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14.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, luokat 3-6 

Suomen kieli ja kirjallisuus 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

3 

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toi-
mia rakentavasti erilaisissa viestintäympäris-
töissä 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 viestin-
täympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilai-
sissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteelli-
sesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. 
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan 
kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajan-
kohtaisten aiheiden käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman 
luokan kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 

L1, L2, L7 

3 

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielel-
listen ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia 
ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestin-
tätilanteissa 

S1 L1, L2, L3, L7 

3 

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

S1 L1, L2, L4, L7 

3 

T4 kannustaa oppilasta myönteiseen viestijäku-
vaan sekä toimimaan erilaisissa, myös monime-
diaisissa, vuorovaikutustilanteissa 

S1 L1, L2, L3, L4 

3 

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaito-
aan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen stra-
tegioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa 
lukemistaan 

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokir-
jallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, suju-
vaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinym-
märtämisen strategioita. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. Harjoi-
tellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyy-
mien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä. Opitaan tunnista-

L1, L4, L5 
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maan kertovien ja kuvaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laa-
jennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan 
sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat: verbit, substantiivit, 
adjektiivit). Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa (pree-
sens ja imperfekti). Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille 
ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opit-
tujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. 
Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.  

3 
T6 opastaa oppilasta laajentamaan sana- ja käsi-
tevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan 

S2 L1, L2, L4, L5 

3 T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan S2 L1, L4, L5 

3 

T8 kannustaa oppilasta lukemaan erilaisia teks-
tejä ja luoda mahdollisuuksia myönteisiin luku-
kokemuksiin ja –elämyksiin 

S2 L1, L4, L5 

3 

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksi-
aan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvista-
maan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuot-
tajana 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä moni-
muotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipitei-
den sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta. Su-
juvoitetaan 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 kir-
joitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke ja 
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Harjoitellaan käyttä-
mään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitel-
laan 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. 

L1, L2, L4,L7 

3 
T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien ja ku-
vaavien tekstien tuottamisessa. 

S3 L1, L4, L5,L7 
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3 

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoitta-
misen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vah-
vistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien raken-
teiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa 

S3 L1, L4, L5 

3 

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin 
tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia 
tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuot-
tamiseen yhdessä, rakentavan palautteen anta-
miseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomi-
oon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eetti-
sesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

S3 L2, L4, L5, L6 

3 

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoi-
suuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkaile-
maan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannut-
taa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä 
ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtä-
mään kielellisten valintojen vaikutuksia 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaih-
telua aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merki-
tyksiä. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin. Hyö-
dynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esi-
merkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakult-
tuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median 
roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kan-
nustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, et-
sitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kir-
joittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle 
suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysy-
myksiä. 

L1, L2,L4 

3 

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstiva-
likoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuhar-
rastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kir-
jaston aktiiviseen käyttöön 

S4 L2, L4, L5, L7 
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3 

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen 
identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvosta-
maan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppi-
laalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjon-
taan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuot-
tamiseen 

S4 L2, L4,L6, L7 

4 

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toi-
mia rakentavasti erilaisissa viestintäympäris-
töissä 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 viestin-
täympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilai-
sissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteelli-
sesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. 
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan 
kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajan-
kohtaisten teemojen käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman 
luokan kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 

L1, L2, L7 

3 

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielel-
listen ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia 
ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestin-
tätilanteissa 

S1 L1, L2, L3, L7 

4 

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

S1 L1, L2, L4, L7 

4 
T4 kannustaa oppilasta myönteiseen viestijäku-
vaan sekä toimimaan erilaisissa, myös monime-
diaisissa vuorovaikutustilanteissa 

S1 L1, L2, L3, L4 

4 

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaito-
aan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen stra-
tegioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa 
lukemistaan 

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokir-
jallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, suju-
vaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinym-
märtämisen strategioita. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. Syven-
netään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla. Harjoitellaan selittämään, vertai-
lemaan 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 
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kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muo-
don perusteella (sanaluokat: verbit, substantiivit, adjektiivit, pronominit ja 
numeraalit). Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa (pree-
sens ja imperfekti). Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille 
ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opit-
tujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. 
Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. 

4 
T6 opastaa oppilasta laajentamaan sana- ja käsi-
tevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan 

S2 L1, L2, L4, L5 

4 T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan S2 L1, L4, L5 

4 

T8 kannustaa oppilasta lukemaan erilaisia teks-
tejä ja luoda mahdollisuuksia myönteisiin luku-
kokemuksiin ja -elämyksiin sekä tiedonhalun 
tyydyttämiseen 

S2 L1, L2, L4,L7 

4 

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksi-
aan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvista-
maan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuot-
tajana 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä moni-
muotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipitei-
den sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta. Su-
juvoitetaan 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. Opi-
taan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perus-
tyypit ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Harjoitellaan 
käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. 
Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arvi-
ointia. Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perus-
asioita. 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 
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4 

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa otta-
vien tekstien tuottamista, myös monimediai-
sissa ympäristöissä 

S3 L1, L4, L5,L7 

4 

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoitta-
misen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vah-
vistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien raken-
teiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa 

S3 L1, L4, L5 

4 

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin 
tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia 
tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuot-
tamiseen yhdessä, rakentavan palautteen anta-
miseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomi-
oon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eetti-
sesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

S3 L2, L4, L5, L6 

4 

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoi-
suuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkaile-
maan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannut-
taa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä 
ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtä-
mään kielellisten valintojen vaikutuksia 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaih-
telua tilanteen ja aiheen. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuurei-
hin ja kieliin. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuu-
ritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastel-
laan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskus-
tellaan median roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia 
esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen 
käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista luke-
misen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja 
nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkau-
delle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä ky-
symyksiä. 

L1, L2,L4 

4 

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstiva-
likoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuhar-
rastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kir-
jaston aktiiviseen käyttöön 

S4 L2, L4, L5, L7 
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4 

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen 
identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvosta-
maan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppi-
laalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjon-
taan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuot-
tamiseen 

S4 L2, L4,L6, L7 

5 

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toi-
mia rakentavasti erilaisissa viestintäympäris-
töissä 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 viestin-
täympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilai-
sissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteelli-
sesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. 
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan 
kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajan-
kohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. Tarjotaan mah-
dollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

L1, L2, L7 

5 

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielel-
listen ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia 

S1 L1, L2, L3, L7 

5 

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

S1 L1, L2, L4, L7 

5 

T4 kannustaa oppilasta myönteiseen viestijäku-
vaan sekä toimimaan erilaisissa, myös monime-
diaisissa vuorovaikutustilanteissa 

S1 L1, L2, L3, L4 

5 

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaito-
aan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen stra-
tegioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa 
lukemistaan 

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokir-
jallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, suju-
vaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinym-
märtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa 
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla 
monimuotoisia tekstejä. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohti-
maan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden 

L1, L4, L5 
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merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja teks-
tuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä 
tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluo-
kat: verbit, substantiivit, adjektiivit, pronominit, numeraalit, partikkelit ja ad-
verbit). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan 
verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa (preesens, imperfekti, per-
fekti ja pluskvamperfekti). Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua 
lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiem-
min 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. 

5 

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuo-
toisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitse-
misen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsiteva-
rantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan 

S2 L1, L2, L4, L5 

5 

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuo-
listen tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotet-
tavuuden arviointiin 

S2 L1, L4, L5 

5 

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuu-
dentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuo-
rille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita 
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia 
myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tie-
donhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten 
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäris-
töissä 

S2 L1, L4, L5 

5 

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksi-
aan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvista-
maan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuot-
tajana 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä moni-
muotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipitei-
den sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja 
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista 
ja näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaa-
miselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstu-
aalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, 

L1, L2, L4,L7 
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sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elä-
vöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen 
yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun 
kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulausei-
den 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 vas-
taanottamista. Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen pe-
rusasioita. Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, 
kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja harjoitellaan lähteiden 
käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eetti-
sesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen. 

5 

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa otta-
vien tekstien tuottamista, myös monimediai-
sissa ympäristöissä 

S3 L1, L4, L5,L7 

5 

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoitta-
misen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vah-
vistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien raken-
teiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa 

S3 L1, L4, L5 

5 

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin 
tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia 
tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuot-
tamiseen yhdessä, rakentavan palautteen anta-
miseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomi-
oon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eetti-
sesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

S3 L2, L4, L5, L6 
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5 

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoi-
suuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkaile-
maan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannut-
taa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä 
ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtä-
mään kielellisten valintojen vaikutuksia 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaih-
telua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja 
tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teks-
teissä. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja ver-
taillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan 
oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuu-
rissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjon-
taa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan me-
diakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan 
median roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityk-
siä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyt-
töön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemi-
sen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja 
nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkau-
delle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä ky-
symyksiä. 

L1, L2,L4 

5 

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstiva-
likoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuhar-
rastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kir-
jaston aktiiviseen käyttöön 

S4 L2, L4, L5, L7 

5 

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen 
identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvosta-
maan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppi-
laalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjon-
taan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuot-
tamiseen 

S4 L2, L4,L6, L7 

6 

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toi-
mia rakentavasti erilaisissa viestintäympäris-
töissä 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 viestin-
täympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilai-
sissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteelli-
sesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. 
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan 

L1, L2, L7 

https://peda.net/kokemaki/ops-2016/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/1jk/jko/skjk/skjkotlksv36l/svtl
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kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajan-
kohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. Tarjotaan mah-
dollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

6 

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielel-
listen ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia 
ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestin-
tätilanteissa 

S1 L1, L2, L3, L7 

6 

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

S1 L1, L2, L4, L7 

6 

T4 kannustaa oppilasta myönteiseen viestijäku-
vaan sekä toimimaan erilaisissa, myös monime-
diaisissa vuorovaikutustilanteissa 

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokir-
jallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, suju-
vaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinym-
märtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa 
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla 
monimuotoisia tekstejä. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohti-
maan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden 
merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja teks-
tuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä 
tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluo-
kat: verbit, substantiivit, adjektiivit, pronominit, numeraalit, partikkelit ja ad-
verbit). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan 
verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa (preesens, imperfekti, per-
fekti ja pluskvamperfekti). Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua 
lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiem-
min 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. 

L1, L2, L3, L4 

6 

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaito-
aan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen stra-
tegioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa 
lukemistaan 

S2 L1, L4, L5 
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6 

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuo-
toisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitse-
misen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsiteva-
rantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan 

S2 L1, L2, L4, L5 

6 

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuo-
listen tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotet-
tavuuden arviointiin 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä moni-
muotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipitei-
den sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja 
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista 
ja näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaa-
miselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstu-
aalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, 
sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elä-
vöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen 
yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun 
kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulausei-
den 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 vas-
taanottamista. Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen pe-
rusasioita. Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, 
kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja harjoitellaan lähteiden 
käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eetti-
sesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen. 

L1, L4, L5 

6 

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuu-
dentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuo-
rille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita 
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia 
myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tie-
donhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten 
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäris-
töissä 

S3 L1, L4, L5 



13 
 

6 

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksi-
aan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvista-
maan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuot-
tajana 

S3 L1, L2, L4,L7 
 

6 

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa otta-
vien tekstien tuottamista, myös monimediai-
sissa ympäristöissä 

S3 L1, L4, L5,L7 

6 

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoitta-
misen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vah-
vistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien raken-
teiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa 

S3 L1, L4, L5 

6 

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin 
tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia 
tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuot-
tamiseen yhdessä, rakentavan palautteen anta-
miseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomi-
oon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eetti-
sesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

S3 L2, L4, L5, L6 

6 

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoi-
suuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkaile-
maan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannut-
taa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä 
ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtä-
mään kielellisten valintojen vaikutuksia 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaih-
telua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja 
tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teks-
teissä. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja ver-
taillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan 
oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuu-
rissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjon-
taa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan me-
diakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan 
median roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityk-
siä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyt-
töön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemi-
sen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja 

L1, L2,L4 
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nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkau-
delle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä ky-
symyksiä. 

6 

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstiva-
likoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuhar-
rastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kir-
jaston aktiiviseen käyttöön 

S4 L2, L4, L5, L7 

6 

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen 
identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvosta-
maan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppi-
laalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjon-
taan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuot-
tamiseen 

S4 L2, L4,L6, L7 
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, luokat 3-6 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

3 

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvaran-
toaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toi-
mia rakentavasti koulun ja muun arjen vuoro-
vaikutustilanteissa 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista ja mielipi-
teen erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun 
ja hyödynnetään draamatyöskentelyä. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana 
toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan ilmaiseminen kerron-
nassa). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen tai-
toja. Osallistutaan oman luokan vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, nii-
den suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. 

L1, L2, L4 

3 

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkai-
sen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultu-
jen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan 

S1 L1, L2, L4 

3 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään moni-
puolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukei-
noja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja 
ottamaan huomioon myös muut osallistujat 

S1 L2 

3 

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaito-
aan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista teks-
tien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden 
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä 

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 mielipi-
teen erottamista teksteissä. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien 
suhteita (lause) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityk-
sen ja muodon perusteella (sanaluokat: verbit, substantiivit ja adjektiivit). 
Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa (preesens ja imper-
fekti). Harjoitellaan selittämään sanojen merkityksiä. Laajennetaan sana- ja 
käsitevarantoa. 

