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II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

9. AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN
Aihekokonaisuudet ovat koulun kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita ja opetustyötä
eheyttäviä teemoja. Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Aihekokonaisuuksien tavoitteet ja
sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata
tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmasta rakentaen kokonaisuuksia ja korostaen yleisiä
kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä. Aihekokonaisuuksia toteutettaessa otetaan huomioon
Someron sekä erityisesti kunkin koulun oman alueen tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet.
Aihekokonaisuudet tulee sisällyttää yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin,
ja niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa.

9.1. Ihmisenä kasvaminen
Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuus näkyy Someron peruskoulujen arvoissa jokaisen oikeutena
hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen. Koulussa
tuetaan oppilaan kasvua vastuullisuuteen omasta elämästä ja yhteisestä tulevaisuudesta. Oppimisen
edistäminen on koulun toiminnan ydinalue. Huomiota kiinnitetään varsinkin opetuksen ja oppimisen
haasteellisuuteen, opetusjärjestelyjen joustavuuteen, elinikäisen oppimisen edellyttämien asenteiden
ja valmiuksien kehittämiseen ja hyviin oppimistuloksiin.
Ihmisenä kasvamisen tavoitteena on sivistynyt ihminen. Sivistyneelle ihmiselle on ominaista laajaalaisuus ja monipuolisuus. Sivistykseen kuuluvat tiedolliset valmiudet, eettinen ja esteettinen
herkkyys, rehellisyys, kehittynyt tunne-elämä, havainnoinnin ja kommunikoinnin taidot,
työskentelyn taidot sekä taidot toimia yhteiskunnan jäsenenä. Sivistynyt ihminen on itsenäinen ja
kykenee rakentavaan yhteistyöhön, ottaa huomioon oman toimintansa seuraukset, on
vastuuntuntoinen ja rehellinen. Hän on huomaavainen ja käyttäytyy hyvin sekä huolehtii itsestään ja
ympäristöstään.
Aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy seuraaviin Someron opetussuunnitelman yleisen osan kohtiin:
2.1. Oppimiskäsitys, 2.2. Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri, 2.3. Työtavat, 2.4. Oppilaiden
osallisuus, 8.1.2. Oppilaan itsearviointi sekä lukuihin 4. Oppilaanohjaus, 5. Opiskelun tuki ja luku 6.
Hyvinvoinnin tukipalvelut.

9.2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Someron kaupungin peruskoulun opetussuunnitelman arvoissa arvostetaan suomalaista kulttuuria ja
jokaisen omaa kulttuuritaustaa sekä edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen
edistäminen on myös keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Somerolla koulussa korostuu
suomalaisen kulttuurin tunteminen sekä pyrkimys oman kulttuuri- identiteetin löytämiseen.
Tarkoituksena on auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri- identiteetin
olemusta ja kehittää valmiuksia kansainvälisyyteen.
Aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy ainakin kohtaan 2.2. Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri.
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9.3. Viestintä ja mediataito
Viestintä- ja mediataito – aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja
vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median
käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä
viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana.
Aihekokonaisuus on keskeinen pyrittäessä turvaamaan oppilaiden tasavertaiset osallistumisen- ja
vaikuttamisen mahdollisuudet nyky-yhteiskunnassa. Somerolla korostetaan ilmaisun iloa, kriittistä
otetta median käyttöön, tiedonhankintataitoja, tekijänoikeusasioita, verkkoetiikkaa ja tietoturvaa.
Aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy kohtiin 2.2. Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri sekä 2.3.
Työtavat. Lisäksi koulujen tietostrategiat sisältävät tämän aihekokonaisuuden tavoitealueita.

9.4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys – aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta
hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmasta ja kehittää osallistumisessa tarvittavia
valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja
toimintatapojen
tulee
tukea
oppilaan
kehittymistä
omatoimiseksi,
aloitteelliseksi,
päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta
muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Oppilaalla on mahdollisuus
harjoitella erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja yhteiskunnassa mm. oppilaskuntahallituksen
kautta. Tarvittavia taitoja ovat kriittisen mielipiteen muodostaminen, neuvotteluun perustuva
päätöksenteko sekä koulu- ja lähiyhteisössä toimiminen.
Aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy opetussuunnitelman kohtiin 2.4. Oppilaiden osallisuus, 2.2.
Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri, 2.3. Työtavat sekä luvussa 4. Oppilaanohjaus.

9.5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Someron perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohjassa sitoudutaan kestävään kehitykseen ja
kasvetaan ottamaan vastuuta ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Aihekokonaisuuden päämääränä on
lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta.
Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita
kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Koulut luovat oman
ympäristöohjelmansa, jonka kautta aihekokonaisuuden tavoitteita toteutuu.
Aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy ainakin seuraaviin opetussuunnitelman kohtiin 2.2.
Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri, 2.3. Työtavat sekä 2.4. Oppilaiden osallisuus.

9.6. Turvallisuus ja liikenne
Tarkoituksen on auttaa oppilasta ymmärtämään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia
ulottuvuuksia sekä opastaa vastuulliseen käyttäytymiseen. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle
ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisuutta
edistäen. Turvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien koulussa toimivien tehtävä. Oppimisympäristö
ja toimintakulttuurin tulee olla turvallinen ja terveyttä edistävä. Jokaisella koululla on
järjestyssäännöt, joiden tehtävänä on edistää koulun turvallisuutta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja
kouluruokailun toteuttamisessa otetaan huomioon terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät.
Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta omasta terveydestä.
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9.7. Ihminen ja teknologia
Ihminen ja teknologia – aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen
suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen
tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin
valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä.
Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja
opettaa niiden käyttöä. Fyysisen oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa pidetään huolta
oppilaan mahdollisuudesta kasvaa tietoyhteiskunnan jäseneksi ja edistää tieto- ja viestintätekniikan
käyttöä opetuksessa. Aihekokonaisuuden tavoitteita toteutuu myös koulun oman tietostrategian
kautta.

10. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, suomi äidinkielenä
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä,
kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee perustua yhteisölliseen näkemykseen
kielestä: yhteisön jäsenyys ja osallisuus tietoon syntyvät, kun oppii käyttämään kieltä yhteisön
tavoin. Opetuksen tulee perustua myös oppilaiden kielellisiin ja kulttuurisiin taitoihin ja kokemuksiin
ja tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen viestintään, lukemiseen ja kirjoittamiseen, joiden avulla
oppilas rakentaa identiteettiään ja itsetuntoaan.
Tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen viestijä ja lukija, joka pääsee osalliseksi kulttuurista,
osallistuu ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa opitaan käsitteitä,
joilla kielennetään maailmaa ja omaa ajattelua: oppilas saa keinoja todellisuuden jäsentämiseen,
mutta myös mahdollisuuksia irrota siitä, rakentaa uusia maailmoja ja kytkeä asioita uusiin
yhteyksiin.
Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito-, ja taideaine, joka saa sisältöaineksensa kieli- ja
kirjallisuustieteestä sekä viestintätietiestä. Oppiaineen pohjalla on laaja tekstikäsitys: tekstit ovat
puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia
sekä näiden elementtien yhdistelmiä, painettuja, sähköisiä kuin myös verkkotekstejä.
Opetuksessa on otettava huomion, että oppilaan äidinkieli on oppimisen perusta: kieli on oppilaalle
sekä oppimisen kohde että väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävä on
suunnitelmallisesti kehittää kieleen pohjautuvia opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja.
Äidinkielen oppiminen on kokonaisvaltaista: se kattaa kaikki kielen osa-alueet ja tehtävät ja koostuu
toisiinsa kietoutuneista prosesseista, joissa tieto ja tietoisuus kielestä ja sen mahdollisuuksista
lisääntyvät uusissa ja yhä vaativammissa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa.
Äidinkieli on ajattelun, itseilmaisun ja viestinnän sekä kulttuurin siirron ja kehittämisen väline. Sen
avulla ihminen rakentaa sosiaalisia suhteita ja muokkaa maailmankuvaansa. Kielen avulla lapsi
muuttaa maailmaa käsitteiksi. Mitä enemmän lapsella on hallussaan käsitteitä ja mitä paremmin hän
ymmärtää niiden välisiä suhteita, sitä paremmin hän kykenee käsitteelliseen ajatteluun. Äidinkieli
antaa juuret omaan kulttuuriin kasvamiseen ja kieli on lähtökohta muihin kieliin ja kulttuureihin
tutustumiseen ja arvostamiseen.
Opetuksen päätehtävänä on kehittää oppilaiden kielellisiä perusvalmiuksia ja rakentaa niiden avulla
oppimaan oppimisen perustaa. Äidinkielen eri osa-alueiden tiedot ja taidot kietoutuvat toisiinsa.
Aineen sisäistä eheyttä hyödynnetään ja vahvistetaan opiskelussa. Opiskelumenetelmiä ja -tapoja
käytetään niin, että voidaan opiskella sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti.
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VUOSILUOKAT 1-2
Vuosiluokkien 1-2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo
varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa alkanutta kielen oppimista. Opetuksen tulee olla
kokonaisvaltaista, kaikki kielen osa-alueet kattavaa oppilaan arkeen liittyvää suullista ja kirjallista
kommunikaatiota, joka tukee oppilaan yksilöllistä kielenoppimista. Opetuksessa on otettava
huomioon, että oppilaat voivat olla oppimisprosessissaan hyvin eri vaiheissa. Opetus tuleekin
rakentaa niin, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta,
ohjausta ja tukea.
1. – 2. LUOKAN YHTEISET TAVOITTEET
-

oppilas haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti
oppilaalle kehittyy monipuolinen kuuntelu-, puhe-, luku- ja kirjoitustaito
oppilas osallistuu keskusteluun kysymällä, vastaamalla ja kertomalla
oppilas oppii tarkkailemaan lukemistaan ja lukemisen ymmärtämistään
oppilas saa mahdollisuuksia kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan sekä
viestintävalmiuksiaan myös tietoteknisessä oppimisympäristössä
kuuntelee ja lukee kirjallisuutta niin, että sen avulla hän tutustuu kirjoitettuun kielimuotoon, hänen
sana- ja ilmaisuvarastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat, hän saa aineksia ajatteluunsa ja
ilmaisuunsa

1. – 2. LUOKKIEN KESKEISET SISÄLLÖT
1. luokka

2. luokka

LUKEMINEN JA KIRJOITTAMINEN

LUKEMINEN JA KIRJOITTAMINEN

Lukeminen
- kirjain-äänne vastaavuus
- äänteiden ja kirjainten yhdistäminen tavuiksi ja
edelleen sanoiksi
- tavuttaminen
- sanojen erottelu
- mekaaninen lukutaito

Lukeminen
- vähitellen tapahtuvaa siirtymistä ääneen
lukemisesta äänettömään
- lukuharrastuksen kehittäminen
- kirjojen lukeminen
- painettujen ja sähköisten tekstien käsittelyä
- sujuva lukeminen

Tekstin ymmärtäminen
Tekstin ymmärtäminen
- monipuoliset päivittäiset lukemisharjoitukset
- monipuoliset päivittäiset lukuharjoitukset
- luetun käsittely keskustellen, kertoen ja piirtäen - erilaisiin teksteihin tutustuminen
- tekstin sisällön tutkiminen ja ennakointi
- keskeisten asioiden löytäminen tekstistä
- päätelmien tekeminen
Kirjoittaminen
- oikea kynäote ja tarkoituksenmukainen
kirjoitusasento
- isot ja pienet tekstauskirjaimet
- puheen purkaminen sanoiksi, tavuksi, äänteiksi
- oikeinkirjoittaminen sanatasolla; sanavälit, iso
alkukirjain nimissä
- sanan jakaminen eri riville

