sisältöalueet/sisällöt

Laaja-alainen
osaaminen
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty: Perehdytään ihmisen elämi- L1-L7
seen pienissä populaatioissa ja metsästyskulttuuriin sekä maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.
S2 Vanha aika ja antiikin perintö: Paneudutaan demokratian orastukseen
Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta tarkastellaan lisäksi
Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
S3 Keskiaika: Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja
lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin
eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen historialliseen aikaan
S1-S5
L1, L2, L4, L5, L7
S1-S5
S1-S5

L1, L2, L4, L5, L6,
L7
L1, L2, L3

S1-S5

L2, L3, L4, L6, L7

S1-S5

L2, L4, L7

S1-S5

L1-L7

S1-S5

L1, L2, L4, L7

S1-S5

L1-L7
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T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia
historian lähteitä
6

6
6
6

6

6
6
6
6

T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään
niihin liittyviä historiallisia käsitteitä
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia
syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille
T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia
oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille
T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa
T9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä
T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa

S3 Keskiaika: Käsitellään Suomen siirtyminen Ruotsin yhteyteen
L1, L2, L4, L5, L7
S4 Uuden ajan murrosvaihe: Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten
uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
S5 Suomi osana Ruotsia: Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla.
S1-S5
L1, L2, L3

S1-S5

L2, L3, L4, L6, L7

S1-S5

L2, L4, L7

S1-S5

L1-L7

S1-S5

L1, L2, L4, L7

S1-S5
S1-S5

L1, L2, L4
L1-L7

S1-S5

L2, L3, L4, L6, L7
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14.4.9 Yhteiskuntaoppi, luokat 4-5
Lk

Tavoitteet

Sisältöalueet/sisällöt

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön ja perheen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi
itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään omaan rahan ja vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
S2 Demokraattinen yhteiskunta: Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä
oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin
ja vähemmistöryhmiin.
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan käytännössä
demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita
tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa.
S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään rahankäyttöön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen.
S1-S4

4

4

4

4
4

4

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä
arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin,
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin
T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita
T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja
yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään
T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä
T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

Laaja-alainen
osaaminen

S1-S3

L2, L3, L4, L7

S1, S4

L3, L4, L6, L7

S1-S3

L2, L6, L7

S1, S4

L3, L4

89

4

T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla

S1, L3

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse
vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin ja talouden hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
S2 Demokraattinen yhteiskunta: Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä
oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia,
tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta.
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa
ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan
yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
S4 Taloudellinen toiminta: Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen
merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin.
S1-S4

5

5

5

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä
arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin,
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin
T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita

S1-S3

L3, L4, L5, L7

L2, L3, L4, L7

90

5
5

5

5

5

5

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa
T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja
yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään

S1-S4

L2, L4, L5

S1, S4

L3, L4, L6, L7

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon
liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä
T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä
T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja
T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla

S1-S3

L1, L2, L4

S1-S3

L2, L6, L7

S1, S4

L3, L4

S1, S3

L3, L4, L5, L7
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14.4.10 Musiikki, luokat 3-6
Lk

Tavoitteet

Sisältöalueet/sisällöt

Laaja-alainen
osaaminen

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi- ja melodiasoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on
keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musiikkikäsitteiden (rytmi, melodia ja dynamiikka) hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä
koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä
elämän eri tilanteissa.
S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien
musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.
S1-S4

L2, L6, L7

3

3

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön
ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

L2

92

3

3

3

3

3

4

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun
sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita
musisoinnin yhteydessä
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista
osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan
tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.

S1-S4

L1, L2

S1-S4

L2

S1-S4

L4

S1-S4

L3

S1-S4

L1

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi- ja melodiasoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on
keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musiikkikäsitteiden (rytmi, melodia ja dynamiikka) hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä

L2, L6, L7

93

4

4

4

4

4

4

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön
ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä
T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun
sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä
suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita
musisoinnin yhteydessä
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä
elämän eri tilanteissa.
S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien
musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.
S1-S4

L2

S1-S4

L1, L2

S1-S4

L2

S1-S4

L1, L2, L5, L6

S1-S4

L4

S1-S4

L3

94

4

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista
osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan
tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

5

5

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön
ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1-S4