L1, L4 

3 

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

S2 L2, L4 
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3 

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkin-
taan sekä laajentamaan sana- ja käsitevaranto-
aan 

S2 L1, L2, L4 

3 

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoitta-
misen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuot-
tamaan arjessa ja koulussa tarvittavia moni-
muotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista ja tekstien nor-
meja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia ja ku-
vaavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja kieliopillisia rakenteita. 
Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin. 

L1, L4, L5 

3 

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suun-
nitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryh-
mässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä 
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita 

S3 L1, L2, L4 

3 
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioi-
maan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa 
antaa ja vastaanottaa palautetta 

S3 L1, L2, L4 

3 

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoi-
suuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilan-
teista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun 
ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tilanteen ja 
aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-
ajan vuorovaikutustilanteita. Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmen-
tämiä merkityksiä. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Tu-
tustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elo-
kuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Pereh-
dytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin. 

L2, L4 

3 

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuoli-
sesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa 
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjalli-
suutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen 
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön 

S4 L2 

3 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja 
muun ympäristön kulttuurista monimuotoi-
suutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kult-
tuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntä-
mään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria 

S4 L2, L4 

3 

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myön-
teistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kie-
lenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, 
kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoi-
tellaan näitä osataitoja. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden 

L1, L2, L7 
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ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynne-
tään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, 
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Vahvis-
tetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä 
kaiken oppimisen tukena. 

3 
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä 
käytetään eri oppiaineissa 

S5 L4, L7 

3 

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan 
ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työsken-
telyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen 
itsenäisesti ja ryhmässä 

S5 L1, L6, L7 

4 

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvaran-
toaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toi-
mia rakentavasti koulun ja muun arjen vuoro-
vaikutustilanteissa 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista, mielipi-
teen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien poh-
jalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä. 
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja 
ilmaukset, ajan ilmaiseminen kerronnassa, vertaaminen kuvailussa). Harjoi-
tellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja. Osallistu-
taan oman luokan vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitte-
luun ja niiden toteuttamiseen. 

L1, L2, L4 

4 
T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkai-
sen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultu-
jen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan 

S1 L1, L2, L4 

4 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään moni-
puolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukei-
noja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja 
ottamaan huomioon myös muut osallistujat 

S1 L2 

4 

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaito-
aan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista teks-
tien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden 
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä 

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 mielipi-
teen erottamista teksteissä. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien 
suhteita (lause) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityk-
sen ja muodon perusteella (sanaluokat: (verbit, substantiivit, adjektiivit, pro-

L1, L4 
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nominit ja numeraalit). Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuo-
doissa (preesens ja imperfekti). Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja 
pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsittei-
den merkityksiä. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa 
ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. 

4 

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

S2 L2, L4 

4 

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkin-
taan sekä laajentamaan sana- ja käsitevaranto-
aan 

S2 L1, L2, L4 

4 

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoitta-
misen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuot-
tamaan arjessa ja koulussa tarvittavia moni-
muotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä 

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

L1, L4, L5 

4 

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suun-
nitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryh-
mässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä 
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita 

S3 L1, L2, L4 

4 
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioi-
maan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa 
antaa ja vastaanottaa palautetta 

S3 L1, L2, L4 

4 

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoi-
suuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilan-
teista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun 
ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tilanteen ja 
aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-
ajan vuorovaikutustilanteita. Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmen-
tämiä merkityksiä. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. 
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lause-
tyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja 
tapoja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- 
ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tar-
joavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kan-
sanperinteen lajeihin. 

L2, L4 
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4 

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuoli-
sesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa 
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjalli-
suutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen 
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön 

S4 L2 

4 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja 
muun ympäristön kulttuurista monimuotoi-
suutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kult-
tuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntä-
mään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria 

S4 L2, L4 

4 

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myön-
teistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kie-
lenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, 
kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoi-
tellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoi-
tellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja 
niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknolo-
giaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppi-
misen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyt-
tää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 

L1, L2, L7 

4 
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä 
käytetään eri oppiaineissa 

S5 L4, L7 

4 

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan 
ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työsken-
telyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen 
itsenäisesti ja ryhmässä 

S5 L1, L6, L7 

5 

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvaran-
toaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toi-
mia rakentavasti koulun ja muun arjen vuoro-
vaikutustilanteissa 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista, mielipi-
teen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien poh-
jalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä. 
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja 
ilmaukset, ajan ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvai-
lussa). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen tai-
toja. Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kult-
tuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. 

L1, L2, L4 
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5 
T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkai-
sen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultu-
jen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan 

S1 L1, L2, L4 

5 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään moni-
puolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukei-
noja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja 
ottamaan huomioon myös muut osallistujat 

S1 L2 

5 

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaito-
aan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista teks-
tien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden 
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä 

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 kerto-
vien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielelli-
siä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmaus-
ten erottamista teksteissä. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suh-
teita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) teks-
tin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon pe-
rusteella (sanaluokat: verbit, substantiivit, adjektiivit, numeraalit, pronomi-
nit, partikkelit ja adverbit). Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aika-
muodoissa (preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti). Harjoitellaan 
selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kieli-
kuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaan-
nutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laa-
jennetaan sana- ja käsitevarantoa. 

L1, L4 

5 

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

S2 L2, L4 

5 

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkin-
taan sekä laajentamaan sana- ja käsitevaranto-
aan 

S2 L1, L2, L4 
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5 

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoitta-
misen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuot-
tamaan arjessa ja koulussa tarvittavia moni-
muotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuot-
tamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja 
ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yk-
sinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja frase-
ologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vai-
heisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella. 

L1, L4, L5 

5 

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suun-
nitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryh-
mässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä 
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita 

S3 L1, L2, L4 

5 
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioi-
maan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa 
antaa ja vastaanottaa palautetta 

S3 L1, L2, L4 

5 

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoi-
suuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilan-
teista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun 
ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tilanteen ja 
aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-
ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. 
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja 
luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opi-
taan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyy-
pit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja ta-
poja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- 
ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tar-
joavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kan-
sanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen. 

L2, L4 

5 

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuoli-
sesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa 
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjalli-
suutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen 
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön 

S4 L2 

5 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja 
muun ympäristön kulttuurista monimuotoi-
suutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kult-
tuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntä-
mään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria 

S4 L2, L4 
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5 

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myön-
teistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kie-
lenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, 
kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoi-
tellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoi-
tellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja 
niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknolo-
giaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppi-
misen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyt-
tää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 

L1, L2, L7 

5 
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä 
käytetään eri oppiaineissa 

S5 L4, L7 

5 

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan 
ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työsken-
telyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen 
itsenäisesti ja ryhmässä 

S5 L1, L6, L7 

6 

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvaran-
toaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toi-
mia rakentavasti koulun ja muun arjen vuoro-
vaikutustilanteissa 

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

L1, L2, L4 

6 
T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkai-
sen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultu-
jen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan 

S1 L1, L2, L4 

6 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään moni-
puolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukei-
noja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja 
ottamaan huomioon myös muut osallistujat 

S1 L2 
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6 

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaito-
aan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista teks-
tien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden 
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä 

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 kerto-
vien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielelli-
siä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmaus-
ten 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 perus-
teella (sanaluokat: verbit, substantiivit, adjektiivit, numeraalit, pronominit, 
partikkelit ja adverbit). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisäl-
tävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitel-
laan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, 
kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Har-
jaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. 
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. 

L1, L4 

6 

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

S2 L2, L4 

6 
T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkin-
taan sekä laajentamaan sana- ja käsitevaranto-
aan 

S2 L1, L2, L4 

6 

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoitta-
misen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuot-
tamaan arjessa ja koulussa tarvittavia moni-
muotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuot-
tamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja 
ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yk-
sinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja frase-
ologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vai-
heisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella. 

L1, L4, L5 

6 

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suun-
nitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryh-
mässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä 
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita 

S3 L1, L2, L4 
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6 
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioi-
maan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa 
antaa ja vastaanottaa palautetta 

S3 L1, L2, L4 

6 

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoi-
suuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilan-
teista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun 
ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tilanteen ja 
aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-
ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. 
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja 
luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opi-
taan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyy-
pit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja ta-
poja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- 
ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tar-
joavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kan-
sanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen. 

L2, L4 

6 

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuoli-
sesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa 
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjalli-
suutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen 
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön 

S4 L2 

6 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja 
muun ympäristön kulttuurista monimuotoi-
suutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kult-
tuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntä-
mään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria 

S4 L2, L4 

6 

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myön-
teistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kie-
lenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, 
kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoi-
tellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoi-
tellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja 
niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknolo-
giaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppi-
misen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan 
eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppi-
laan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppi-
misen tukena. 

L1, L2, L7 
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6 
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä 
käytetään eri oppiaineissa 

S5 L4, L7 

6 

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan 
ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työsken-
telyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen 
itsenäisesti ja ryhmässä 

S5 L1, L6, L7 
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14.4.2 Toinen kotimainen kieli 

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä, luokka 6 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

6 
T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään 
kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suh-
teesta 

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

L1, L2, L4 

6 
T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin ase-
maan kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaiku-
tukseen suomen kieleen 

S1 L2 

6 

T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestin-
nällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä 
ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen 
sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioi-
maan osaamistaan 

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

L1, L5, L3 

6 

T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito 
tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman 
kielivarannon karttumista ja rohkaista ruotsin-
kielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja 
hyödyntämiseen myös koulun ulkopuolella 

S2 L3, L5 

6 

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, 
erityisesti suullisia viestintätilanteita  

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

L4 

6 

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä pe-
rille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä 
keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hi-
dastusta 

S3 L4 
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6 
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia 
kohteliaisuuden ilmauksia 

S3 L4 

6 

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilan-
neyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja 
ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta 
tekstistä 

S3 L4 

6 
T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia har-
joitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista 

S3 L4 
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14.4.3 Vieraat kielet 

Englanti A1-oppimäärä, luokat 3-6 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

3 

T1 Ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäris-
tön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen run-
saus sekä englannin asema globaalin viestinnän 
kielenä 

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

L2 

3 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä 
ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia 

S1  
Tarkastellaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa, keskustellaan kohtaamisista.  

L1, L2 

3 
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistä-
viä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kie-
lellisen päättelykyvyn kehittymistä 

S1  
Tehdään havaintoja kielistä, yhtäläisyydet ja erot 

L1, L2 

3 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englan-
niksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitse-
maan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisäl-
löltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa 

S1 
Pohditaan mistä eri ympäristöistä kieltä voi oppia. 

L2, L3 

3 

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, 
antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan 
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktii-
vista käyttöä omissa ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja. Totutellaan arvi-
oimaan 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 tois-
ten tuotoksia. 

3 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hä-
nelle parhaiten 

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

L1, L4, L5, L6 

3 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaiku-
tusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa 
rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista 
katkoksista huolimatta 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teks-
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 yh-
dessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elä-
mänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me 
ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi ter-
vehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja ra-
kenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytel-
mien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia 
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englan-
ninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valitta-
essa 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. 

L2, L4, L5, L7 

3 
T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintäti-
lannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatka-
misen keinoja 

S3 
Opetellaan pyytämään huomiota eri tilanteissa ja ilmaisemaan, jos ei ym-
märrä jotain. 

L4 

3 
T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia tilanteita 

S3 
Opitaan käyttämään kulttuurisesti soveliaita ilmaisuja. 

L2, L4 
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3 

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuu-
deltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitet-
tujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmär-
tämisstrategioita 

S3  
Harjoitellaan kohdekielen tulkitsemista oppilaita lähellä olevista aiheista. 

L4 

3 

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perussääntöihin 

S3  
Tutustutaan äännemerkkeihin ja harjoitellaan ääntämistä matkimalla. 

L3, L4, L5, L7 

4 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäris-
tön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen run-
saus sekä englannin asema globaalin viestinnän 
kielenä 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieleen: Tutustutaan kielten ja 
kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. interne-
tissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja 
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kie-
lenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri ta-
poja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. 
Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. 
Tutustutaan englanninkielisiin maihin maantieteen ja kulttuurin näkökul-
masta. 

L2 

4 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä 
ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia 

S1 
Ymmärretään se, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua englantia. 

L1, L2 

4 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistä-
viä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kie-
lellisen päättelykyvyn kehittymistä 

S1 
Käytetään apuna äidinkielestä tuttuja termejä ja luokitteluja. 

L1, L2 

4 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englan-
niksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitse-
maan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisäl-
löltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa 

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

L2, L3 

4 

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

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

L1, L3 
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Toiminnan suunnittelu yhdessä, palautteen antaminen, vastuu, uuden opitun 
käyttö ja oman kielitaidon arviointi. 

4 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hä-
nelle parhaiten 

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

L1, L4, L5, L6 

4 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaiku-
tusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa 
rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista 
katkoksista huolimatta 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teks-
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 yh-
dessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elä-
mänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me 
ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi ter-
vehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja ra-
kenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytel-
mien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia 
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englan-
ninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valitta-
essa 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. 

L2, L4, L5, L7 

4 

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintäti-
lannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatka-
misen keinoja 

S3 
Syvennetään tietoisuutta erilaisista kielellisistä ja ei-kielellisistä viestintäta-
voista. 

L4 

4 
T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia tilanteita 

S3 
Opitaan lisää kohteliaaseen kielenkäyttöön liittyviä ilmaisuja. 