Kirjoittaminen
- tyyppikirjaimet: kirjainten yhdistäminen ja
muoto
- oikeinkirjoittaminen lausetasolla;
lopetusmerkit, isot alkukirjaimet
- kirjoitelman alkeet niin, että päähuomio on
sisällössä ja luomisen ilossa
- oman tekstin tuottaminen tietokoneella:
tekstinkäsittelyn alkeet
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Kielentuntemus
- vokaali
- konsonantti
- pitkä vokaali
- diftongi
- äng-äänne

Kielentuntemus
- yhdyssanat, synonyymit, kaksoiskonsonantit
- yksikkö, monikko
- vastakohdat

PUHUMINEN, KUUNTELEMINEN JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT
-

kysyminen, vastaaminen ja puheenvuoro
mielipide ja perustelemisen alkeet
pari-, pienryhmä- ja luokkakeskustelut
kerronta, selostaminen parille ja ryhmälle
kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstäminen improvisoinnin, leikin ja draaman avulla
esiintymistottumusten kartoittaminen muihin aineisiin integroiden
eri viestintävälineisiin tutustuminen
runojen ja lorujen harjoittelu myös ulkoa
keskittyvän, tarkan ja päättelevän kuuntelemisen harjoittelu
kielellisen ja fyysisen kokonaisilmaisun vahvistaminen, mielikuvituksen käyttö

KIRJALLISUUS
Monipuolinen tutustuminen kirjallisuuteen ja lukuharrastukseen innostaminen
-

kuva- ja satukirjat
kertoma- ja tietokirjallisuus
runot, lorut, riimit ja arvoitukset
sarjakuvat
omat kirjat

Elämyksellinen lukeminen ja lukukokemusten jakaminen
-

päähenkilö
juoni
tapahtuma-aika ja – paikka

Kirjastonkäytön harjoittelu
-

lainaaminen
palauttaminen

KUVAUS OPPI LAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
- on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja
kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa
- osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden
oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän
reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä
- osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin.
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Luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän
- on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistamisen vaiheeseen; hänen
lukemisensa on niin sujuvaa, että hän selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta
- on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo tekemään
päätelmiä lukemastaan
- osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista,
hän osaa myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan
- osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös
tietokoneella
- osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja on alkanut käyttää lauseissa
loppumerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta.
Suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän
- etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja myös
löytääkseen tietoa
- on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialukutaitonsa
riittää ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen ja käyttämiseen
- pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä; hän rohkaistuu erittelemään
sanojen tavu- ja äännerakennetta, riimittelemään ja pohtimaan sanojen merkityksiä ja muotoja;
hän osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää aakkosjärjestystä
- on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä.

VUOSILUOKAT 3-5
Äidinkielen ja kirjallisuuden keskeinen tehtävä on äidinkielen perustaitojen kehittyminen.
Tavoitteena on sujuva luku- ja kirjoitustekniikka, ymmärtävä lukeminen ja tiedonhankintataitojen
kartuttaminen. Oppilasta ohjataan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä
tekstejä. Kirjallisuutta lukemalla tuetaan lukutaidon, ilmaisuvarojen, mielikuvituksen ja luovuuden
kehittymistä.

3. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- osaa kuunnella
- rohkaistuu keskustelemaan
- kehittää omaa kerrontaansa ja ilmaisuaan
- kehittää peruslukutaitoaan
- opettelee lukemaan erilaisia tekstejä
- ymmärtää ikätasolleen sopivia tekstejä
- oppii kirjoittamaan sujuvasti tyyppikirjaimin
- osaa tuottaa ehjiä lauseita ja kirjoittaa niitä oikein
- kehittää taitoaan kertoa ja kirjoittaa juonellisia tarinoita
- saa kokemuksia tekstin tuottamisesta tietokoneella
- lukee paljon ja monipuolisesta lasten- ja nuortenkirjallisuutta
- tutustuu sanojen luokitteluun
- osaa aakkostaa
- oppii perustietoja mediasta
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3. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT

VUOROVAIKUTUSTAIDOT
-

aktiivisen kuuntelun harjoittelua
kertomista ja selostamista
oman mielipiteen esittämistä
keskusteluharjoituksia pareittain
koulun arkiasioiden hoitamista

TIEDONHANKINTATAIDOT
-

kirjaston käyttöön tutustuminen
oppikirjan käyttäminen perustietolähteenä
tutustuminen ikätasolle suunnattuihin tietoteksteihin

LUKUTAITO
-

sujuvan lukemisen tekniikan harjoittelu ääneen ja äänettömästi
ennakoivan lukemisen harjoittelu
oleellisen tiedon erottaminen luetusta
ääneen lukeminen ja puheen jaksottaminen

KIRJOITUSTAITO
-

selkeän ja sujuvan käsialan harjoittelua
oikeinkirjoitus, lauseen tuottaminen
omien tarinoiden ja kokemuksien kertomista ja niiden kirjoittamista

KIELEN TEHTÄVÄT JA RAKENNE
-

kielen havainnointia ja kielen rakenteen tutkimista
sanaluokista substantiivi, adjektiivi ja verbi
lauseen välimerkit: lopetusmerkit ja pilkkuun tutustuminen
vuorosanaviiva
puhutun ja kirjoitetun kielen vertailua

KIRJALLISUUS
-

monipuoliseen lasten kirjallisuuteen tutustumista
runsasta lukemista
kuuntelemista ja kokemuksien jakamista
kirjan juonen löytäminen
oppilas saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan
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4. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- harjaantuu toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- oppii huomioimaan vastaanottajan
- osallistuu aktiivisesti keskusteluun kuuntelemalla ja esittämällä omia mielipiteitään tutussa
ryhmässä pyrkien myös perusteluihin
- harjaantuu lukemaan eläytyvästi tuttuja tekstejä
- opettelee etsimään tietoa lukemastaan tekstistä
- oppii erottamaan pääasiat sivuasioista
- saa kokemuksia kirjoitelman tuottamisesta tekstinkäsittelyohjelmilla
- suunnittelee ja muokkaa omia kirjoitelmiaan saamansa palautteen perusteella
- tuottaa erityyppisiä tekstejä
- varmentaa lausetasoista oikeinkirjoitusta
- opettelee yhdistelemään lauseita toisiinsa
- tutustuu erilaisiin teksteihin
- lukee monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta
- tutustuu sanaluokkajärjestelmään ja osaa luokitella sanoja sanaluokkiin
- osaa kirjoittaa yhdyssanat oikein
- harjoittelee käyttämään viestinnän välineitä

4. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT

VUOROVAIKUTUSTAIDOT
-

erilaisten vuorovaikutustilanteiden harjoittelua ja havainnointia
oman mielipiteiden esittäminen, kertomista ja asiointia, kysymyksien tekoa ja kuuntelutaitojen
harjoittamisen syventämistä
keskustelutaitojen kehittymistä pienryhmissä
ilmaisuharjoituksia

TIEDONHANKINTATAIDOT
-

kirjaston aineiston ryhmittelyyn ja sisältöihin tutustumista sekä kirjojen hakua
tietokirjojen käyttö tietolähteenä

LUKUTAITO
-

luettavaan tekstiin tutustuminen sen rakenteita tutkimalla (otsikko, kuvat, teksti)
tutustuu silmäilevään ja päättelevään lukemiseen
ajatuskartan laatimiseen tutustumista

KIRJOITUSTAITO
-

selkeän ja sujuvan käsialan tuottaminen
kirjoittamisen käyttäminen viestinnän välineenä mahdollisimman aidoissa tilanteissa
juonellinen kertomus ja tekstin elävöittäminen
yleiskielen käytön harjoittelua
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KIELEN TEHTÄVÄT JA RAKENNE
-

lauseiden erottaminen: pilkku
kielen rakenne, sanojen käytön tarkastelua ja luokittelua: sanaluokat

KIRJALLISUUS
-

tutustumista eri kirjallisuuden lajeihin
monipuolisesti lasten- ja nuorten kirjallisuutta
lukukokemuksien jakamista
elämyksellisyys
keskeiset kirjallisuuden käsitteet (juoni, pää- ja sivuhenkilö, tapahtuma-aika ja – paikka)

5. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- suunnittelee ja toteuttaa suullisen esityksen omassa luokassa
- osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa ryhmissä
- osaa käyttää hyödykseen erilaisia tiedonhankintakeinoja
- tottuu tarkkailemaan ja arvioimaan itseään lukijana
- tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä parantavia
strategioita
- harjoittelee pohtimaan ja ilmaisemaan tekstien herättämiä ajatuksia myös oman elämänsä
kannalta
- käyttää teksteissään monipuolista kieltä
- osaa repliikkien kirjoitustavan (lainausmerkit)
- tottuu arvioimaan ja parantamaan omaa tekstiään
- kehittää taitoaan ilmaista itseään
- osaa tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmilla
- harjoittelee kappalejakoa
- lukee runsaasti ja osaa työstää lukemaansa eri menetelmin
- osaa erottaa pää- ja sivulauseen toisistaan pilkulla
- tutustuu verbin merkitykseen lauseessa
- hahmottaa predikaatin ja subjektin helpoissa lauseissa
5. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
VUOROVAIKUTUSTAIDOT
-

keskustelutaitojen hallitsemista erilaisissa ryhmissä
puheenvuoron käyttäminen keskustelutilanteessa
pienimuotoisten esitelmien pitämistä tukisanalistan avulla tutulle yleisölle
osaa kertoa kuulemastaan oleellisen
ilmaisuharjoituksia

TIEDONHANKINTATAIDOT
-

opettelee löytämään pääasiat ja erottaa mielipiteen tosiasioista käyttäessään eri tietolähteitä
tutustuminen tiedonhankintamenetelmiin
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LUKUTAITO
-

tekstin tiivistämisen harjoittelua, väliotsikointia
muistiinpanomenetelmien käyttöä
tekstin ajatusten pohdintaa ja tekstien vertaamista

KIRJOITUSTAITO
-

prosessikirjoitus
otsikointi ja kappalejako
mielipiteen ilmaisu ja perusteleminen

KIELEN TEHTÄVÄT JA RAKENNE
-

sanojen merkityksien tarkastelua
sanojen ryhmittelyä taivutuksen perusteella
verbin persoona- ja aikamuodot
lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti ja objekti
sijamuodot: nominatiivi, genetiivi ja partitiivi
puhutun kielen kirjoittaminen

KIRJALLISUUS
-

kirjojen lukeminen ja arvioiminen
kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen yhteyksien etsiminen
saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
- rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa kehittää
ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa käyttää puheenvuoron keskustelutilanteessa
- kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän
pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen ja -välineen
ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan
- osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii
perustelemaan niitä; hän on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja lukemaansa
- osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja
viestintätilannetta koskevia päätelmiä
- pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen; hän osallistuu
aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
- on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon
- osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
- tuntee tiedonhankinnan päävaiheet
- on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja
sähköisistä lähteistä
- löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja, ääntä ja kuvia
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-

erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja merkitystä
itselleen
käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen.

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
- osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja ohjeen
- suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja
mielikuvitukseen perustuvia tekstejä; hänen kirjoitelmissaan on havaittavissa kirjoittajan oma
ääni ja laajeneva sanavarasto
- ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja osaa käyttää
tietoaan kronologisesti etenevää tekstiä suunnitellessaan ja tuottaessaan; hän osaa käyttää
teksteissään vaihtelevasti erimittaisia lauseita ja yhdistää niitä melko sujuvasti
- osaa tekstata, ja hänelle on kehittynyt luettava sidosteinen käsiala
- osaa tuottaa tekstiä myös tekstinkäsittelyohjelmilla
- hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yhdyssanojen
muodostamisessa, käyttää oikein lopetusmerkkejä ja on tottunut käyttämään myös muita
välimerkkejä.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
- hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja
tuottamisessa
- on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä ja
luokitella tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella
sanaluokkiin
- tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa
- hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin
osaksi
- tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo omassa
ilmaisussaan
- on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valinnaisia
kirjoja ja työstänyt niitä eri menetelmin
- pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana; hän laajentaa
lukemalla tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan
- on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon.