L1

S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musiikkikäsitteiden (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja
dynamiikka) hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä
käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään
huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä
koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä
elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen
ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia,
populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet
oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.
S1-S4

L2, L6, L7

L2

95

5

5

5

5

5

5

5

6

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun
sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä
suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia
kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita
musisoinnin yhteydessä
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista
osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan
tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1-S4

L1, L2

S1-S4

L2

S1-S4

L1, L2, L5, L6

S1-S4

L2

S1-S4

L4

S1-S4

L3

S1-S4

L1

S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

L2, L6, L7

96

6

6

6

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön
ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä
T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun
sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musiikkikäsitteiden (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja
dynamiikka) hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä
käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään
huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä
koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä
elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen
ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia,
populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet
oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.
S1-S4

L2

S1-S4

L1, L2

S1-S4

L2

97

6

6

6

6

6

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä
suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia
kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita
musisoinnin yhteydessä

S1-S4

L1, L2, L5, L6

S1-S4

L2

S1-S4

L4

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista
osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan
tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.

S1-S4

L3

S1-S4

L1

98

14.4.11 Kuvataide, luokat 3-6
Lk

Tavoitteet

Sisältöalueet/sisällöt

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta,
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä L1, L3, L4, L5
kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden
kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa
elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät
taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen
tekemiseen ja vastaanottamiseen.
Erilaiset kuvatyypit: esim. kuvituskuvat, lehtikuvat, mainokset, muotokuvat, maisemat, sarjakuvat, taidekuvat havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja lähtökohtana.
Oman kotipaikkakunnan ympäristöön ja arkkitehtuuriin tutustuminen
mahdollisuuksien mukaan.
S1-S3
L2, L4, L5, L6

3

3

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista

Laaja-alainen osaaminen

99

3

3

3

3

3

3

3

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan
ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti
erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten
taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1-S3

L2, L3, L4, L5

S1-S3
Monipuolista piirustus- ja maalausvälineiden käyttöä sekä välineiden hallintaa ja huoltoa.
Kolmiulotteista työskentelyä, painomenetelmien käyttöä (esim. monotypia, leimasinpainanta, sabluunapainanta, töpötys) sekä valokuvausta
mahdollisuuksien mukaan.
Kuvallisen vaikuttamisen keinoihin tutustumista (esim. liikennemerkit,
mainokset).
S1-S3

L2, L3, L5, L6

S1-S3

L1, L2, L4, L7

L1, L2, L3, L5

S1-S3
L1, L2, L4, L5
Käytettävään tekniikkaan ja välineistöön liittyvään käsitteistöön tutustumista.
Kuvallisten muuntujien käsittelyä, esim. värioppi, pää-ja välivärit, kylmä ja
lämmin, muoto. Taidekuvien tarkastelua, erilaisiin kuvatyyppeihin ja tekniikkoihin tutustumista.
Todellisen ja kuvitteellisen maailman erottaminen
S1-S3
L1, L4, L5, L6
Eri kulttuurien tarkastelu kuvallisin keinoin

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja
muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja
katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja S1-S3
kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

L1, L2, L5, L6
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3

4

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa,
ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1-S3
Työvälineistä ja tilasta huolehtiminen, ekologisuus ja lajittelu

L3, L4, L6, L7

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta,
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1-S3

L1, L2, L4, L7

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä L1, L3, L4, L5
kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden
kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa
elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät
taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen
tekemiseen ja vastaanottamiseen.
Erilaiset kuvatyypit: esim. kuvituskuvat, lehtikuvat, mainokset, muotokuvat, maisemat, sarjakuvat, taidekuvat havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja lähtökohtana.
Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan oman kotipaikkakunnan ympäristöön ja arkkitehtuuriin sekä tarkastellaan taideteoksia työskentelyn lähtökohtana.
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4

4

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan
ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti
erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

S1, S2, S3
L2, L3, L5, L6
Piirustus- ja maalausvälineiden käyttöä sekä välineiden hallintaa ja huoltoa.
Tutustutaan erityyppisiin papereihin ja pohjiin.
Kolmiulotteista työskentelyä, painomenetelmien käyttöä (esim. monotypia, leimasinpainanta, sabluunapainanta, töpötys) sekä valokuvausta
mahdollisuuksien mukaan.
Kuvallisen vaikuttamisen keinoihin tutustumista, esim. liikennemerkit, mainokset.
S1, S2, S3
L1, L2, L3, L5