L2, L4 
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4 

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuu-
deltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitet-
tujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmär-
tämisstrategioita 

S3 
Opitaan ymmärtämään ja löytämään pääkohdat erilaisista teksteistä. 

L4 

4 

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perussääntöihin 

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

L3, L4, L5, L7 

5 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäris-
tön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen run-
saus sekä englannin asema globaalin viestinnän 
kielenä 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieleen: Tutustutaan kielten ja 
kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. interne-
tissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja 
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kie-
lenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri ta-
poja 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. 

L2 

5 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä 
ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia 

S1 
Tutustutaan englanninkielisten maiden perinteisiin. 

L1, L2 

5 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistä-
viä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kie-
lellisen päättelykyvyn kehittymistä 

S1 
Laajennetaan kielten vertailuja sanatasolta rakennetasolle rakenteiden mo-
nimutkaistuessa. 

L1, L2 

5 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englan-
niksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitse-
maan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisäl-
löltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa 

S1 L2, L3 

5 

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

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

L1, L3  
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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. 

5 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hä-
nelle parhaiten 

S2 
Ohjataan oppilasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja haasteitaan kielen oppi-
jana ja löytämään itselleen sopivimmat oppimistavat. 

L1, L4, L5, L6 

5 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaiku-
tusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa 
rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista 
katkoksista huolimatta 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teks-
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 yh-
dessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elä-
mänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me 
ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi ter-
vehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja ra-
kenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytel-
mien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia 
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englan-
ninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valitta-
essa 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. 

L2, L4, L5, L7 

5 

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintäti-
lannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatka-
misen keinoja 

S3 
Opitaan reagoimaan puhekumppanin viestiin erilaisissa viestintätilanteissa. 

L4 

5 

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia tilanteita 

S3 
Ymmärretään kulttuuriset erot kohteliaisuuksien käytössä. 

L2, L4  
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5 

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuu-
deltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitet-
tujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmär-
tämisstrategioita 

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

L4  

5 

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perussääntöihin 

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

L3, L4, L5, L7  

6 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäris-
tön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen run-
saus sekä englannin asema globaalin viestinnän 
kielenä 

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

L2  

6 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä 
ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia 

S1 L1, L2  

6 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistä-
viä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kie-
lellisen päättelykyvyn kehittymistä 

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

L1, L2 

6 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englan-
niksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitse-
maan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisäl-
löltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa 

S1 L2, L3  

6 

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

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

L1, 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 harjaannutta-
maan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hä-
nelle parhaiten 

S2 
Sovelletaan ja harjoitellaan aiemmilla vuosiluokilla opittuja tapoja opiskella 
kieltä. 

L1, L4, L5, L6 

6 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaiku-
tusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa 
rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista 
katkoksista huolimatta 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teks-
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 yh-
dessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elä-
mänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me 
ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi ter-
vehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja ra-
kenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytel-
mien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia 
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englan-
ninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valitta-
essa 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. 

L2, L4, L5, L7  

6 
T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintäti-
lannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatka-
misen keinoja 

S3 
Vahvistetaan oppilaan taitoa osallistua erilaisiin viestintätilanteisiin ja ylläpi-
tää niitä. 

L4 

6 

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia tilanteita 

S3 
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja kulttuuriin sopivalla tavalla eri ti-
lanteissa. 

L2, L4  
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6 

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuu-
deltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitet-
tujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmär-
tämisstrategioita 

S3 
Vahvistetaan erilaisten tekstien tulkintaitoja. 

L4 

6 

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perussääntöihin 

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 Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

4 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistä-
viä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kie-
lellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehitty-
mistä 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan 
kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinnei-
syyteen 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 lainau-
tumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain 
vähän.  

L1, L2 

4 
T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä ai-
neistoa 

S1 L2, L3 

4 

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, an-
tamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan te-
hokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista 
käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan 
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kie-
litaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen. 

L1, L3 

4 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hä-
nelle parhaiten 

S2 L1, L4, L5, L6 

4 

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

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teks-
tejä, 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 va-
linnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen 

L2, L4, L5, L7 
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kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan eri-
laisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytä-
minen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan mo-
nenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja 
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia 
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimer-
kiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan 
kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havain-
noidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, pu-
herytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen fo-
neettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitus-
merkkejä. 

4 
T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategi-
oiden käytössä 

S3 L2, L4 

4 
T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemus-
taan 

S3 L2, L4 

4 

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia har-
joitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhu-
mista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 L3, L4, L5, L7 

5 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistä-
viä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kie-
lellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehitty-
mistä 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan 
kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinnei-
syyteen 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 lainau-
tumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain 
vähän. 

L1, L2 

5 
T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä ai-
neistoa 

S1 L2, L3 

5 
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, an-
tamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan te-
hokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista 

L1, L3 
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viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan 
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kie-
litaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen. 

5 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hä-
nelle parhaiten 

S2 L1, L4, L5, L6 

5 

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

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teks-
tejä, 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 va-
linnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen 
kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan eri-
laisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytä-
minen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan mo-
nenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja 
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia 
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimer-
kiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan 
kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havain-
noidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, pu-
herytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen fo-
neettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitus-
merkkejä. 

L2, L4, L5, L7 

5 
T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategi-
oiden käytössä 

S3 L2, L4 

5 
T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemus-
taan 

S3 L2, L4 

5 
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasol-
leen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä 

S3 L4 
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5 

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia har-
joitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhu-
mista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 L3, L4, L5, L7 

6 T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäris-
tön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen run-
saus sekä opiskeltavan kielen asema siinä 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan 
kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinnei-
syyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuu-
rin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuri-
taustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuun-
nellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sa-
nojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos 
osaa kieltä vain vähän. 

L2 

6 T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä 
ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia 

S1 L1, L2 

6 T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistä-
viä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kie-
lellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehitty-
mistä 

S1 L1, L2 

6 T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä ai-
neistoa 

S1 L2, L3 

6 T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

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

L1, L3 

6 T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hä-
nelle parhaiten 

S2 L1, L4, L5, L6 
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6 T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 
viestintää ja vuorovaikutusta 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teks-
tejä, 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. Sisäl-
töjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiin-
nostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. 
Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, 
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita ope-
tellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haas-
tattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella 
vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä ai-
neistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomi-
oon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elä-
mänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- 
ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opis-
keltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tar-
vittavia kirjoitusmerkkejä. 

L2, L4, L5, L7 

6 T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategi-
oiden käytössä 

S3 L2, L4 

6 T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemus-
taan 

S3 L2, L4 

6 T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasol-
leen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä 

S3 L4 

6 T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia har-
joitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhu-
mista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 L3, L4, L5, L7 
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14.4.4 Matematiikka, luokat 3-6 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

3 

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

S1 Ajattelun taidot: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja 
ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa 
järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraus-
suhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. 
S2 Luvut ja laskutoimitukset: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ym-
märrys 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 6-
9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgo-
ritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- 
että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödyn-
netään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.  
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että 
he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia har-
joitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.  
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimi-
tuksia eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla 
kertomisessa ja jakamisessa. Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmen-
järjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. 
S3 Algebra: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujo-
noa säännön mukaan. 
S4 Geometria ja mittaaminen: Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitel-
laan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja 
muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ym-
pyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasoku-
viot monikulmioihin ja muihin kuvioihin. Perehdytään tarkemmin kolmioihin, 
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman 
käsitteisiin. 

L1, L3, L5 
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Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan 
myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta. 
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mit-
taustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan 
erimuotoisten kuvioiden piirejä. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten 
mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisim-
min käytetyillä mittayksiköillä. 

3 
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä op-
pimiensa asioiden välillä 

S1-S4 L1, L4 

3 

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esit-
tää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä 
havaintojensa pohjalta 

S1-S4 L1, L3, L4, L5 

3 

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään 
ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, 
piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödyntäen 

S1-S4 L1, L2, L4, L5 

3 
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisu-
taitojen kehittämisessä 

S1-S4 L1, L4, L5 

3 

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvi-
oida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielek-
kyyttä 

S1-S4 L1, L3 

3 
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtä-
mään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä 

S1-S4 L1, L4 

3 

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja 
laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestel-
mästä 

S2 L1, L4 

3 

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä 
positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin ko-
konaislukuihin 

S2 L1, L4 

3 

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva las-
kutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen lasku-
toimitusten ominaisuuksia 

S2 L1, L3, L6 
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3 

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvaile-
maan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia 
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geomet-
risiin käsitteisiin 

S4 L4, L5 

3 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskoh-
teen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen so-
pivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan 
mittaustuloksen järkevyyttä. 

S4 L1, L3, L6 

3 
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaoh-
jeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmoin-
tiympäristössä 

S1  
Tutustutaan  yksinkertaiseen graafiseen ohjelmointiin. 

L1, L4, L5, L6 

4 

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

S1 Ajattelun taidot: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja 
ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa 
järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraus-
suhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. 
S2 Luvut ja laskutoimitukset: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ym-
märrys 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 kertotau-
lujen 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 har-
joitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.  
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite. Harjoitellaan murtolukujen peruslas-
kutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella 
luvulla kertomisessa ja jakamisessa. Harjoitellaan peruslaskutoimituksia de-
simaaliluvuilla. 
S3 Algebra: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujo-
noa säännön mukaan. 

L1, L3, L5 
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S4 Geometria ja mittaaminen: Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitel-
laan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja 
muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ym-
pyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasoku-
viot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. 
Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdy-
tään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.  
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan 
sitten kaikkiin neljänneksiin.  
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mit-
taustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan 
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja. Ohjataan oppilaita ymmärtä-
mään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuun-
noksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä. 

4 
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä op-
pimiensa asioiden välillä 

S1-S4 L1, L4 

4 

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esit-
tää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä 
havaintojensa pohjalta 

S1-S4 L1, L3, L4, L5 

4 

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään 
ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, 
piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödyntäen 

S1-S4 L1, L2, L4, L5 

4 
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisu-
taitojen kehittämisessä 

S1-S4 L1, L4, L5 

4 

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvi-
oida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielek-
kyyttä 

S1-S4 L1, L3 

4 
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtä-
mään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä 

S1-S4 L1, L4 

4 

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja 
laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestel-
mästä 

S2 L1, L4 
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4 

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä 
positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin ko-
konaislukuihin 

S2 L1, L4 

4 

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva las-
kutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen lasku-
toimitusten ominaisuuksia 

S2 L1, L3, L6 

4 

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvaile-
maan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia 
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geomet-
risiin käsitteisiin 

S4 L4, L5 

4 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskoh-
teen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen so-
pivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan 
mittaustuloksen järkevyyttä. 

S4 L1, L3, L6 

4 
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaoh-
jeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmoin-
tiympäristössä 

S1  
Harjoitellaan yksinkertaista graafista ohjelmointia. 

L1, L4, L5, L6 

5 

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä op-
pimiensa asioiden välillä 

S1 Ajattelun taidot: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja 
ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa 
järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraus-
suhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjel-
mia graafisessa ohjelmointiympäristössä. 
S2 Luvut ja laskutoimitukset: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ym-
märrys 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 kertotau-
lujen 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.  

L1, L4 
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Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että 
he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia har-
joitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.  
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivi-
silla kokonaisluvuilla. Harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri 
tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomi-
sessa ja jakamisessa. Harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. 
Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden 
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, desi-
maaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä. 
S3 Algebra: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujo-
noa säännön mukaan. Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan 
yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla. 
S4 Geometria ja mittaaminen: Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitel-
laan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja 
muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ym-
pyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasoku-
viot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. 
Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdy-
tään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien piir-
tämistä, 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, mit-
taustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan 
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöi-
den tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjes-
telmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mit-
tayksiköillä. 
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys: Kehitetään oppilaiden tai-
toja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan 
ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastolli-
sista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo. 
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Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, 
onko tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma. 

5 

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esit-
tää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä 
havaintojensa pohjalta 

S1-S5 L1, L3, L4, L5 

5 

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään 
ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, 
piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödyntäen 

S1-S5 L1, L2, L4, L5 

5 
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisu-
taitojen kehittämisessä 

S1-S5 L1, L4, L5 

5 
T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvi-
oida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielek-
kyyttä 

S1-S5 L1, L3 

5 
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtä-
mään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä 

S1-S5 L1, L4 

5 
T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja 
laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestel-
mästä 

S2 L1, L4 

5 

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä 
positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin ko-
konaislukuihin 

S2 L1, L4 

5 

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva las-
kutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen lasku-
toimitusten ominaisuuksia 

S2 L1, L3, L6 

5 

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvaile-
maan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia 
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geomet-
risiin käsitteisiin 

S4 L4, L5 

5 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskoh-
teen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen so-
pivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan 
mittaustuloksen järkevyyttä. 

S4 L1, L3, L6 
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5 

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan 
taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään ti-
lastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia 
todennäköisyydestä 

S5 L4, L5 

5 
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaoh-
jeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmoin-
tiympäristössä 

S1 L1, L4, L5, L6 

6 

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

S1 Ajattelun taidot: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja 
ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa 
järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraus-
suhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjel-
mia graafisessa ohjelmointiympäristössä. 
S2 Luvut ja laskutoimitukset: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ym-
märrys 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 kertotau-
lujen 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 har-
joitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.  
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivi-
silla kokonaisluvuilla. Harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri 
tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomi-
sessa ja jakamisessa. Harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. 
Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden 
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, desi-
maaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä. 
S3 Algebra: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujo-
noa säännön mukaan. Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan 
yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla. 