VUOSILUOKAT 6 – 9
6. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- pyrkii omalta osaltaan luomaan vuorovaikutukselle myönteisen ilmapiirin
- ymmärtää, että on erilaisia näkemyksiä ja uskaltaa tuoda esille mielipiteitään perustellusti ja
muut huomioiden
- saa aineksia tunne-elämänsä ja maailmankuvansa rakentamiseen
- osaa käyttää myös Internetiä tiedonhankintaan
- opettelee kriittistä medialukutaitoa
- tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitustehtävissään
- harjoittelee monipuolisten tekstien tuottamista ja säilyttää rohkeutensa itsensä ilmaisemiseen
- käyttää teksteissään monipuolista kieltä ja vaihtelevia lauserakenteita
- tutustuu monipuolisesti kirjallisuuden lajeihin
- saa mahdollisuuden esteettisiin kokemuksiin ja elämän tarkasteluun eri roolien välityksellä
- harjoittelee monipuolisesti erilaisia ilmaisutaitoja
- rohkaistuu esiintymään
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6. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
VUOROVAIKUTUSTAIDOT
- perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä ja rakenteesta sekä ilmaisutavasta
- menettely ristiriitatilanteissa ja eriävien näkemysten olemassaolon ymmärtäminen
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- viestintärohkeuden ja - varmuuden vahvistaminen
- omien näkemysten esittämisen ja puolustamisen harjoittelua sekä ilmaisutapojen kehittämistä
TIEDONHANKINTATAIDOT
- tietojen hankintaa erityyppisistä lähteistä ja harjaantumista lähteiden luotettavuuden arviointiin
- muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen harjoittelua ?
- aineiston ryhmittelyä ja rakentamista esitykseksi
AKTIIVINEN JA KRIITTINEN KUUNTELEMINEN JA LUKEMINEN
-

vuorovaikutteisen kuuntelun harjoittelua
silmäilevän, etsivän sekä sana- ja asiatarkan ja päättelevän lukutavan harjoittelua
luetun ohjattua analysointia ja lukukokemusten jakamista
tekstin sisällön tiivistämistä

TEKSTITIETO
-

tutustumista erilaisiin tekstityyppeihin asia- ja kaunokirjallisuudessa
kulttuuriperinteen välittyminen kirjallisuudesta

KIELEN RAKENTEET
-

nominien yleisimmät taivutusmuodot

SUULLISET JA KIRJALLISET ESITYKSET
-

puhe ja draamaesityksien tekeminen
kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen
tavallisten jäsentelytapojen harjoittelua, mm. kappalejako
tekstintekoprosessin harjoitteleminen (tekstin suunnittelu, parantelu, muuttaminen ja arviointi)

YLEISKIELEN KÄYTTÖ
-

kirjoitetun kielen lause- ja virketajun kehittämistä ja oikeinkirjoituksen harjoittelua
kielentuntemuksen käyt töarvon huomioiminen oppimaan oppimisessa ja elämässä

KIRJALLISUUSTIETO
-

tiedon välittyminen itsestä ja toisista ihmisistä, inhimillisistä kokemuksista ja mielikuvituksesta
yhteisten ja valinnaisten kokonaistekstien lukemista
tutustumista kaunokirjallisten tekstien luokitteluun

SUHDE YHTEISÖN KULTTUURIIN
-

omien teatteri- ja elokuvakokemusten hankkiminen, kokemusten erittely ja jakaminen
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7. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- kehittää viestintävalmiuttaan ja rohkeuttaan
- harjaantuu aktiivisena ja kriittisenä lukijana ja kuuntelijana
- tuottaa erilaisia tekstejä hyödyntäen oppimaansa kielitietoa
- harjaantuu käyttämään kirjoitettua yleiskieltä
- tuntee kielen rakenteita
- innostuu lukemaan erilaisia tekstejä
- ymmärtää kielen vaihtelua ja suvaitsee erilaisia kielenpuhujia
7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
VUOROVAIKUTUSTAIDOT
-

vahvistetaan viestintärohkeutta ja -varmuutta erilaisten ilmaisuharjoitteiden avulla
perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä, rakenteesta ja ilmaisutavasta
puheenvuorolajien monipuolistaminen luokka-, opetus- ja järjestetyissä keskustelutilanteissa
puheenvuoron mitoittamisen ja ajoittamisen opettelua

TIEDONHANKINTATAIDOT
-

tiedonhankinnan suunnittelua ja lähteiden luotettavuuden arviointia
muistiinpanotekniikan opettelua ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen harjoittelua

AKTIIVINEN JA KRIITTINEN KUUNTELEMINEN JA LUKEMINEN
-

aktiivisen kuuntelemisen harjoittelua sekä perusopetustilanteissa että järjestetyissä puheesitystilanteissa
arvioivan ja ymmärtävän kuuntelun opettelua
erilaisten lukustrategioiden harjoittelua: silmäilevä, etsivä, sana- ja asiatarkka sekä päättelevä
lukeminen
lukukokemusten jakamista ja luetun ohjattua analysointia
lukuprosessin hallinnan varmentamista

TEKSTITIETO
-

kertovien, kuvailevien, pohtivien ja selostavien tekstien lukemista ja kirjoittamista
kulttuurissa keskeisten tekstilajien tarkastelua: kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

KIELEN RAKENTEET
-

sanaluokkien kertaus
verbien taivutuksen kertaaminen persoona- ja aikamuodoissa
sijamuodot