4

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten
taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

4

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvalli- S1, S2, S3
sen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

4

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri läh- S1, S2, S3
L1, L2, L4, L5
tökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan to- Käytettävään tekniikkaan ja välineistöön liittyvään käsitteistöön tutustumista.
dellisuuden ja fiktion suhdetta
Kuvallisten muuntujien käsittelyä esim. värioppi, pää-ja välivärien kertaus,
kylmä ja lämmin, muoto, sommittelu, tasapaino, valööri.
Taidekuvien tarkastelua, erilaisiin kuvatyyppeihin ja tekniikkoihin tutustumista.
Todellisen ja kuvitteellisen maailman erottaminen

L1, L2, L4, L7
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T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja
muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja
katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja
kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan
T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa,
ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

S1, S2, S3
Tarkastellaan eri kulttuureja kuvallisin keinoin.

L1, L4, L5, L6

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

S1, S2, S3
Työvälineistä ja tilasta huolehtiminen, ekologisuus ja lajittelu
Taide ja suomalaisuus

L3, L4, L6, L7

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta,
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä L1, L3, L4, L5
kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden
kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa
elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät
taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin kä103
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5

5

5

5

5

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan
ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti
erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan

sityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen
tekemiseen ja vastaanottamiseen.
Erilaiset kuvatyypit esim. nykytaide (valokuva, ympäristö-ja yhteisötaide,
installaatio, video- ja mediataide, performanssi, katutaide), taidekuvat,
elokuva havainnoinnin ja työskentelyn kohteena ja lähtökohtana.
S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

S1, S2, S3
Piirustus- ja maalausvälineiden käyttö sekä välineiden hallinta ja käyttö
Erityyppisten materiaalien ja tekniikoiden käyttö ja soveltaminen
Kolmiulotteinen työskentely
Painomenetelmien käyttö esim. monotypia, sabluunapainanta, töpötys
Kollaasi
Ihmishahmon kuvaaminen

L2, L3, L5, L6

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten
S1-S3
taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

L1, L2, L3, L5

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1-S3

L1, L2, L4, L7

S1, S2, S3
Käytettävään tekniikkaan ja välineistöön liittyvä käsitteistö
Ihmisen kuvaaminen taidehistoriassa
Taiteessa ilmenevät arvot taidehistorian näkökulmasta

L1, L2, L4, L5
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T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja
muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja
katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja
kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan
T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa,
ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta,
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1-S3

L1, L4, L5, L6

S1-S3

L1, L2, L5, L6

S1, S2, S3
Työvälineistä ja tilasta huolehtiminen, ekologisuus ja lajittelu
Kulttuurien moninaisuus omassa työskentelyssä

L3, L4, L6, L7

S1-S3

L1, L2, L4, L7

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä L1, L3, L4, L5
kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden
kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä
valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa
elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät
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T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan
ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti
erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan

taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen
tekemiseen ja vastaanottamiseen.
Erilaiset kuvatyypit esim. nykytaide ( valokuva, ympäristö-ja yhteisötaide,
installaatio, video- ja mediataide, performanssi, katutaide) , taidekuvat,
elokuva havainnoinnin ja työskentelyn kohteena ja lähtökohtana.
Erilaisten kuvien ja elokuvien tarkasteleminen, keskusteleminen ja käyttäminen oman kuvantuottamisen pohjana.
S1-S3

L2, L4, L5, L6

S1-S3

L2, L3, L4, L5

S1, S2, S3
Piirustus- ja maalausvälineiden käyttö sekä välineiden hallinta/ergonomisuus ja huolto.
Erityyppisten materiaalien ja tekniikoiden käyttö ja soveltaminen
Kolmiulotteinen työskentely
Painomenetelmien käyttö esim. kohopainanta, linopainanta
Kollaasi
Ihmishahmon kuvaaminen
Animaatio
S1-S3

L2, L3, L5, L6

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten
taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuval- S1-S3
lisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