L1, L3, L5 
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S4 Geometria ja mittaaminen: Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitel-
laan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja 
muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ym-
pyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasoku-
viot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. 
Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdy-
tään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien piir-
tämistä, 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, mit-
taustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan 
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöi-
den tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjes-
telmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mit-
tayksiköillä. 
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys: Kehitetään oppilaiden tai-
toja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan 
ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastolli-
sista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo. 
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, 
onko tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma. 

6 
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä op-
pimiensa asioiden välillä 

S1-S5 L1, L4 

6 
T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esit-
tää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä 
havaintojensa pohjalta 

S1-S5 L1, L3, L4, L5 

6 

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään 
ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, 
piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödyntäen 

S1-S5 L1, L2, L4, L5 
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6 
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisu-
taitojen kehittämisessä 

S1-S5 L1, L4, L5 

6 

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvi-
oida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielek-
kyyttä 

S1-S5 L1, L3 

6 
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtä-
mään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä 

S1-S5 L1, L4 

6 

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja 
laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestel-
mästä 

S2 L1, L4 

6 

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä 
positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin ko-
konaislukuihin 

S2 L1, L4 

6 

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva las-
kutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen lasku-
toimitusten ominaisuuksia 

S2 L1, L3, L6 

6 

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvaile-
maan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia 
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geomet-
risiin käsitteisiin 

S4 L4, L5 

6 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskoh-
teen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen so-
pivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan 
mittaustuloksen järkevyyttä. 

S4 L1, L3, L6 

6 

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan 
taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään ti-
lastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia 
todennäköisyydestä 

S5 L4, L5 

6 
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaoh-
jeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmoin-
tiympäristössä 

S1 L1, L4, L5, L6 
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14.4.5 Ympäristöoppi, luokat 3-6 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

3 

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

S1 Minä ihmisenä: Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen vies-
tejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Lisäksi har-
joitellaan 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 tie-
donalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja 
erilaisia rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja 
esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapa-
turmat, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä 
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yh-
teisöissä 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 luon-
nonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeinen näkökulma on luonnon mo-
ninaisuuden 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  

 

https://peda.net/kokemaki/ops-2016/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/ymp%C3%A4rist%C3%B6oppi/ytlksv3/smil
https://peda.net/kokemaki/ops-2016/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/ymp%C3%A4rist%C3%B6oppi/ytlksv3/slmml
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 kaupunkeja ja maaseutua 

 Suomi ja sen alueet 

 jokamiehenoikeudet 

 kartan periaatteet 

 opaskartta 

 suunnistuskartta 
S4 Ympäristön tutkiminen: Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liitty-
viä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja 
elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympä-
ristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla 
harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- 
ja 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. Palami-
nen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen 
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpö-
energiaan 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 valo- 
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huo-
mioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillit-
seminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman 

https://peda.net/kokemaki/ops-2016/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/ymp%C3%A4rist%C3%B6oppi/ytlksv3/sytl
https://peda.net/kokemaki/ops-2016/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/ymp%C3%A4rist%C3%B6oppi/ytlksv3/slrpjkl
https://peda.net/kokemaki/ops-2016/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/ymp%C3%A4rist%C3%B6oppi/ytlksv3/sktrl
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kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä 
ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman 
toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luon-
toon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa 
lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikutta-
misprojekti, 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 

3 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan 
omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään 
pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tun-
nistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan 

S1-S6 L1, L7 

3 

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehit-
tymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vai-
kuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään 
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvosta-
maan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja 
maailmalle 

S1-S6 L3, L7 

3 
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyk-
siä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutki-
musten ja muun toiminnan lähtökohtana 

S1-S6 L1, L7 

3 

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteut-
tamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havain-
toja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympä-
ristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausväli-
neitä käyttäen 

S1-S6 L1, L5 

3 

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraus-
suhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan 
sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri 
tavoin 

S1-S6 L1, L2, L5 
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3 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen tekno-
logisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toi-
mintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokei-
lemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä 
toimien 

S2-S6 L2, L3, L5 

3 

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia 
ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäris-
tössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvalli-
sesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja it-
seään suojellen 

S1-S6 L3 

3 
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan 
sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja 
rakennetussa ympäristössä 

S2-S6 L3 

3 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoi-
tella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja 
vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta il-
maisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä 
tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja 
säädellä tunteitaan 

S1-S6 L2, L3 

3 

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja vies-
tintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsitte-
lyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen vä-
lineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomi-
sesti 

S1-S6 L5, L4 

3 

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäris-
töä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä 
ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittä-
mään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä 
kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä 

S1-S6 L1 

3 

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttä-
mään ja tekemään erilaisia malleja, joiden 
avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympä-
ristöä ja niiden ilmiöitä 

S1-S6 L1, L5 
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3 

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa 
tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näke-
myksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriitti-
sesti tietolähteitä ja näkökulmia 

S1-S6 L2, L4, L5 

3 

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöi-
den ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja eko-
logiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmi-
sen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen 
ymmärtämiseen 

S1, S3-S6 L1 

3 

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatte-
luun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko 
maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- 
ja muita geomediataitoja 

S3-S6 L1, L5 

3 

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja 
selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luon-
nossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perus-
taa energian säilymisen periaatteen ymmärtä-
miselle 

S2, S4-S6 L1 

3 

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja 
selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden omi-
naisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan pe-
rustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtä-
miselle 

S2, S4-S6 L1 

3 

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden 
osa-alueita, arjen terveystottumusten merki-
tystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruu-
den yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä roh-
kaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan 
terveysosaamistaan arjessa 

S1-S3, S6 L1, L3 

4 

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

S1 Minä ihmisenä: Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen vies-
tejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdy-
tään 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 tie-
donalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja 
erilaisia rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja 
esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapa-
turmat, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä 
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yh-
teisöissä 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, Poh-
joismaiden 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 vii-
tekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geo-
mediaa. 
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 liitty-
viä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja 
elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympä-
ristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla 
harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- 
ja 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 valoil-
miöitä. 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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 ruokaa maailmalta 

 ilma 

 ääni 
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huo-
mioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillit-
seminen, 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, luon-
toon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa 
lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikutta-
misprojekti, 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 

4 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan 
omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään 
pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tun-
nistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan 

S1-S6 L1, L7 

4 

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehit-
tymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vai-
kuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään 
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvosta-
maan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja 
maailmalle 

S1-S6 L3, L7 

4 
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyk-
siä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutki-
musten ja muun toiminnan lähtökohtana 

S1-S6 L1, L7 

https://peda.net/kokemaki/ops-2016/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/ymp%C3%A4rist%C3%B6oppi/ytlksv3/sktrl
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4 

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteut-
tamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havain-
toja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympä-
ristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausväli-
neitä käyttäen 

S1-S6 L1, L5 

4 

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraus-
suhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan 
sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri 
tavoin 

S1-S6 L1, L2, L5 

4 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen tekno-
logisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toi-
mintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokei-
lemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä 
toimien 

S2-S6 L2, L3, L5 

4 

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia 
ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäris-
tössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvalli-
sesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja it-
seään suojellen 

S1-S6 L3 

4 
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan 
sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja 
rakennetussa ympäristössä 

S2-S6 L3 

4 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoi-
tella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja 
vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta il-
maisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä 
tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja 
säädellä tunteitaan 

S1-S6 L2, L3 

4 

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja vies-
tintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsitte-
lyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen vä-
lineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomi-
sesti 

S1-S6 L5, L4 

4 
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäris-
töä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä 

S1-S6 L1 
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ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittä-
mään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä 
kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä 

4 

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttä-
mään ja tekemään erilaisia malleja, joiden 
avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympä-
ristöä ja niiden ilmiöitä 

S1-S6 L1, L5 

4 

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa 
tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näke-
myksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriitti-
sesti tietolähteitä ja näkökulmia 

S1-S6 L2, L4, L5 

4 

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöi-
den ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja eko-
logiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmi-
sen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen 
ymmärtämiseen 

S1, S3-S6 L1 

4 

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatte-
luun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko 
maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- 
ja muita geomediataitoja 

S3-S6 L1, L5 

4 

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja 
selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luon-
nossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perus-
taa energian säilymisen periaatteen ymmärtä-
miselle 

S2, S4-S6 L1 

4 

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja 
selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden omi-
naisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan pe-
rustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtä-
miselle 

S2, S4-S6 L1 

4 
T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden 
osa-alueita, arjen terveystottumusten merki-
tystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruu-

S1-S3, S6 L1, L3 
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den yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä roh-
kaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan 
terveysosaamistaan arjessa 

5 

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta 

ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä 

auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristö-

opin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen 

S1 Minä ihmisenä: Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakentee-

seen ja keskeisiin elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vai-

heisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutok-

siin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden 

mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tun-

nistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, 

tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voima-

varoihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin ja itsehoitotaitoi-

hin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tun-

nistetaan 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 tie-
donalojen 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. Harjoi-
tellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovai-
kutustilanteiden 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 näkö-
kulmia ovat luonnon arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistami-
nen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käyte-
tään 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 liitty-
viä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja 
elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympä-
ristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla 
harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- 
ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voi-
man 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 lä-
hiympäristössä ja arjessa: 

 Tutkiminen, ihmettely, kokeileminen, keksiminen ja ajatteleminen 
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut: Erilaisten materiaalien ja 
aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Pereh-
dytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maa-
pallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmi-
sen 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 huo-

mioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillit-

seminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman 

kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen. 
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Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hy-

vinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista 

toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista.  

Luonnon monimuotoisuus: 

 Luonnon monimuotoisuus eri alueilla 

Luonnonvarojen kestävä käyttö: 

 Lajittelu, kierrätys 

 Luonnonvarojen rajallisuus 

 Tuotteen elinkaari 

Globaalikasvatus, vaikuttaminen: 

 Euroopan väestö ja kulttuurit, yhdessä eläminen 

5 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan 

omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään 

pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tun-

nistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan 

S1-S6 L1, L7 

5 

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehit-

tymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vai-

kuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään 

kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvosta-

maan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja 

maailmalle 

S1-S6 L3, L7 

5 

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyk-

siä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutki-

musten ja muun toiminnan lähtökohtana 

S1-S6 L1, L7 

5 

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteut-

tamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havain-

toja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympä-

ristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausväli-

neitä käyttäen 

S1-S6 L1, L5 
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5 

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraus-

suhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan 

sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri 

tavoin 

S1-S6 L1, L2, L5 

5 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen tekno-

logisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toi-

mintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokei-

lemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä 

toimien 

S2-S6 L2, L3, L5 

5 

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia 

ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäris-

tössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvalli-

sesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja it-

seään suojellen 

S1-S6 L3 

5 

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan 

sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja 

rakennetussa ympäristössä 

S2-S6 L3 

5 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoi-

tella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja 

vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta il-

maisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä 

tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja 

säädellä tunteitaan 

S1-S6 L2, L3 

5 

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja vies-

tintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsitte-

lyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen vä-

lineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomi-

sesti 

S1-S6 L5, L4 

5 

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäris-

töä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä 

S1-S6 L1 
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ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittä-

mään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä 

kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä 

5 

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttä-

mään ja tekemään erilaisia malleja, joiden 

avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympä-

ristöä ja niiden ilmiöitä 

S1-S6 L1, L5 

5 

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa 

tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näke-

myksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriitti-

sesti tietolähteitä ja näkökulmia 

S1-S6 L2, L4, L5 

5 

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöi-

den ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja eko-

logiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmi-

sen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen 

ymmärtämiseen 

S1, S3-S6 L1 

5 

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatte-

luun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko 

maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- 

ja muita geomediataitoja 

S3-S6 L1, L5 

5 

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja 

selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luon-

nossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perus-

taa energian säilymisen periaatteen ymmärtä-

miselle 

S2, S4-S6 L1 

5 

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja 

selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden omi-

naisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan pe-

rustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtä-

miselle 

S2, S4-S6 L1 
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5 

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden 

osa-alueita, arjen terveystottumusten merki-

tystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruu-

den yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä roh-

kaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan 

terveysosaamistaan arjessa 

S1-S3, S6 L1, L3 

6 

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta 

ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä 

auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristö-

opin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen 

S1 Minä ihmisenä: Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakentee-

seen ja keskeisiin elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vai-

heisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutok-

siin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden 

mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tun-

nistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, 

tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voima-

varoihin sekä mielenterveystaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnis-

tamista, 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 tie-

donalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja 

erilaisia rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja 

esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenneturvallisuus, myrkytykset ja päih-

teet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toi-

minta vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä 

pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvin-

voinnille. 