PUHE-ESITYSTEN JA KIRJOITELMIEN LAATIMINEN
-

tekstintekoprosessin varmentamista: tavoitteiden määrittely, suunnittelu ja toteutus
tavallisten jäsentelytapojen harjoittelua, jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaidon varmentamista
kirjoittamista käsin ja mahdollisuuksien mukaan tietotekniikkaa hyödyntäen
pienimuotoisia puhe-esityksiä koulussa
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YLEISKIELEN KÄYTTÖ
-

yleiskielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan harjoittelua
kirjoitetun yleiskielen lause- ja virketajun kehittämistä ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista

YLEISSIVISTÄVÄ KIELITIETO
-

äidinkielen merkityksen ymmärtäminen
suomen kielen rakenteellisten ominaisuuksien tarkastelua

KIRJALLISUUSTIETO
- kirjallinen yleissivistys ja kirjallisuuden lajituntemus syvenee
- kirjallisuuden keskeisiä käsitteitä hyödynnetään tekstejä analysoitaessa
- luetaan yhteisesti sovittuja kokonaisteoksia ja lyhyitä tekstejä sekä valinnaisia teoksia
SUHDE YHTEISÖN KULTTUURIIN
-

omien lukutottumusten ja -taitojen kehittymisen seuraamista ja arviointia
kaunokirjallisten tekstien tulkintaa ja tarkastelua elämysten antajina ja näkemysten kehittäjinä
omien fiktioiden tuottamista

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 8 (HYVÄ)
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
- osaa osallistua keskusteluun
- osaa kuunnella ja antaa palautetta
- osaa valita viestintätilanteeseen sopivan välineen ja kielimuodon.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
- osaa suunnitella tiedonhankintaa painetuista ja sähköisistä lähteistä
- osaa ryhmitellä lähdeaineistoa ja arvioida sen luotettavuutta
- hallitsee yksinkertaiset lähdemerkinnät
- hallitsee erilaisia lukemisstrategioita
- pystyy analysoimaan erilaisia tekstejä.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin,
että hän
- osaa lukea, tuottaa ja tunnistaa erilaisia tekstilajeja
- osaa rakentaa erilaisia pienimuotoisia puhe-esityksiä ja kykenee pitämään esitelmän
- tunnistaa puhutun ja kirjoitetun kielen eron
- hallitsee keskeiset oik einkirjoituskäytänteet.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on syventynyt niin, että hän
- kykenee lukemaan yhteisesti sovittuja kokonaisteoksia ja muita tekstejä
- osaa valita itseään kiinnostavaa kirjallisuutta
- hallitsee kirjallisuuden keskeisiä käsitteitä sekä metatietoa kielestä; tuntee kielen rakenteita.
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8. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- oppii aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuuntelijaksi
- harjaantuu antamaan palautetta ja oppii hyödyntämään sitä
- kehittyy tekstilajien tuntijana ja tulkitsijana
- tuottaa vaikuttavia tekstejä oppimaansa kielitietoa hyödyntäen
- syventää kirjoitetun yleiskielen hallintaansa
- monipuolistaa lukemisharrastustaan
- tiedostaa median mahdin muokata maailmankuvaa ja ohjata valintoja
8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
VUOROVAIKUTUSTAIDOT
-

opitaan vaikuttavan kielen keinoja ja hyödynnetään niitä puhutussa ja kirjoitetussa muodossa
harjoitellaan omien näkemysten ja mielipiteiden esittämistä ja perustelemista
analysoidaan ja arvioidaan mediatekstejä sekä tuotetaan niitä
tutustutaan eri viestimien erityispiirteisiin ja vaikutuskeinoihin

TIEDONHANKINTATAIDOT
-

tiedonhankintataidot monipuolistuvat: painettujen ja suullisten lähteiden käytön harjoittelua
lähteiden merkintätapojen varmentamista
arvioidaan lähteiden luotettavuutta ja ymmärrettävyyttä

AKTIIVINEN JA KRIITTINEN KUUNTELEMINEN JA LUKEMINEN
-

oppilas oppii etsimään ja arvioimaan puheeseen, kirjoitukseen tai kuviin kätkeytyneitä
näkemyksiä, arvoja ja asenteita
erottaa tekstistä mielipideaineksen ja tekstin tavoitteen
tunnistaa vaikuttamisen keinoja
oppilas harjaantuu vähitellen kriittiseksi kuuntelijaksi ja lukijaksi

TEKSTITIETO
-

mielipidetekstien erittelyä ja tuottamista sekä vaikuttamaan pyrkivien tekstien analysointia mm.
sananvalinnan ja kieliopillisten keinojen näkökulmasta.
harjoitellaan kuvien lukemista ja niiden visuaalisten keinojen tulkintaa
pohditaan keinoja, jotka antavat tekstille merkityksiä

KIELEN RAKENTEET
- verbin aikamuotojen kertaus
- verbin tapaluokat eli modukset
- lauseenjäsenet
PUHE-ESITYSTEN JA KIRJOITELMIEN LAATIMINEN
-

oppilas oppii suuntaamaan tekstejä eri kohderyhmille ja erilaisiin viestintävälineisiin
oppilas kehittelee ja tarkastelee suunnitelmallisesti puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien kieltä,
sisältöä ja muotoa
oppilas sisäistäisi oman tekstin prosessoinnin tärkeyden
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YLEISKIELEN KÄYTTÖ
-

harjaantuu tunnistamaan ja käyttämään tilanteenmukaista kieltä
kirjoitetun kielen ilmaisukeinot kehittyvät
harjaantuu kirjoittajana oman tekstinsä huoltajaksi

KIRJALLISUUSTIETO
-

oppilas tutustuu joihinkin kirjallisuuden lajityyppeihin
lukee yhteisiä ja valinnaisia kokonaisteoksia sekä lyhyitä tekstejä, mm runoja ja novelleja

SUHDE YHTEISÖN KULTTUURIIN
-

oppilaan tekstitieto syvenee ja monipuolistuu
elokuva- tai teatterikokemusten hankkimista, kokemusten erittelyä ja jakamista
pyrkimys seurata ja arvioida omia viestintä- ja mediankäyttötottumuksia

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
- osallistuu aktiivisesti ja tietoisesti erilaisiin keskusteluihin
- uskaltaa tuoda julki mielipiteensä ja perustella ne
- antaa rakentavaa palautetta.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
- on lukijana ja kuulijana aktiivinen ja kriittinen
- tuntee tekstien vaikutuskeinoja ja osaa valita lukustrategiansa
- hallitsee tiedonhankinnan prosessin ja osaa hyödyntää monenlaisia lähteitä.