L1, L2, L3, L5

L1, L2, L4, L7

106

6

6

6

6

6

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri läh- S1, S2, S3
tökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan to- Käytettävään tekniikkaan ja välineistöön liittyvä käsitteistö
Elokuvatyypit
dellisuuden ja fiktion suhdetta
Ihmisen kuvaaminen taidehistoriassa
Nykytaiteen tarkastelu
Taiteessa ilmenevät arvot taidehistorian näkökulmasta
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja
S1-S3
muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja
katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja S1-S3
kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan
T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, S1, S2, S3
ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuuris- Työvälineistä ja tilasta huolehtiminen, ekologisuus ja lajittelu
Kulttuurien moninaisuus omassa työskentelyssä
sa ilmenevistä arvoista
Taide ja monikulttuurisuus
T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon
S1-S3
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

L1, L2, L4, L5

L1, L4, L5, L6

L1, L2, L5, L6

L3, L4, L6, L7

L1, L2, L4, L7
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14.4.12 Käsityö, luokat 3-6
Lk

Tavoitteet

Sisältöalueet/sisällöt

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu: Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle
suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja
ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi.
Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Kokeilu: Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä
tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan
saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen
pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin.
S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita
ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse
tehdyn suunnitelman ohjaamana.
S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.
S6 Dokumentointi ja arviointi: Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.
S1-S6
L1, L5

3

3

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

Laaja-alainen
osaaminen
L1, L2
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T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos
luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä
sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja
työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja
käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

S1-S4

L2, L4, L5

S3, S5

L4, L6

S1-S5

L3, L6

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja vies- S1, S2, S6
tintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja
S6
tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja
muiden kokonaisen käsityön prosessia

L5

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

L1, L2

S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu: Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle
suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja
ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi.
Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Kokeilu: Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä
tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan

L1, L3, L7
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T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi
T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos
luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä
sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja
työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja
käyttämään työhön sopivaa välineistöä.
T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja
tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja
muiden kokonaisen käsityön prosessia
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen
pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin.
S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita
ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse
tehdyn suunnitelman ohjaamana.
S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.
S6 Dokumentointi ja arviointi: Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.
S1-S6
L1, L5

S1-S4

L2, L4, L5

S3, S5

L4, L6

S1-S5

L3, L6

S1, S2, S6

L5

S6

L1, L4, L7

S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja ana-

L1, L2
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5

5

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi
T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos
luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

lysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu: Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle
suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja
ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi.
Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Kokeilu: Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä
tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan
saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen
pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin.
S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita
ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse
tehdyn suunnitelman ohjaamana.
S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.
S6 Dokumentointi ja arviointi: Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään
osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin
itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
S1-S6
L1, L5

S1-S4

L2, L4, L5
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5

5

5

6

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä
sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja
työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja
käyttämään työhön sopivaa välineistöä.
T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja
tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja
muiden kokonaisen käsityön prosessia
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S3, S5

L4, L6

S1-S5

L3, L6

S1, S2, S6

L5

S6

L1, L4, L7

S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu: Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle
suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja
ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi.
Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Kokeilu: Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä
tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan
saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen
pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin.

L1, L2
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6

6

6

6
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T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi
T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos
luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä
sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja
työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja
käyttämään työhön sopivaa välineistöä.
T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja
tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja
muiden kokonaisen käsityön prosessia
T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita
ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse
tehdyn suunnitelman ohjaamana.
S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.
S6 Dokumentointi ja arviointi: Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään
osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin
itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
S1-S6
L1, L5

S1-S4

L2, L4, L5

S3, S5

L4, L6

S1-S5

L3, L6

S1, S2, S6

L5

S6

L1, L4, L7

S1-S3, S5

L1, L3, L7
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14.4.13 Liikunta, luokat 3 - 6
Lk

Tavoitteet

3

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen,
kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

3

3

3

Sisältöalueet/sisällöt

Laaja-alainen
osaaminen
L1, L3

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista
toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta,
kestävyyttä ja voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös
oman toimintakyvyn arviointiin.
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havainto- S1
L1, L3, L4
motorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja Esimerkkejä harjoitteluun:
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liiKiinniottoleikit ja harjoitteet, voimistelu, musiikkiliikunta, hiihto sekä pallopekuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
lit ja -leikit.
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasaS1
L3
paino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan
Esimerkkejä harjoitteluun:
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympärisVoimistelu telineillä, erilaiset telineradat, kamppailut, luistelu, hiihto, suuntöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa
nistus, retkeily, pallopelit sekä musiikki- ja tanssiliikunta.
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soS1
L3
veltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuoli- Esimerkkejä harjoitteluun:
sesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttäPomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniottamällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilai- minen, lyöminen ja laukaiseminen.
sissa tilanteissa
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3