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 rakentami-

sessa 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 liitty-

viä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja 

elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympä-

ristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla 

harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- 

ja kallioperää. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohja-

tusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympä-

ristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutus-

tutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

Keksiminen, kokeileminen, pienet tutkimukset, ongelmanratkaisu omassa lä-

hiympäristössä 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 muu-

tosten 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 huo-

mioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillit-

seminen, 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, luon-

toon ja yhteiskuntaan.  Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa har-

joitellaan 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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 Vaikuttaminen 

 Ihmisoikeudet, lapsen oikeudet 

 Vaikuttamisprojekti 

6 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan 

omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään 

pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tun-

nistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan 

S1-S6 L1, L7 

6 

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehit-

tymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vai-

kuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään 

kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvosta-

maan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja 

maailmalle 

S1-S6 L3, L7 

6 

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyk-

siä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutki-

musten ja muun toiminnan lähtökohtana 

S1-S6 L1, L7 

6 

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteut-

tamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havain-

toja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympä-

ristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausväli-

neitä käyttäen 

S1-S6 L1, L5 

6 

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraus-

suhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan 

sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri 

tavoin 

S1-S6 L1, L2, L5 

6 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen tekno-

logisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toi-

mintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokei-

lemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä 

toimien 

S2-S6 L2, L3, L5 
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6 

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia 

ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäris-

tössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvalli-

sesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja it-

seään suojellen 

S1-S6 L3 

6 

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan 

sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja 

rakennetussa ympäristössä 

S2-S6 L3 

6 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoi-

tella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja 

vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta il-

maisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä 

tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja 

säädellä tunteitaan 

S1-S6 L2, L3 

6 

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja vies-

tintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsitte-

lyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen vä-

lineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomi-

sesti 

S1-S6 L5, L4 

6 

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäris-

töä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä 

ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittä-

mään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä 

kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä 

S1-S6 L1 

6 

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttä-

mään ja tekemään erilaisia malleja, joiden 

avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympä-

ristöä ja niiden ilmiöitä 

S1-S6 L1, L5 

6 

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa 

tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näke-

myksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriitti-

sesti tietolähteitä ja näkökulmia 

S1-S6 L2, L4, L5 
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6 

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöi-

den ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja eko-

logiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmi-

sen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen 

ymmärtämiseen 

S1, S3-S6 L1 

6 

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatte-

luun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko 

maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- 

ja muita geomediataitoja 

S3-S6 L1, L5 

6 

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja 

selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luon-

nossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perus-

taa energian säilymisen periaatteen ymmärtä-

miselle 

S2, S4-S6 L1 

6 

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja 

selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden omi-

naisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan pe-

rustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtä-

miselle 

S2, S4-S6 L1 

6 

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden 

osa-alueita, arjen terveystottumusten merki-

tystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruu-

den yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä roh-

kaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan 

terveysosaamistaan arjessa 

S1-S3, S6 L1, L3 
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14.4.6 Uskonto, luokat 3-6 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

3 

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

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon kes-
keisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen valinnassa huomioidaan 
kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinus-
koa. Perehdytään sakramentteihin (kaste), rukouksiin, jumalanpalveluk-
seen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua 
kirjana. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään ja opetuksiin. Ope-
tuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki. 
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eetti-
siä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käs-
kyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa. Opetuksessa 
käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta Testa-
mentista valittujen kertomusten avulla. Pohditaan oppilaan omia valin-
toja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja. Tärkeitä näkökul-
mia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen 
hyvinvointi.  

L1-L6 

3 

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan us-
konnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paik-
koihin ja rakennuksiin 

S1 L1, L2 

3 
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen 
kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta 

S1 L2, L3, L4 

3 

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukai-
sesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja 
tilanteissa 

S1, S3 L2, L5, L6 

3 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella 
perustelemaan omia näkemyksiään 

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 

S3 L1 

4 

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

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon kes-
keisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen valinnassa huomioidaan 
kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinus-
koa. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin (ehtoollinen), 
rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuk-
sessa tarkastellaan Raamattua kirjana. Opetuksessa perehdytään Jeesuk-
sen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa. Opetuksessa sy-
vennetään tietoja kirkkovuodesta. Opetuksessa otetaan huomioon virret 
ja muu hengellinen musiikki. 
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eetti-
siä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käs-
kyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa. Opetuksessa 
käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja 
Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä näkökul-
mia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen 
hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle väli-
neitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen. 

L1, L2, L3, L4, L5, 
L6 

4 
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan us-
konnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paik-
koihin ja rakennuksiin 

S1 L1, L2 

4 
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen 
kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta 

S1 L2, L3, L4 

4 
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista 
lähteistä 

S1, S3 L4, L5, L6 

4 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja 
Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juu-
riin ja nykytilaan 

S1 L1, L2 

4 
T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, 
kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen 
ja historiaan Euroopassa 

S3 L2 
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4 

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukai-
sesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja 
tilanteissa 

S1, S3 L2, L5, L6 

4 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella 
perustelemaan omia näkemyksiään 

S1, S3 L1, L4, L6, L7 

4 

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja 
vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, 
itsetuntoa ja luottamusta elämään 

S3 L1 

5 

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

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon kes-
keisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen valinnassa huomioidaan 
kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinus-
koa. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, ju-
malanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastel-
laan Raamattua kirjana ja sen erilaisia tyylilajeja. Opetuksessa perehdy-
tään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa. Poh-
ditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehit-
tymiselle maailmanuskonnoksi. Opetuksessa syvennetään tietoja kirkko-
vuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä 
moninaisesta tapakulttuurista. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja 
muu hengellinen musiikki. 
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee py-
hyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan alustavasti juutalai-
suutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin 
ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä 
tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yh-
teisöt.  
S3 Hyvä elämä: Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri 
uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tun-
teita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten 

L1 
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avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä elä-
män kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia 
valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia 
vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunne-
taidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen 
tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näke-
mysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. 

5 
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan us-
konnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paik-
koihin ja rakennuksiin 

S1 L1, L2 

5 
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen 
kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta 

S1, S2 L2, L3, L4 

5 
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista 
lähteistä 

S1, S2, S3 L4, L5, L6 

5 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja 
Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juu-
riin ja nykytilaan 

S1, S2 L1, L2 

5 

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

S2, S3 L2 

5 

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukai-
sesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja 
tilanteissa 

S1, S2, S3 L2, L5, L6 

5 
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan us-
konnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja 
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin 

S1, S2, S3 L7 

5 

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuk-
siin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopi-
mukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön nä-
kökulmasta 

S2, S3 L2 
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5 

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään va-
lintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikut-
tavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän 
tulevaisuuden näkökulmasta 

S2, S3 L1, L3, L6 

5 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella 
perustelemaan omia näkemyksiään 

S1, S2, S3 L1, L4, L6, L7 

5 
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja 
vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, 
itsetuntoa ja luottamusta elämään 

S3 L1 

6 

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

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon kes-
keisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen valinnassa huomioidaan 
kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinus-
koa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merki-
tykseen uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakra-
mentteihin, 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 kristinus-
kossa. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutuk-
seen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon 
näkymistä populaarikulttuurissa. Opetuksessa syvennetään tietoja kirkko-
vuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä 
moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon us-
konnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään sym-
boliikkaan. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen mu-
siikki. 
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee py-
hyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja 
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä 
uskonnottomuutta. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialo-
giin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista ote-
tuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. 

L1-L7 
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S3 Hyvä elämä: Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, 
tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kerto-
musten 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, tunne-
taidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen 
tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näke-
mysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. 

6 
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan us-
konnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paik-
koihin ja rakennuksiin 

S1 L1, L2 

6 
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen 
kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta 

S1, S2 L2, L3, L4 

6 
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista 
lähteistä 

S1, S2, S3 L4, L5, L6 

6 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja 
Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juu-
riin ja nykytilaan 

S1, S2 L1, L2 

6 

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

S2, S3 L2 

6 

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukai-
sesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja 
tilanteissa 

S1, S2, S3 L2, L5, L6 

6 

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan us-
konnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja 
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin 

S1, S2, S3 L7 

6 

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuk-
siin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopi-
mukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön nä-
kökulmasta 

S2, S3 L2 
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6 

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään va-
lintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikut-
tavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän 
tulevaisuuden näkökulmasta 

S2, S3 L1, L3, L6 

6 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella 
perustelemaan omia näkemyksiään 

S1, S2, S3 L1, L4, L6, L7 

6 
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja 
vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, 
itsetuntoa ja luottamusta elämään 

S3 L1 
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14.4.7 Elämänkatsomustieto, luokat 3-6 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

3 

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajatte-
lun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppi-
lasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen ti-
lanteisiin 

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitellaan toisen kohtaamista ja eri-
laisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilme-
nemistä jokapäiväisessä elämässä. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnelli-
suutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja pe-
rustelemista. 
S2 Erilaisia elämäntapoja: Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. 
Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämi-
sen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Harjoitellaan oman 
näkemyksen erittelyä ja perustelemista. 
S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perus-
teisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen ja lupauksen merkityksiä niin 
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäris-
töissä kuin laajemminkin. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja pe-
rustelemista 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 nä-
kemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestä-
vään tulevaisuuteen. 

L1, L2,L3, L7 

3 
T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan 
väitteitä ja niiden perusteluita 

S1-S4 L1, L4, L5 

3 
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden väli-
siä suhteita ja kehittää ajatteluaan 

S1-S3 L1, L4 

3 
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, 
toisista ihmisistä ja luonnosta 

S1-S3 L3, L7 

3 
T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksel-
lista ja kulttuurista yleissivistystään 

S1-S4 L1, L2 
 

3 

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomus-
taan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia 
kannanottoja 

S1- S3 L2, L7 
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3 
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteelli-
sesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään 

S1-S4 L5, L6, L7 

4 

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajatte-
lun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppi-
lasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen ti-
lanteisiin 

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitellaan toisen kohtaamista ja eri-
laisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilme-
nemistä jokapäiväisessä elämässä. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnelli-
suutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja pe-
rustelemista suhteessa toisiin. 
S2 Erilaisia elämäntapoja: Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. 
Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin. Pohdi-
taan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tie-
tämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Harjoitellaan oman näke-
myksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katso-
muksiin. 
S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perus-
teisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen sekä oikeuden ja 
velvollisuuden merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä ar-
kipäivän 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 luon-
tokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. 
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa 
maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen. 

L1, L2,L3, L7 

4 
T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan 
väitteitä ja niiden perusteluita 

S1-S4 L1, L4, L5 

4 
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden väli-
siä suhteita ja kehittää ajatteluaan 

S1-S3 L1, L4 

4 
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, 
toisista ihmisistä ja luonnosta 

S1-S3 L3, L7 
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4 

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, 
eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperin-
töön sekä hahmottamaan kulttuurista moninai-
suutta ilmiönä 

S2-S4 L2, L4, L5 

4 
T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksel-
lista ja kulttuurista yleissivistystään 

S1-S4 L1, L2 

4 
T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomus-
taan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia 
kannanottoja 

S1- S3 L2, L7 

4 
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteelli-
sesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään 

S1-S4 L5, L6, L7 

5 

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajatte-
lun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppi-
lasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen ti-
lanteisiin 

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitellaan toisen kohtaamista ja eri-
laisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilme-
nemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityi-
sesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökul-
mista. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää. Har-
joitellaan 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 yh-
denvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen 
ja luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja 
sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustele-
mista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin. 
S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perus-
teisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen sekä oikeuden ja 
velvollisuuden merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä ar-
kipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään las-
ten oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitel-
laan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselä-
män vaatimuksiin. 
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja 
tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten 

L1, L2,L3, L7 
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elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia luon-
tokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. 
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa 
maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen. 

5 
T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan 
väitteitä ja niiden perusteluita 

S1-S4 L1, L4, L5 

5 
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden väli-
siä suhteita ja kehittää ajatteluaan 

S1-S3 L1, L4 

5 
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, 
toisista ihmisistä ja luonnosta 

S1-S3 L3, L7 

5 

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, 
eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperin-
töön sekä hahmottamaan kulttuurista moninai-
suutta ilmiönä 

S2-S4 L2, L4, L5 

5 
T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksel-
lista ja kulttuurista yleissivistystään 

S1-S4 L1, L2 
 

5 
T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioi-
maan omaa katsomuksellista oppimistaan 

S1- S4 L1, L2, L5 

5 
T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomus-
taan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia 
kannanottoja 

S1- S3 L2, L7 

5 

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaail-
malliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustu-
vaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oi-
keuksia 

S3 L2, L3 

5 
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteelli-
sesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään 

S1-S4 L5, L6, L7 

6 

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajatte-
lun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppi-
lasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen ti-
lanteisiin 

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitellaan toisen kohtaamista ja eri-
laisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilme-
nemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityi-
sesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökul-
mista. Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertai-
suutta, onnellisuutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen 
erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin. 

L1, L2,L3, L7 
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S2 Erilaisia elämäntapoja: Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. 
Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä 
erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi yh-
denvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen 
ja luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja 
sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustele-
mista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin. 
S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perus-
teisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvolli-
suuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin eri-
laisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä 
kuin laajemminkin. Perehdytään lasten oikeuksiin pohtien niiden toteu-
tumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden 
kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien 
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaati-
muksiin. 
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 luon-
tokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. 
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa 
maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen. 