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

3

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä

3

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen
toimintaan liikuntatunneilla
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien
kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

3

3

3

3

4

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta
omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen
työskentelyn taitoja

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen,
kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

S1
Esimerkkejä harjoitteluun:
Kestävyys harjaantuu esimerkiksi pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa (kuten hiihtäessä ja suunnistaessa).
Voimaa harjaannutetaan esim. kuntopiiritehtävillä, hypyillä, heitoilla, leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla.
Nopeus kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös pelien ja leikkien osana) hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voimistelu ja venyttely
S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Esimerkkejä harjoitteluun:
selkäkrooli, krooli, vesileikit ja pelit
S1

L3

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa
opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä, joissa
opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
S2

L2, L3, L6, L7

S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan
pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista.
Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
S3

L1, L2, L3

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista
toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen sovel-

L1, L3

L3

L3, L6, L7

L2, L6, L7

L1, L2
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4

4

4

4

tuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta,
kestävyyttä ja voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös
oman toimintakyvyn arviointiin.
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havainto- S1
L1, L3, L4
motorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja Esimerkkejä harjoitteluun:
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liiKiinniottoleikit ja harjoitteet, voimistelu, musiikkiliikunta, hiihto sekä pallopekuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
lit ja -leikit.
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasaS1
L3
paino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan
Esimerkkejä harjoitteluun:
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympärisVoimistelu telineillä, erilaiset telineradat, kamppailut, luistelu, hiihto, suuntöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa
nistus, retkeily, pallopelit sekä musiikki- ja tanssiliikunta
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soS1
L3
veltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuoli- Esimerkkejä harjoitteluun:
sesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttäPomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniottamällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilai- minen, lyöminen ja laukaiseminen
sissa tilanteissa
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, yl- S1
L3
läpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuk- Esimerkkejä harjoitteluun:
siaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voi- Kestävyys harjaantuu esimerkiksi pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
maa
vuodenaikoina liikuttaessa (kuten hiihtäessä ja suunnistaessa).
Voimaa harjaannutetaan esim. kuntopiiritehtävillä, hypyillä, heitoilla, leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla.
Nopeus kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös pelien ja leikkien osana)hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voimistelu ja venyttely
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4

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä

4

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen
toimintaan liikuntatunneilla
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien
kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

4

4

4

4

5

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta
omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen
työskentelyn taitoja

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen,
kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

S1
Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta.
Esimerkkejä harjoitteluun:
rintauinti, sukellukset, hypyt, vesileikit ja pelit sekä turvallisuus vedessä
S1

L3

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa
opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä, joissa
opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
S2

L2, L3, L6, L7

S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan
pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista.
Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
S3

L1, L2, L3

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista
toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta,

L1, L3

L3, L6, L7

L2, L6, L7

L1, L2
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5

5

5

5

kestävyyttä ja voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös
oman toimintakyvyn arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn
seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset tehdään niin, että ne tukevat 5.
vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havainto- S1
L1, L3, L4
motorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja Esimerkkejä harjoitteluun:
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liiKiinniottoleikit ja harjoitteet, voimistelu, musiikkiliikunta, hiihto sekä pallopekuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
lit ja -leikit.
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasaS1
L3
paino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan
Esimerkkejä harjoitteluun:
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympärisVoimistelu telineillä, erilaiset telineradat, kamppailut, luistelu, hiihto, suuntöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa
nistus, retkeily, pallopelit sekä musiikki- ja tanssiliikunta
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soS1
L3
veltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuoli- Esimerkkejä harjoitteluun:
sesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttäPomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniottamällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilai- minen, lyöminen ja laukaiseminen
sissa tilanteissa
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, yl- S1
L3
läpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuk- Esimerkkejä harjoitteluun:
siaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voi- Kestävyys harjaantuu esimerkiksi pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
maa
vuodenaikoina liikuttaessa (kuten hiihtäessä ja suunnistaessa).
Voimaa harjaannutetaan esim. kuntopiiritehtävillä, hypyillä, heitoilla, leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla.
Nopeus kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös pelien ja leikkien osana) hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voimistelu ja venyttely
T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikku- S1
L3
maan vedessä ja pelastautumaan vedestä
Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta.
Esimerkkejä harjoitteluun:
krooliuinti, matkauinti, vesipelastus, vesipelit
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T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen
toimintaan liikuntatunneilla
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien
kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta
omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen
työskentelyn taitoja

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen,
kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

S1

L3, L6, L7

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa
opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä, joissa
opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
S2

L2, L3, L6, L7

S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan
pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista.
Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
S3

L1, L2, L3

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista
toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta,
kestävyyttä ja voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös
oman toimintakyvyn arviointiin.

L1, L3

L2, L6, L7

L1,L2
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T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa

S1
Esimerkkejä harjoitteluun:
Kiinniottoleikit ja harjoitteet, voimistelu, musiikkiliikunta, hiihto sekä pallopelit ja -leikit.
S1
Esimerkkejä harjoitteluun:
Voimistelu telineillä, erilaiset telineradat, kamppailut, luistelu, hiihto, suunnistus, retkeily, pallopelit sekä musiikki- ja tanssiliikunta.

L1, L3, L4

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

S1
L3
Esimerkkejä harjoitteluun:
Pomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen
toimintaan liikuntatunneilla
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien
kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

L3

L3

S1
Esimerkkejä harjoitteluun:
Kestävyys harjaantuu esimerkiksi pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa (kuten hiihtäessä ja suunnistaessa).
Voimaa harjaannutetaan esim. kuntopiiritehtävillä, hypyillä, heitoilla, leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla.
Nopeus kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös pelien ja leikkien osana)hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voimistelu ja venyttely
S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
S1

L3

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa
opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä, joissa
opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.

L2, L3, L6, L7

L3, L6, L7
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T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista

S2

L2, L6, L7

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta
omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen
työskentelyn taitoja

S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan
pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista.
Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
S3

L1, L2, L3

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

L1, L2

14.4.14 Oppilaanohjaus
Oppilaanohjaus Kokemäen perusopetuksen luokilla 3-6 toteutetaan kaupungin erillisen ohjaussuunnitelman mukaisesti.
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14.4.15 Valinnaisaineet, luokka 4
Musiikki
Musiikin valinnaiset tunnit painottavat toiminnallista musiikin opetusta ja oppilaan itseilmaisun kehittymistä laulaen ja soittaen. Tavoitteena on vahvistaa
oppilaiden musiikillisia taitoja, esiintymistä ja yhdessä toimimista. Näin ollen valinnaisilla tunneilla syvennetään opetussuunnitelman tavoitteita T1, T2 ja T9.
Valinnaisten tuntien suunnittelu tapahtuu yhteistyössä oppilaiden kanssa ja heidän mielenkiinnonkohteidensa pohjalta voidaan valmistella yksi tai useampi
projekti. Projektin luonne voi vaihdella erilaisista teemoista tapahtumiin huomioiden käytettävissä olevat resurssit sekä oppilaiden taidot. Projekti voidaan
esittää koulun ulkopuolella esim. seuraaville tahoille: varhaiskasvatus, vanhukset tai erilaiset järjestöt. Projekti voi olla suunniteltu myös koulun omiin tarpeisiin, kuten juhliin tai esitettäväksi huoltajille. Projekti voidaan toteuttaa yhteistyössä koulun kerhotoiminnan tai muiden taito- ja taideaineiden kanssa.
Projektin eri vaiheissa yhteistyötä voidaan tehdä mahdollisuuksien mukaan myös paikallisten taide- ja kulttuurilaitosten kanssa.
Tavoitteet

Sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

Valinnaisten tuntien sisällöt

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1-S4

L2, L6, L7

Kiinnostuksen herättäminen yhteismusisointiin tutustumalla esim. johonkin musiikkiproduktioon (konserttikäynti tai tallenne)
Yhteisten tavoitteiden asettaminen sekä tavoitteet omalle oppimiselle.

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön
ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä
T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista
osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan
tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.

S1-S4

L2

S1-S4

L1

Syvennetään musiikillisia tietoja ja taitoja: äänenkäyttö, laulaminen, soittaminen ja ilmaisutaidot.
Tuotoksen mahdollinen esittämisvaihe.
Harjoitellaan itsearviointia ja omien tavoitteiden toteutumista opintojen
aikana esim.
oppimispäiväkirjojen avulla (perinteinen tai sähköinen päiväkirja).