6 
T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan 
väitteitä ja niiden perusteluita 

S1-S4 L1, L4, L5 

6 
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden väli-
siä suhteita ja kehittää ajatteluaan 

S1-S3 L1, L4 

6 
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, 
toisista ihmisistä ja luonnosta 

S1-S3 L3, L7 

6 

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, 
eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperin-
töön sekä hahmottamaan kulttuurista moninai-
suutta ilmiönä 

S2-S4 L2, L4, L5 

6 
T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksel-
lista ja kulttuurista yleissivistystään 

S1-S4 L1, L2 
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6 
T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioi-
maan omaa katsomuksellista oppimistaan 

S1- S4 L1, L2, L5 

6 

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomus-
taan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia 
kannanottoja 

S1- S3 L2, L7 

6 

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaail-
malliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustu-
vaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oi-
keuksia 

S3 L2, L3 

6 
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteelli-
sesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään 

S1-S4 L5, L6, L7 
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14.4.8 Historia, luokat 5-6 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

5 

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta 
tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiai-
neena 

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty: Perehdytään ihmisen elämi-
seen pienissä populaatioissa ja metsästyskulttuuriin sekä maanviljelykult-
tuurin 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 

L1-L7 

5 
T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia 
historian lähteitä 

S1-S5 L1, L2, L4, L5, L7 

5 
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon 
tulkinnallisuus 

S1-S5 L1, L2, L4, L5, L6, 
L7 

5 

T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia ta-
poja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään 
niihin liittyviä historiallisia lähteitä 

S1-S5 L1, L2, L3 

5 
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toi-
minnan motiiveja 

S1-S5 L2, L3, L4, L6, L7 

5 

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia 
syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmi-
öille 

S1-S5 L2, L4, L7 

5 

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia 
oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ym-
märtämään, miten samat muutokset ovat voi-
neet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille 

S1-S5 L1-L7 

5 
T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jat-
kuvuuksia historiassa 

S1-S5 L1, L2, L4, L7 

5 
T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkin-
nat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tar-
kastelutapojen myötä 

S1-S5 L1-L7 
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6 

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia 
historian lähteitä 

S3 Keskiaika: Käsitellään Suomen siirtyminen Ruotsin yhteyteen 
S4 Uuden ajan murrosvaihe: Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten 
uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin. 
S5 Suomi osana Ruotsia: Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-lu-
vuilla. 

L1, L2, L4, L5, L7 

6 

T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia ta-
poja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään 
niihin liittyviä historiallisia käsitteitä 

S1-S5 L1, L2, L3 

6 
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toi-
minnan motiiveja 

S1-S5 L2, L3, L4, L6, L7 

6 

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia 
syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmi-
öille 

S1-S5 L2, L4, L7 

6 

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia 
oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ym-
märtämään, miten samat muutokset ovat voi-
neet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille 

S1-S5 L1-L7 

6 
T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jat-
kuvuuksia historiassa 

S1-S5 L1, L2, L4, L7 

6 T9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä S1-S5 L1, L2, L4 

6 
T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkin-
nat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tar-
kastelutapojen myötä 

S1-S5 L1-L7 

6 
T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toi-
mintaa 

S1-S5 L2, L3, L4, L6, L7 
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14.4.9 Yhteiskuntaoppi, luokat 4-5 
Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

4 

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröi-
västä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tie-
donalana 

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Tutustutaan yhteiskunnan toi-
mintaan yksilön ja perheen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi 
itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi pereh-
dytään omaan rahan ja vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa. 
S2 Demokraattinen yhteiskunta: Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä 
oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä har-
joitellaan 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 esi-
merkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, me-
diassa sekä taloudellisessa toiminnassa.  
S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään rahankäyttöön ja ansaitsemi-
seen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. 

 

4 
T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä 
arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin 

S1-S4  

4 

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksi-
lönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtä-
mään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityk-
sen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeu-
dellisia periaatteita 

S1-S3 L2, L3, L4, L7 

4 
T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja 
yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään 

S1, S4 L3, L4, L6, L7 

4 
T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demo-
kraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä kes-
kustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä 

S1-S3 L2, L6, L7 

4 
T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahan-
käytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä har-
joittelemaan niihin liittyviä taitoja 

S1, S4 L3, L4 
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4 

T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toi-
mintaan ja harjoittelemaan median käyttöä tur-
vallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla ta-
valla 

S1, L3 L3, L4, L5, L7 

5 

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröi-
västä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tie-
donalana 

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Tutustutaan yhteiskunnan toi-
mintaan lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse 
vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdy-
tään työntekoon, ammatteihin ja talouden hoitoon sekä vastuulliseen ku-
luttamiseen arjen tilanteissa. 
S2 Demokraattinen yhteiskunta: Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä 
oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä har-
joitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan demo-
kraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, 
tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. 
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja harjoitel-
laan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimi-
misen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallis-
tuvana 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 säästä-
miseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön tilan-
teiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yri-
tyksiin, työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin. 

 

5 
T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä 
arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin 

S1-S4  

5 

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksi-
lönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtä-
mään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityk-
sen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeu-
dellisia periaatteita 

S1-S3 L2, L3, L4, L7 
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5 

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roo-
lia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskun-
nassa 

S1-S4 L2, L4, L5 

5 
T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja 
yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään 

S1, S4 L3, L4, L6, L7 

5 

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toi-
mijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon 
liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitus-
periä 

S1-S3 L1, L2, L4 

5 
T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demo-
kraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä kes-
kustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä 

S1-S3 L2, L6, L7 

5 
T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahan-
käytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä har-
joittelemaan niihin liittyviä taitoja 

S1, S4 L3, L4 

5 

T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toi-
mintaan ja harjoittelemaan median käyttöä tur-
vallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla ta-
valla 

S1, S3 L3, L4, L5, L7 
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14.4.10 Musiikki, luokat 3-6 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

3 

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismu-

sisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishen-

keä yhteisössään 

S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huo-

miota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyt-

töä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi- ja melodiasoittimien pe-

russoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on 

keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen. 

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huo-

miota musiikkikäsitteiden (rytmi, melodia ja dynamiikka) hahmottamisky-

vyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käyte-

tään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtu-

mia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja 

musiikin ilmaisullisiin keinoihin. 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillis-

ten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden koke-

muksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä 

koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä mui-

hin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä 

elämän eri tilanteissa. 

S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilai-

den omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon 

sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien 

musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musi-

sointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisäl-

tyvät myös ohjelmistoon. 

L2, L6, L7 

3 

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

S1-S4 L2 



93 
 

3 

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, ku-

vien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun koko-

naisvaltaisesti liikkuen 

S1-S4 L1, L2 

3 

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympä-
ristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun 
sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa 
sekä kertomaan siitä 

S1-S4 L2 

3 
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikä-
sitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita 
musisoinnin yhteydessä 

S1-S4 L4 

3 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vai-
kutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musi-
sointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta 

S1-S4 L3 

3 

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan 
tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edisty-
mistään suhteessa tavoitteisiin. 

S1-S4 L1 

4 

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismu-

sisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishen-

keä yhteisössään 

S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huo-

miota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyt-

töä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi- ja melodiasoittimien pe-

russoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on 

keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen. 

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huo-

miota musiikkikäsitteiden (rytmi, melodia ja dynamiikka) hahmottamisky-

vyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käyte-

tään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtu-

mia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja 

musiikin ilmaisullisiin keinoihin. 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillis-

ten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden koke-

muksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä 

L2, L6, L7 
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koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä mui-

hin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä 

elämän eri tilanteissa. 

S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilai-

den omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon 

sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien 

musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musi-

sointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisäl-

tyvät myös ohjelmistoon. 

4 

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

S1-S4 L2 

4 
T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, ku-
vien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun koko-
naisvaltaisesti liikkuen 

S1-S4 L1, L2 

4 

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympä-
ristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun 
sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa 
sekä kertomaan siitä 

S1-S4 L2 

4 

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä 
suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoi-
sia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuk-
sia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknolo-
giaa käyttäen 

S1-S4 L1, L2, L5, L6 

4 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikä-

sitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita 

musisoinnin yhteydessä 

S1-S4 L4 

4 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vai-
kutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musi-
sointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta 

S1-S4 L3 
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4 

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan 
tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edisty-
mistään suhteessa tavoitteisiin. 

S1-S4 L1 

5 

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismu-

sisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishen-

keä yhteisössään 

S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huo-

miota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyt-

töä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoitti-

mien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuk-

sessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehit-

täminen. 

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huo-

miota musiikkikäsitteiden (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja 

dynamiikka) hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä 

käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaa-

maan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään 

huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin. 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillis-

ten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden koke-

muksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä 

koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä mui-

hin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä 

elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. 

S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilai-

den 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. 

L2, L6, L7 

5 

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

S1-S4 L2 
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5 

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, ku-
vien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun koko-
naisvaltaisesti liikkuen 

S1-S4 L1, L2 

5 

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympä-
ristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun 
sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa 
sekä kertomaan siitä 

S1-S4 L2 

5 

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä 
suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoi-
sia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuk-
sia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknolo-
giaa käyttäen 

S1-S4 L1, L2, L5, L6 

5 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia 
kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteet-
tistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoi-
suutta 

S1-S4 L2 

5 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikä-

sitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita 

musisoinnin yhteydessä 

S1-S4 L4 

5 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vai-

kutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musi-

sointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta 

S1-S4 L3 

5 

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan 
tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edisty-
mistään suhteessa tavoitteisiin. 

S1-S4 L1 

6 

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismu-

sisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishen-

keä yhteisössään 

S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huo-

miota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyt-

töä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoitti-

mien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuk-

sessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehit-

täminen. 

L2, L6, L7 
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S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huo-

miota musiikkikäsitteiden (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja 

dynamiikka) hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä 

käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaa-

maan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään 

huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin. 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillis-

ten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden koke-

muksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä 

koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä mui-

hin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä 

elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. 

S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilai-

den 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. 

6 

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

S1-S4 L2 

6 

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, ku-
vien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun koko-
naisvaltaisesti liikkuen 

S1-S4 L1, L2 

6 

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympä-
ristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun 
sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa 
sekä kertomaan siitä 

S1-S4 L2 
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6 

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä 
suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoi-
sia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuk-
sia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknolo-
giaa käyttäen 

S1-S4 L1, L2, L5, L6 

6 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia 
kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteet-
tistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoi-
suutta 

S1-S4 L2 

6 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikä-

sitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita 

musisoinnin yhteydessä 

S1-S4 L4 

6 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vai-

kutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musi-

sointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta 

S1-S4 L3 

6 

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan 
tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edisty-
mistään suhteessa tavoitteisiin. 

S1-S4 L1 
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14.4.11 Kuvataide, luokat 3-6 

Lk 
Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen osaa-

minen 

3 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, 

ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moni-

aistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyn-

täen 

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä 

kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden 

kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia 

kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuk-

sessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumi-

selle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä. 

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ym-

päristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä 

valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä medi-

asta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uu-

distavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaali-

sen 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 ympäris-

töissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät 

taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin kä-

sityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtö-

kohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen 

tekemiseen ja vastaanottamiseen. 

Erilaiset kuvatyypit: esim. kuvituskuvat, lehtikuvat, mainokset, muotoku-

vat, maisemat, sarjakuvat, taidekuvat havainnoinnin tai työskentelyn koh-

teena ja lähtökohtana. 

Oman kotipaikkakunnan ympäristöön ja arkkitehtuuriin tutustuminen 

mahdollisuuksien mukaan. 

L1, L3, L4, L5 

3 
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havain-

noistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan 

näkemystensä perustelemista 

S1-S3 L2, L4, L5, L6 
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3 
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan 

ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuotta-

misen tapoja käyttäen 

S1-S3 L2, L3, L4, L5 

3 

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti 

erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun kei-

noja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen 

taitojaan 

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

L2, L3, L5, L6 

3 
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten 

taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä mui-

den kanssa 

S1-S3 L1, L2, L3, L5 

3 
T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvalli-

sen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen 

vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan 

S1-S3 L1, L2, L4, L7 

3 

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri läh-

tökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan to-

dellisuuden ja fiktion suhdetta 

S1-S3 

Käytettävään tekniikkaan ja välineistöön liittyvään käsitteistöön tutustu-
mista.  
Kuvallisten muuntujien käsittelyä, esim. värioppi, pää-ja välivärit, kylmä ja 
lämmin, muoto. Taidekuvien tarkastelua, erilaisiin kuvatyyppeihin ja tek-
niikkoihin tutustumista. 
Todellisen ja kuvitteellisen maailman erottaminen 

L1, L2, L4, L5 

3 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja 

muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja 

katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historial-

listen ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta ku-

viin 

S1-S3 

Eri kulttuurien tarkastelu kuvallisin keinoin 

L1, L4, L5, L6 

3 
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja 

kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvis-

saan 

S1-S3 L1, L2, L5, L6 
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3 
T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, 

ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuu-

rissa ilmenevistä arvoista 

S1-S3 

Työvälineistä ja tilasta huolehtiminen, ekologisuus ja lajittelu 

L3, L4, L6, L7 

3 
T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon 

kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys ku-

vailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan 

S1-S3 L1, L2, L4, L7 

4 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, 

ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moni-

aistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyn-

täen 

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä 

kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden 

kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia 

kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuk-

sessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumi-

selle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä. 