Opettajan ohjaus ja rohkaiseva palaute erityisesti yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa on tärkeää oppilaalle koko projektin ajan.
Annettu palaute sekä itsearviointi ohjaavat oppilasta kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä.
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Kuvataide
Kuvataiteen valinnaisilla tunneilla syvennetään tavoitteita T1-T6 sekä T9- T11 sekä sisältöjä S1- S3.
Valinnaisia tunteja pyritään suunnittelemaan yhteistyössä oppilaiden kanssa. Heidän kiinnostuksen kohteitaan huomioidaan töiden ja projektien suunnittelussa. Aiheita pyritään käsittelemään laajemmin ja projektiluontoisesti, huomioiden paikalliset resurssit sekä oppilaiden taidot. Prosessit voivat olla pitkäkestoisia, useampia oppitunteja kestäviä. Oppilaat osallistuvat prosessin kaikkiin vaiheisiin; suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin. Prosessin eri vaiheita
voidaan toteuttaa yhdessä muiden oppiaineiden kanssa tai hyödyntäen paikallisia yrityksiä sekä yhteisöjä.
Tavoitteet

Sisältöalu- Laaja- alainen
eet
osaaminen

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, S1, S2, S3
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havain- S1, S2, S3
noistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista

L1, L3, L4, L5

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan S1, S2, S3
ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

L2, L3, L4, L5

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti S1, S2, S3
erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan

L2, L3, L5, L6

L2, L4, L5, L6

Valinnaisten tuntien sisällöt
Vierailut erilaisiin näyttelyihin, museoihin, kirkkoihin, kappeleihin ym.
Myös virtuaalivierailut.
Voidaan perehtyä syvällisemmin rakennettuun maisemaan ja arkkitehtuuriin.
Harjoitellaan vuoropuhelua prosessin eri vaiheissa. Pyritään houkuttelemaan esiin mielikuvia, muistikuvia ja mielleyhtymiä.
Harjoitellaan havaintojen ja ajatusten perustelua niin suullisesti kuin kirjallisestikin.
Oppilas osallistuu keskusteluun työn/ projektin tavoitteista ja suunnittelee
toteutusta yksin tai yhdessä opettajan ja muiden oppilaiden kanssa.
Harjoitellaan visuaalisten valintojen tekemistä pohtimalla ja keskustelemalla.
Voidaan hyödyntää teknologiaa esim. tekemällä tietokonetaidetta ja käyttämällä kuvankäsittelyohjelmia.
Oppilaiden omien mobiililaitteiden hyödyntäminen esim. valokuvauksessa,
lyhytelokuvien, mainosten ym. tekemisessä.
Kuvallisen materiaalin keruu voi tapahtua myös osittain vapaa-ajalla.
Voidaan tehdä pelkkiä kokeiluja erilaisilla materiaaleilla ja välineillä ilman
valmista tuotosta.
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T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten
taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä
muiden kanssa

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

Parityöt ja ryhmätyöt mobiililaitteita ja teknologiaa hyödyntäen.

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuval- S1, S2, S3
lisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

L1, L2, L4, L7

Luontotaidetta pareittain/ ryhmissä.

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja S1, S2, S3
kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

L1, L2, L5, L6

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, S1, S2, S3
ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon
S1, S2, S3
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

L3, L4, L6, L7

Voidaan perehtyä syvällisemmin tunnettujen taiteilijoiden töihin ja heidän
taiteeseensa vaikuttaneisiin tekijöihin.
Harjoitellaan oman ja muiden työn sekä työskentelyn arvostusta positiivisen arvioinnin kautta.
Moninainen kierrätysmateriaalien käyttö. Samalla herätellään kierrätyksen ja uusiokäytön arvostusta.

L1, L2, L4, L7

Voidaan tutustua suomalaiseen muotoiluun.

Arvioinnin tueksi voidaan koota portfoliota, johon kuuluu valmiiden tuotosten lisäksi oppilaiden omaa sekä vertaisarviointia.
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Käsityö
Tavoitteet

Sisältöalueet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemi- S1-S6
seen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitseS1-S6
maan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

Laaja-alainen
osaaminen
L1, L2

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos
luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä
sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja
työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S1-S4

L2, L4, L5

S3, S5

L4, L6

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja
käyttämään työhön sopivaa välineistöä.
T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja
tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja
muiden kokonaisen käsityön prosessia

S1-S5

L3, L6

S1, S2, S6

L5

Hyödynnetään käytössä olevia laitteita prosessin eri vaiheissa esimerkiksi
tiedonhaussa, suunnittelussa ja dokumentoinnissa (kuvat, videot, teksti).

S6

L1, L4, L7

Prosessin aikana arvioidaan omaa työskentelyä sekä syvennetään vertaisarviointitaitoja.
Pyritään hyödyntämään arviointeja sen hetkisissä sekä tulevissa prosesseissa.

L1, L5

Valinnaisten tuntien sisällöt
Otetaan oppilaat mukaan suunnittelemaan lukuvuoden alussa tarkempia
sisältöjä omien kiinnostusten mukaan.
Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan paikallisiin käsityökohteisiin.
Syvennetään kokonaisen käsityöprosessin hahmottamista esimerkiksi tekemällä portfolio, johon on dokumentoitu prosessin eri vaiheet.
Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan paikallisten yrityksien tuotesuunniteluun sekä tuotteiden eri valmistusvaiheisiin.
Oppilas suunnittelee tuotteen omien tarpeiden ja taitotason mukaan.

Syvennetään oppilaiden materiaalitietoisuutta (esimerkiksi puu, muovi,
metalli, langat, kankaat, kierrätysmateriaalit.)
Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan kierrätyskeskuksessa ja pohditaan
sieltä löytyvien materiaalien hyödyntämistä.
Kerrataan työn tekemisessä tarvittavien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Pohditaan oman tuotteen tarkoituksenmukaisinta työstämistapaa.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman perusteella. Kiinnitetään huomiota vastuuntuntoiseen ja turvalliseen työskentelyyn eri välineiden
kanssa.
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T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S3, S5

L1, L3, L7

Pohditaan kyseiselle tuotteelle tarkoituksenmukaisinta materiaalia eri
näkökulmista (kestävyys, laatu, ekologisuus…)
Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja.
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Liikunta
Tavoitteet

Sisältöalueet
S1

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen,
kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havainto- S1
motorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soS1
veltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, yl- S1
läpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

Laaja-alainen
osaaminen
L1, L3

Valinnaisten tuntien sisällöt

L1, L3, L4

Kehitetään itse harjoitteita, joissa harjaannutetaan havaintomotorisia
taitoja. Esim. hippaleikkien ja pallopelien keksiminen.

L3

Ohjataan oppilasta kokeilemaan eri liikuntavälineitä poikkeavissa ympäristöissä.
Teknologian hyödyntäminen liikuntatunneilla mahdollisuuksien mukaan.

L3

Ohjataan oppilasta pitämään huolta omasta fyysisestä kunnosta häntä
motivoivalla tavalla.
Esitellään monipuolisesti harjoitteita, joiden avulla oppilas pystyy kehittämään ja ylläpitämään fyysisiä ominaisuuksiaan.
Esimerkiksi teknologian hyödyntäminen oman fyysisen kunnon seuraamisessa.
Mahdollisuuksien mukaan syvennetään vesiliikuntataitoja.

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen
toimintaan liikuntatunneilla

S1

L3

S1

L3, L6, L7

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien
kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

S2

L2, L3, L6, L7

Annetaan myös oppilaille tilaisuus vaikuttaa monipuolisiin sisältöihin.
Kokeillaan mahdollisuuksien mukaan uusia liikuntamuotoja.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään lihashuollon merkitys ja toimimaan
aktiivisesti oman kehonhuollon hyväksi
Esim. alkulämmittelyjen ja loppuverryttely ohjaaminen ryhmälle
Yhteiset tehtävät, leikit yms. harjoitteet, joissa huomioidaan ja autetaan
toisia. Opitaan vastuuta omasta toiminnasta ja sovituista säännöistä. Yhteistoiminnallisuuden korostaminen.
Oppilasta ohjataan sääntöjen noudattamiseen valvontaan esim. leikeissä
tuomarina toimimiseen.
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T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta
omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen
työskentelyn taitoja

S2

L2, L6, L7

Harjoitellaan välineiden huoltamista.

S3

L1, L2, L3

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

S3

L1, L2

Kannustaa oppilaita huolehtimaan omasta toimintakyvystään.
Rohkaista ja kannustaa oppilasta ottamaan osaa vapaa-ajan liikuntaan
esimerkiksi lajiesittelyiden avulla.
Esimerkiksi liikuntapäiväkirjan pitäminen lyhyellä ajanjaksolla.
Välituntiturnauksien järjestäminen.
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