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ym-

päristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä 

valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä medi-

asta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uu-

distavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaali-

sen 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 ympäris-

töissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät 

taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin kä-

sityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtö-

kohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen 

tekemiseen ja vastaanottamiseen. 

Erilaiset kuvatyypit: esim. kuvituskuvat, lehtikuvat, mainokset, muotoku-

vat, maisemat, sarjakuvat, taidekuvat havainnoinnin tai työskentelyn koh-

teena ja lähtökohtana. 

Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan oman kotipaikkakunnan ympäris-

töön ja arkkitehtuuriin sekä tarkastellaan taideteoksia työskentelyn lähtö-

kohtana. 

L1, L3, L4, L5 
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4 
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havain-

noistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan 

näkemystensä perustelemista 

S1, S2, S3 L2, L4, L5, L6 

4 
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan 

ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuotta-

misen tapoja käyttäen 

S1, S2, S3 L2, L3, L4, L5 

4 

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti 

erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun kei-

noja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen 

taitojaan 

S1, S2, S3 

Piirustus- ja maalausvälineiden käyttöä sekä välineiden hallintaa ja huol-
toa. 
Tutustutaan erityyppisiin papereihin ja pohjiin. 
Kolmiulotteista työskentelyä, painomenetelmien käyttöä (esim. monoty-
pia, leimasinpainanta, sabluunapainanta, töpötys) sekä valokuvausta 
mahdollisuuksien mukaan. 
Kuvallisen vaikuttamisen keinoihin tutustumista, esim. liikennemerkit, mai-
nokset. 

L2, L3, L5, L6 

4 
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten 

taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä mui-

den kanssa 

S1, S2, S3 L1, L2, L3, L5 

4 
T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvalli-

sen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen 

vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan 

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7 

4 

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri läh-

tökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan to-

dellisuuden ja fiktion suhdetta 

S1, S2, S3 

Käytettävään tekniikkaan ja välineistöön liittyvään käsitteistöön tutustu-
mista.  
Kuvallisten muuntujien käsittelyä esim. värioppi, pää-ja välivärien kertaus, 
kylmä ja lämmin, muoto, sommittelu, tasapaino, valööri. 
Taidekuvien tarkastelua, erilaisiin kuvatyyppeihin ja tekniikkoihin tutustu-
mista. 
Todellisen ja kuvitteellisen maailman erottaminen 

L1, L2, L4, L5 
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4 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja 

muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja 

katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historial-

listen ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta ku-

viin 

S1, S2, S3  
Tarkastellaan eri kulttuureja kuvallisin keinoin. 

L1, L4, L5, L6 

4 
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja 

kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvis-

saan 

S1, S2, S3 L1, L2, L5, L6 

4 
T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, 

ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuu-

rissa ilmenevistä arvoista 

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

L3, L4, L6, L7 

4 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon 

kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys ku-

vailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan 

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7 

5 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, 

ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moni-

aistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyn-

täen 

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä 

kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden 

kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia 

kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuk-

sessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumi-

selle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä. 

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ym-

päristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä 

valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä medi-

asta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uu-

distavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaali-

sen 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 ympäris-

töissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät 

taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin kä-

L1, L3, L4, L5 
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sityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtö-

kohtana. 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. 

5 
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havain-

noistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan 

näkemystensä perustelemista 

S1, S2, S3 L2, L4, L5, L6 

5 
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan 

ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuot-

tamisen tapoja käyttäen 

S1, S2, S3 L2, L3, L4, L5 

5 

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti 

erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun kei-

noja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen 

taitojaan 

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 

5 
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten 

taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä mui-

den kanssa 

S1-S3 L1, L2, L3, L5 

5 
T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuval-

lisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvalli-

sen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan 

S1-S3 L1, L2, L4, L7 

5 

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri läh-

tökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan to-

dellisuuden ja fiktion suhdetta 

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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5 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja 

muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja 

katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historial-

listen ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta ku-

viin 

S1-S3 L1, L4, L5, L6 

5 
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja 

kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvis-

saan 

S1-S3 L1, L2, L5, L6 

5 
T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, 

ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuuris-

sa ilmenevistä arvoista 

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

L3, L4, L6, L7 

5 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon 

kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys ku-

vailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valites-

saan 

S1-S3 L1, L2, L4, L7 

6 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, 

ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moni-

aistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyn-

täen 

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä 

kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden 

kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia 

kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuk-

sessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumi-

selle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä. 

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ym-

päristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä 

valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä medi-

asta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uu-

distavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaali-

sen 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 ympäris-

töissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät 

L1, L3, L4, L5 
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taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin kä-

sityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtö-

kohtana. 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 käyttä-
minen oman kuvantuottamisen pohjana. 

6 
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havain-

noistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan 

näkemystensä perustelemista 

S1-S3 L2, L4, L5, L6 

6 
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan 

ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuot-

tamisen tapoja käyttäen 

S1-S3 L2, L3, L4, L5 

6 

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti 

erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun kei-

noja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen 

taitojaan 

S1, S2, S3 

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

L2, L3, L5, L6 

6 
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten 

taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä mui-

den kanssa 

S1-S3 L1, L2, L3, L5 

6 
T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuval-

lisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvalli-

sen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan 

S1-S3 L1, L2, L4, L7 
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6 

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri läh-

tökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan to-

dellisuuden ja fiktion suhdetta 

S1, S2, S3 

Käytettävään tekniikkaan ja välineistöön liittyvä käsitteistö 
Elokuvatyypit 
Ihmisen kuvaaminen taidehistoriassa 
Nykytaiteen tarkastelu 
Taiteessa ilmenevät arvot taidehistorian näkökulmasta 

L1, L2, L4, L5 

6 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja 

muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja 

katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historial-

listen ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta ku-

viin 

S1-S3 L1, L4, L5, L6 

6 
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja 

kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvis-

saan 

S1-S3 L1, L2, L5, L6 

6 

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, 

ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuuris-

sa ilmenevistä arvoista 

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

L3, L4, L6, L7 

6 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon 

kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys ku-

vailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valites-

saan 

S1-S3 L1, L2, L4, L7 
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14.4.12 Käsityö, luokat 3-6 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

3 

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemi-
seen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön 

S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynne-
tään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja ana-
lysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden ke-
hittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä 
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tut-
kitaan 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. Sovel-
letaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilai-
sia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lan-
koja, 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 tarvitta-
via valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse 
tehdyn suunnitelman ohjaamana. 
S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteis-
töä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laa-
dukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin. 
S6 Dokumentointi ja arviointi: Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarvi-
ointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta. 

L1, L2 

3 

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitse-
maan kokonainen käsityöprosessi ja sen doku-
mentointi 

S1-S6 L1, L5 
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3 

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmis-
tamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos 
luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisui-
hin 

S1-S4 L2, L4, L5 

3 
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä 
sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti 

S3, S5 L4, L6 

3 

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännit-
teisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan tur-
vallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja 
käyttämään työhön sopivaa välineistöä. 

S1-S5 L3, L6 

3 
T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja vies-
tintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmis-
tamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa 

S1, S2, S6 L5 

3 

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja 
tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja 
muiden kokonaisen käsityön prosessia 

S6 L1, L3, L7 

4 

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemi-
seen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön 

S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynne-
tään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja ana-
lysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden ke-
hittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä 
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tut-
kitaan 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. Sovel-
letaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilai-
sia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lan-
koja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan 

L1, L2 
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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 tarvitta-
via valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse 
tehdyn suunnitelman ohjaamana. 
S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteis-
töä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laa-
dukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin. 
S6 Dokumentointi ja arviointi: Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarvi-
ointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta. 

4 
T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitse-
maan kokonainen käsityöprosessi ja sen doku-
mentointi 

S1-S6 L1, L5 

4 

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmis-
tamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos 
luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisui-
hin 

S1-S4 L2, L4, L5 

4 
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä 
sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti 

S3, S5 L4, L6 

4 

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännit-
teisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan tur-
vallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja 
käyttämään työhön sopivaa välineistöä. 

S1-S5 L3, L6 

4 
T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja vies-
tintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmis-
tamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa 

S1, S2, S6 L5 

4 
T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja 
tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja 
muiden kokonaisen käsityön prosessia 

S6 L1, L4, L7 

5 

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemi-
seen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön 

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

L1, L2  
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lysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden ke-
hittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä 
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tut-
kitaan 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. Sovel-
letaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilai-
sia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lan-
koja, 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 tarvitta-
via valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse 
tehdyn suunnitelman ohjaamana. 
S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteis-
töä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laa-
dukkaan 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. 

5 

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitse-
maan kokonainen käsityöprosessi ja sen doku-
mentointi 

S1-S6 L1, L5 

5 

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmis-
tamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos 
luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisui-
hin 

S1-S4 L2, L4, L5 
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5 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä 
sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti 

S3, S5 L4, L6 

5 

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännit-
teisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan tur-
vallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja 
käyttämään työhön sopivaa välineistöä. 

S1-S5 L3, L6 

5 

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja vies-
tintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmis-
tamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa 

S1, S2, S6 L5 

5 

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja 
tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja 
muiden kokonaisen käsityön prosessia 

S6 L1, L4, L7 

6 

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemi-
seen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön 

S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynne-
tään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja ana-
lysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden ke-
hittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä 
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tut-
kitaan 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. Sovel-
letaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilai-
sia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lan-
koja, 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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S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita 
ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvitta-
via valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse 
tehdyn suunnitelman ohjaamana. 
S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteis-
töä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laa-
dukkaan 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. 

6 
T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitse-
maan kokonainen käsityöprosessi ja sen doku-
mentointi 

S1-S6 L1, L5 

6 

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmis-
tamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos 
luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisui-
hin 

S1-S4 L2, L4, L5 

6 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä 
sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti 

S3, S5 L4, L6 

6 

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännit-
teisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan tur-
vallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja 
käyttämään työhön sopivaa välineistöä. 

S1-S5 L3, L6 

6 
T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja vies-
tintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmis-
tamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa 

S1, S2, S6 L5 

6 
T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja 
tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja 
muiden kokonaisen käsityön prosessia 

S6 L1, L4, L7 

6 
T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuo-
tantotapoja kriittisesti 

S1-S3, S5 L1, L3, L7 
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14.4.13 Liikunta, luokat 3 - 6 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

3 T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, 
kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoit-
telemaan parhaansa yrittäen 

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

L1, L3 

3 T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havainto-
motorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään lii-
kuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja 

S1 
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Kiinniottoleikit ja harjoitteet, voimistelu, musiikkiliikunta, hiihto sekä pallope-
lit ja -leikit. 

L1, L3, L4 

3 T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasa-
paino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan 
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäris-
töissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa 

S1  
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Voimistelu telineillä, erilaiset telineradat, kamppailut, luistelu, hiihto, suun-
nistus, retkeily, pallopelit sekä musiikki- ja tanssiliikunta. 

L3 

3 T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että so-
veltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuoli-
sesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttä-
mällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilai-
sissa tilanteissa 

S1 
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Pomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniotta-
minen, lyöminen ja laukaiseminen. 

L3 
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3 T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, yl-
läpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuk-
siaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voi-
maa 

S1 
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Kestävyys harjaantuu esimerkiksi pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri 
vuodenaikoina liikuttaessa (kuten hiihtäessä ja suunnistaessa). 
Voimaa harjaannutetaan esim. kuntopiiritehtävillä, hypyillä, heitoilla, leikki-
mielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla. 
Nopeus kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös pelien ja leikkien osana) hy-
pyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa. 
Voimistelu ja venyttely 

L3 

3 T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikku-
maan vedessä ja pelastautumaan vedestä 

S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen 
opetusta. 
Esimerkkejä harjoitteluun: 
selkäkrooli, krooli, vesileikit ja pelit 

L3 

3 T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen 
toimintaan liikuntatunneilla 

S1 L3, L6, L7 

3 T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tun-
neilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomi-
oon ottaen 

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisölli-
syyttä 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 sään-
nöistä. 

L2, L3, L6, L7 

3 T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin peri-
aatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista 

S2 
 

L2, L6, L7 

3 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 tavoit-
teen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. 
Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tuntei-
den kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä mi-
näkäsitystä. 

L1, L2, L3 

3 T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittä-
västi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, 
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä 

S3 L1, L2 

4 T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, 
kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoit-
telemaan parhaansa yrittäen 

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

L1, L3 
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tuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisunteko-
taitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä 
tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvis-
tetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikun-
tamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä 
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Oppilaille opetetaan liikku-
miseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. 
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, 
kestävyyttä ja voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, har-
joitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyy-
den sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. 
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös 
oman toimintakyvyn arviointiin. 

4 T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havainto-
motorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään lii-
kuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja 

S1 
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Kiinniottoleikit ja harjoitteet, voimistelu, musiikkiliikunta, hiihto sekä pallope-
lit ja -leikit. 

L1, L3, L4 

4 T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasa-
paino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan 
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäris-
töissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa 

S1  
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Voimistelu telineillä, erilaiset telineradat, kamppailut, luistelu, hiihto, suun-
nistus, retkeily, pallopelit sekä musiikki- ja tanssiliikunta 

L3 

4 T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että so-
veltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuoli-
sesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttä-
mällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilai-
sissa tilanteissa 

S1  
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Pomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniotta-
minen, lyöminen ja laukaiseminen 

L3 

4 T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, yl-
läpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuk-
siaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voi-
maa 

S1 
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Kestävyys harjaantuu esimerkiksi pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri 
vuodenaikoina liikuttaessa (kuten hiihtäessä ja suunnistaessa). 
Voimaa harjaannutetaan esim. kuntopiiritehtävillä, hypyillä, heitoilla, leikki-
mielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla. 
Nopeus kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös pelien ja leikkien osana)hy-
pyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa. 
Voimistelu ja venyttely 

L3 
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4 T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikku-
maan vedessä ja pelastautumaan vedestä 
 

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

L3 

4 T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen 
toimintaan liikuntatunneilla 

S1 L3, L6, L7 

4 T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tun-
neilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomi-
oon ottaen 

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisölli-
syyttä 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 sään-
nöistä. 

L2, L3, L6, L7 

4 T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin peri-
aatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista 

S2 
 

L2, L6, L7 

4 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 tavoit-
teen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. 
Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tuntei-
den kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä mi-
näkäsitystä. 

L1, L2, L3 

4 T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittä-
västi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, 
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä 

S3 L1, L2 

5 T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, 
kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoit-
telemaan parhaansa yrittäen 

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

L1, L3 
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kestävyyttä ja voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, har-
joitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyy-
den 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. 

5 T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havainto-
motorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään lii-
kuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja 

S1 
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Kiinniottoleikit ja harjoitteet, voimistelu, musiikkiliikunta, hiihto sekä pallope-
lit ja -leikit. 

L1, L3, L4 

5 T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasa-
paino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan 
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäris-
töissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa 

S1  
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Voimistelu telineillä, erilaiset telineradat, kamppailut, luistelu, hiihto, suun-
nistus, retkeily, pallopelit sekä musiikki- ja tanssiliikunta 

L3 

5 T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että so-
veltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuoli-
sesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttä-
mällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilai-
sissa tilanteissa 

S1  
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Pomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniotta-
minen, lyöminen ja laukaiseminen 

L3 

5 T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, yl-
läpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuk-
siaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voi-
maa 

S1 
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Kestävyys harjaantuu esimerkiksi pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri 
vuodenaikoina liikuttaessa (kuten hiihtäessä ja suunnistaessa). 
Voimaa harjaannutetaan esim. kuntopiiritehtävillä, hypyillä, heitoilla, leikki-
mielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla. 
Nopeus kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös pelien ja leikkien osana) hy-
pyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa. 
Voimistelu ja venyttely 

L3 

5 T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikku-
maan vedessä ja pelastautumaan vedestä 

S1 
Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen ope-
tusta. 
Esimerkkejä harjoitteluun: 
krooliuinti, matkauinti, vesipelastus, vesipelit 

L3 
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5 T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen 
toimintaan liikuntatunneilla 

S1 L3, L6, L7 

5 T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tun-
neilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomi-
oon ottaen 

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisölli-
syyttä 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 sään-
nöistä. 

L2, L3, L6, L7 

5 T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin peri-
aatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista 

S2 
 

L2, L6, L7 

5 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 tavoit-
teen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. 
Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tuntei-
den kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä mi-
näkäsitystä. 

L1, L2, L3 

5 T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittä-
västi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, 
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä 

S3 L1,L2 

6 

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, 

kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoit-

telemaan parhaansa yrittäen 

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

L1, L3 
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6 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havainto-
motorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään lii-
kuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja 

S1 
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Kiinniottoleikit ja harjoitteet, voimistelu, musiikkiliikunta, hiihto sekä pallope-
lit ja -leikit. 

L1, L3, L4 

6 

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasa-

paino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan 

niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäris-

töissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa 

S1  
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Voimistelu telineillä, erilaiset telineradat, kamppailut, luistelu, hiihto, suun-
nistus, retkeily, pallopelit sekä musiikki- ja tanssiliikunta. 

L3 

6 

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että so-

veltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuoli-

sesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttä-

mällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilai-

sissa tilanteissa 

S1  
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Pomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniotta-
minen, lyöminen ja laukaiseminen. 

L3 

6 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, yl-

läpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuk-

siaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voi-

maa 

S1 
Esimerkkejä harjoitteluun: 
Kestävyys harjaantuu esimerkiksi pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri 
vuodenaikoina liikuttaessa (kuten hiihtäessä ja suunnistaessa). 
Voimaa harjaannutetaan esim. kuntopiiritehtävillä, hypyillä, heitoilla, leikki-
mielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla. 
Nopeus kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös pelien ja leikkien osana)hy-
pyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa. 
Voimistelu ja venyttely 

L3 

6 
T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikku-
maan vedessä ja pelastautumaan vedestä. 

S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen 
opetusta. 

L3 

6 
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen 
toimintaan liikuntatunneilla 

S1 L3, L6, L7 

6 

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien 

kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tun-

neilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomi-

oon ottaen 

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisölli-
syyttä 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 sään-
nöistä. 

L2, L3, L6, L7 
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6 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin peri-

aatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä 

oppimistilanteista 

S2 
 

L2, L6, L7 

6 

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 tavoit-
teen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. 
Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tuntei-
den kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä mi-
näkäsitystä. 

L1, L2, L3 

6 

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittä-

västi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, 

pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä 

S3 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 tar-

peisiin, 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 Sisältö-

alueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Valinnaisten tuntien sisällöt 

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusi-

sointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishen-

keä yhteisössään 

S1-S4 L2, L6, L7 Kiinnostuksen herättäminen yhteismusisointiin tutustumalla esim. jo-
honkin 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 mu-
sisoivan ryhmän jäsenenä 

S1-S4 L2 Syvennetään musiikillisia tietoja ja taitoja: äänenkäyttö, laulaminen, soit-
taminen ja ilmaisutaidot. 
 
Tuotoksen mahdollinen esittämisvaihe. 

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan 
tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edisty-
mistään suhteessa tavoitteisiin. 

S1-S4 L1 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 suunnitte-

lussa. Aiheita pyritään käsittelemään laajemmin ja projektiluontoisesti, huomioiden paikalliset resurssit sekä oppilaiden taidot. Prosessit voivat olla pitkäkes-

toisia, 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-

eet 

Laaja- alainen 

osaaminen 

Valinnaisten tuntien sisällöt 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, 

ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria mo-

niaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyö-

dyntäen 

S1, S2, S3 L1, L3, L4, L5 Vierailut erilaisiin näyttelyihin, museoihin, kirkkoihin, kappeleihin ym. 

Myös virtuaalivierailut. 

Voidaan perehtyä syvällisemmin rakennettuun maisemaan ja arkkitehtuu-

riin. 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havain-

noistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan 

näkemystensä perustelemista 

S1, S2, S3 L2, L4, L5, L6 Harjoitellaan vuoropuhelua prosessin eri vaiheissa. Pyritään houkuttele-

maan esiin mielikuvia, muistikuvia ja mielleyhtymiä. 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan 

ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuot-

tamisen tapoja käyttäen 

S1, S2, S3 L2, L3, L4, L5 Harjoitellaan havaintojen ja ajatusten perustelua niin suullisesti kuin kirjal-

lisestikin. 

Oppilas osallistuu keskusteluun työn/ projektin tavoitteista ja suunnittelee 

toteutusta yksin tai yhdessä opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. 

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti 

erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun kei-

noja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen 

taitojaan 

S1, S2, S3 L2, L3, L5, L6 Harjoitellaan visuaalisten valintojen tekemistä pohtimalla ja keskustele-

malla.  

Voidaan hyödyntää teknologiaa esim. tekemällä tietokonetaidetta ja käyt-

tämällä 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-

lisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvalli-

sen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan 

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7 Luontotaidetta pareittain/ ryhmissä. 

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja 

kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvis-

saan 

S1, S2, S3 L1, L2, L5, L6 Voidaan perehtyä syvällisemmin tunnettujen taiteilijoiden töihin ja heidän 

taiteeseensa vaikuttaneisiin tekijöihin. 

Harjoitellaan oman ja muiden työn sekä työskentelyn arvostusta positiivi-

sen arvioinnin kautta. 

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, 

ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuu-

rissa ilmenevistä arvoista 

S1, S2, S3 L3, L4, L6, L7 Moninainen kierrätysmateriaalien käyttö. Samalla herätellään kierrätyk-

sen ja uusiokäytön arvostusta. 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon 

kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys ku-

vailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valites-

saan 

S1, S2, S3 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 Sisältö-
alueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Valinnaisten tuntien sisällöt 

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemi-
seen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön 

S1-S6 L1, L2 Otetaan oppilaat mukaan suunnittelemaan lukuvuoden alussa tarkempia 
sisältöjä omien kiinnostusten mukaan. 
Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan paikallisiin käsityökohteisiin. 

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitse-
maan kokonainen käsityöprosessi ja sen doku-
mentointi 

S1-S6 L1, L5 Syvennetään kokonaisen käsityöprosessin hahmottamista esimerkiksi te-
kemällä portfolio, johon on dokumentoitu prosessin eri vaiheet.  
Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan paikallisten yrityksien tuotesuun-
niteluun sekä tuotteiden eri valmistusvaiheisiin. 

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmis-
tamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos 
luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisui-
hin 

S1-S4 L2, L4, L5 Oppilas suunnittelee tuotteen omien tarpeiden ja taitotason mukaan. 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä 
sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti 

S3, S5 L4, L6 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 toiminta-
periaatteita. Pohditaan oman tuotteen tarkoituksenmukaisinta työstä-
mistapaa. 

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännit-
teisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan tur-
vallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja 
käyttämään työhön sopivaa välineistöä. 

S1-S5 L3, L6 Työskennellään itse tehdyn suunnitelman perusteella. Kiinnitetään huo-
miota vastuuntuntoiseen ja turvalliseen työskentelyyn eri välineiden 
kanssa. 

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja vies-
tintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, val-
mistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoin-
nissa 

S1, S2, S6 L5 Hyödynnetään käytössä olevia laitteita prosessin eri vaiheissa esimerkiksi 
tiedonhaussa, suunnittelussa ja dokumentoinnissa (kuvat, videot, teksti). 

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja 
tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja 
muiden kokonaisen käsityön prosessia 

S6 L1, L4, L7 Prosessin aikana arvioidaan omaa työskentelyä sekä syvennetään ver-
taisarviointitaitoja. 
Pyritään hyödyntämään arviointeja sen hetkisissä sekä tulevissa proses-
seissa. 
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T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuo-
tantotapoja 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 Sisältö-
alueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Valinnaisten tuntien sisällöt 

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, 
kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoit-
telemaan parhaansa yrittäen 

S1 L1, L3 Annetaan myös oppilaille tilaisuus vaikuttaa monipuolisiin sisältöihin.  
Kokeillaan mahdollisuuksien mukaan uusia liikuntamuotoja. 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havainto-
motorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään lii-
kuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja 

S1 L1, L3, L4 Kehitetään itse harjoitteita, joissa harjaannutetaan havaintomotorisia 
taitoja. Esim. hippaleikkien ja pallopelien keksiminen. 

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että so-
veltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuoli-
sesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttä-
mällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilai-
sissa tilanteissa 

S1  L3 Ohjataan oppilasta kokeilemaan eri liikuntavälineitä poikkeavissa ympä-
ristöissä. 
Teknologian hyödyntäminen liikuntatunneilla mahdollisuuksien mukaan. 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, yl-
läpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuk-
siaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voi-
maa 

S1 L3 Ohjataan oppilasta pitämään huolta omasta fyysisestä kunnosta häntä 
motivoivalla tavalla.  
Esitellään monipuolisesti harjoitteita, joiden avulla oppilas pystyy kehittä-
mään ja ylläpitämään fyysisiä ominaisuuksiaan.  
Esimerkiksi teknologian hyödyntäminen oman fyysisen kunnon seuraami-
sessa. 

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikku-
maan vedessä ja pelastautumaan vedestä 

S1 L3 Mahdollisuuksien mukaan syvennetään vesiliikuntataitoja. 

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen 
toimintaan liikuntatunneilla 

S1 L3, L6, L7 Ohjataan oppilasta ymmärtämään lihashuollon merkitys ja toimimaan 
aktiivisesti oman kehonhuollon hyväksi  
Esim. alkulämmittelyjen ja loppuverryttely ohjaaminen ryhmälle 

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tun-
neilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomi-
oon ottaen 

S2 L2, L3, L6, L7 Yhteiset tehtävät, leikit yms. harjoitteet, joissa huomioidaan ja autetaan 
toisia. Opitaan vastuuta omasta toiminnasta ja sovituista säännöistä. Yh-
teistoiminnallisuuden korostaminen.  
Oppilasta ohjataan sääntöjen noudattamiseen valvontaan esim. leikeissä 
tuomarina toimimiseen. 
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T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin peri-
aatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista 

S2 L2, L6, L7 Harjoitellaan välineiden huoltamista. 

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

S3 L1, L2, L3 Kannustaa oppilaita huolehtimaan omasta toimintakyvystään.  
Rohkaista ja kannustaa oppilasta ottamaan osaa vapaa-ajan liikuntaan 
esimerkiksi lajiesittelyiden avulla.  
Esimerkiksi liikuntapäiväkirjan pitäminen lyhyellä ajanjaksolla. 

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittä-
västi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, 
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä 

S3 L1, L2 Välituntiturnauksien järjestäminen. 

 