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin,
että hän
- osaa laatia monenlaisia tekstejä hyödyntäen oppimaansa kielitietoa
- kykenee suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen puhutun ja kirjoitetutun tekstin tuottamiseen
- osaa hyödyntää saamaansa palautetta sekä antamaan palautetta toisille.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on syventynyt niin, että hän
- tuntee mediatekstejä ja niiden vaikutuskeinoja
- pystyy jakamaan ja analysoimaan luku- ja katselukokemuksiaan
- lukee kirjallisuutta monipuolisesti
- hallitsee kielen rakenteita sekä kielen tilanteenmukaisen kielenkäytön.
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9. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- toimii puhujana, lukijana ja kirjoittajana tavoitteellisesti
- ymmärtää eri näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen
- osaa etsiä tietoa eri lähteistä
- oppii arvioimaan lähteiden luotettavuutta
- tuottaa monipuolisia tekstejä saamaansa palautetta hyödyntäen
- suunnittelee viestintäänsä ja etenee tavoitteellisesti
- saa perustietoa kielen rakenteesta, muuttumisesta ja vaihtelusta
- oppii tuntemaan Suomen kirjallisuuden vaiheita ja kotimaisen kirjallisuuden klassikoita
- monipuolistaa lukuharrastustaan ja syventää kirjallisuuden tuntemustaan
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
VUOROVAIKUTUSTAIDOT
-

kehittyy palautteen antajana ja vastaanottajana
oppii hyödyntämään saamaansa palautetta
varmentaa ilmaisuvalmiuttaan ja -rohkeuttaan
osaa arvioida omia luku-, viestintä- ja mediankäyttötottumuksiaan ja -taitojaan

TIEDONHANKINTATAIDOT
-

oppilas kantaa vastuun lähdemateriaalin oikeasta käytöstä omassa työssään
osaa viitata lähteeseen oikein
käyttää oppimiaan tiedonhankintatapoja oikein

AKTIIVINEN JA KRIITTINEN KUUNTELEM INEN JA LUKEMINEN
-

oppilas osaa valita tehtävänmukaisen lukustrategian
kehittyy tekstin analysoijana
pystyy aktiiviseen ja kriittiseen kuuntelemiseen ja kykenee antamaan palautetta kuulemastaan

TEKSTITIETO
-

tunnistaa kulttuurissa keskeiset tekstilajit ja tarkastelee niitä rakenteellisina ja merkityksellisinä
kokonaisuuksina
tarkastelee tekstien verbaalisia, visuaalisia ja auditiivisia ominaisuuksia

KIELEN RAKENTEET
- kielen rakenteiden kertaus
- verbin nominaalimuodot
- lauseenvastikkeet
PUHE-ESITYSTEN JA KIRJOITELMIEN LAATIMINEN
-

kykenee suunnittelemaan ja pitämään eripituisia puhe-esityksiä
kehittelee suunnitelmallisesti tekstin tuottamista
osaa valita tekstin sisällön, muodon ja kielen tehtävän mukaisesti
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YLEISKIELEN KÄYTTÖ
-

saa ja syventää tietojaan suo men kielen tilanteenmukaisen, sosiaalisen ja maantieteellisen
vaihtelun ilmiöistä
pohtii yleiskielen käytön perusteita

YLEISSIVISTÄVÄ KIELITIETO
-

oppilas saa perustietoa Suomen ja maailman kielitilanteesta
tutustuu suomen kielen vaiheisiin ja vaihteluun

KIRJALLISUUSTIETO
-

oppilas syventää kirjallisuuden tuntemustaan
oppilas saa ja hankkii tietoa keskeisistä suomalaisista kirjailijoista ja tutustuu heidän teoksiinsa
oppilas tutustuu Kalevalaan, kansanperinteeseen ja Suomen kirjallisuuden päävaiheisiin
oppilas tutustuu tekstien tyylilliseen pääjakoon eli osaa etsiä romanttisten, realististen ja
modernien tekstien tuntomerkkejä
oppilas kehittää tekstien analysointitaitojaan ja käyttää oppimiaan kirjallisuuden peruskäsitteitä

SUHDE YHTEISÖN KULTTUURIIN
-

oppilas syventää kaunokirjallisten tekstien tulkintataitojaan
elokuva- tai teatterikokemusten jakamista tai erittelyä

TYÖTAVAT
Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden
avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun
ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista.
Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös ikäkaudelle ominaiseen luovaan toimintaan,
elämyksiin ja leikkiin.
Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko
ryhmän oppimista ja työskentelyä. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne
- virittävät halun oppia
- ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen
- aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti
- edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista
- kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja
- tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuk sessa tapahtuvaa oppimista
- edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun
kantamista toisista
- kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta
oman toiminnan reflektointia varten
- auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen
- kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
- haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin
esiintyessään
- osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa
- osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa
puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja
- edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista
ollaan eri mieltä
- tuntee keskeis immät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen,
vastaanottajan ja välineen mm. kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihtamaan nuorison oman
puhekielen tarvittaessa yleispuhekieliseksi
- pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta ja
hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja
työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
- osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää
vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja
ajatuksiinsa
- tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa
tekstiympäristössä
- lukee tekstejä, myös media- ja verkkotekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen
- tuntee tavallisten tekstityyppien keskeiset ominaisuudet ja erottaa niitä tekstikokonaisuuksista
- tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja
- osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen perustelut
- pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia, seuraamaan henkilöiden ja
heidän suhteittensa kehitystä sekä osaa luonnehtia kertojaa ja kerrontaa
- osaa etsiä runosta merkityksiä
- tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun
- pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista
pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, käytetyn
kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin
tarkoitukseen ja sävyyn
- pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon käsitteitä kieltä havainnoidessaan ja kirjallisuustietoa
fiktiivisiä tekstejä käsitellessään.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin,
että hän
- osaa käyttää tiedon lähteenä kirjastoa, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia, tietoverkkoja sekä
suullisesti välitettyä tietoa; hän osaa valita tietolähteensä ja myös ymmärtää ilmoittaa ne
- tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä
tuottaessaan
- kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; hänen
tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata
- pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, mm. kuvauksia, kertomuksia,
määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoituksia ja muita
kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä
- pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin
hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä
- osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja
rakenteellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tiivistää tekstiään
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-

soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista ja
oikeinkirjoituskäytänteistä.

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
- on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös pitkien tekstien lukemiseen
- löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä mediatuotteita ja osaa perustella
valintojaan
- on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoita,
novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan runoja ja muutakin
kansanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti sovitun määrän
- tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden klassikkoja,
jotka edustavat eri aikakausia
- pystyy jakamaan katselukokemuksensa muiden kanssa
- on oppinut metatietoa kielen rakenteesta ja sanastosta; hänellä on tietoa sanaluokista ja
lauseenjäsenistä ja niiden määrittelyongelmista
- tuntee suomen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin
kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä
- ymmärtää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan
- ymmärtää kielen muuttumista ja äidinkielen aseman muiden kielten joukossa ja
monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteen, hänellä on perustietoa
Suomessa puhuttavista kielistä.
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11. TOINEN KOTIMAINEN KIELI, ruotsi
Ruotsin kielen opiskelu aloitetaan Somerolla seitsemänneltä luokalta ja se on oppilaan B1-kieli.
Ruotsin kieli on kaikille oppilaille pakollinen oppiaine. Opetuksen tavoitteena on suulliseen
vuorovaikutukseen painottuvan ruotsin kielen perustaidon saavuttaminen. Opetus edistää myös
oppilaan kielenopiskelutaitojen kehittymistä ja lisää kulttuurien välisen kanssakäymisen taitoja.
VUOSILUOKAT 7 – 9
7. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- viestimään ruotsiksi arkipäivän tavanomaisissa puhetilanteissa, tarvittaessa puhekumppanin
apuun tukeutuen
- vastaamaan tervehdyksiin, toivotuksiin ja kiitoksiin
- ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevän tekstin ja puheen keskeisen
sisällön
- kirjoittamaan lyhyitä lauseita ja viestejä itseään koskevista asioista.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- ymmärtämään suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista elämänmuotoa
- tuntemaan kielialueen maiden ja pääkaupunkien nimet
- tuntemaan Suomen ruotsinkielisiä kaupunkeja ja alueita.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- käyttämään parityöskentelyä ja ryhmätyötä sekä sanastoa työskentelyn apuna
- kantamaan vastuun kotitehtävistään ja kielenopiskelunsa etenemisestä
- arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.
7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt
- harrastukset ja vapaa-ajan vietto
- kotimaa, suomenruotsalaisuus ja Pohjoismaat
Rakenteet
- verbin taivutus
- substantiivin taivutus
- persoonapronominit
- yleisimmät prepositiot
- aikakäsitteitä
- päälauseen sanajärjestys
- omistuksen ilmaiseminen
Viestintästrategiat
- kielellinen tai tilannevihjeisiin pohjautuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
- vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
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8. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- kommunikoimaan ruotsiksi tavallisimmissa arkipäivään liittyvissä tilanteissa, joissa
puhekumppani auttaa
- kertomaan itsestään ja lähiympäristöstään itselleen tärkeitä asioita
- ymmärtämään edellisiä aiheita käsittelevän tekstin ja puheen keskeisimmän sisällön
- kirjoittamaan itsestään ystävistään ja vapaa-aikaa koskevista asioista lyhyen viestin.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan tarkemmin Pohjoismaita ja vertailemaan muiden Pohjoismaiden kulttuureja omaansa
- viestimään arkipäivän tilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- korvaamaan kielitaitonsa puutteita esimerkiksi hakemalla korvaavia sanoja.
8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- lähipiiri ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot
- koulu ja oppilastoverit sekä opettajat
- asuminen maalla ja kaupungissa
- ostoksilla käynti ja julkiset palvelut
- kotimaa, suomenruotsalaisuus ja Pohjoismaat
Rakenteet
- imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti
- refleksiiviverbit
- adjektiivin vertailu
- man-rakenne
- järjestysluvut
- sivulauseet
Viestintästrategiat
- oman kielenkäytön tarkkailu
- puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla

9. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- ymmärtämään yksinkertaista puhetta ja tekstiä itselleen tärkeistä aiheista
- selviytymään yksinkertaisista vuoropuheluista ja palvelutilanteista
- oppilas oppii kirjoittamaan omaan elämään ja konkreettisiin tapahtumiin liittyviä tavallisimpia
sanontoja ja lauseita.
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Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan syvemmin omaa kulttuuriaan suhteessa muihin pohjoismaisiin kulttuureihin ja
tutustumaan laajemmin eri Pohjoismaihin
- viestimään kohdemaan kulttuurille tyypillisellä tavalla.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- käyttämään lisää erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja opiskelustrategioita
- tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä korjaamaan kielitaitonsa puutteita
- ymmärtämään oman vastuunsa kielen opiskelussa.
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat henkilöt, asiat ja toiminnot
- ammatinvalinta ja koulutus
- kansainvälisyys ja matkustaminen
- media
- ympäristö
Rakenteet
- I konditionaali
- att + infinitiivi
- futuurin ilmaiseminen
- pronomineja
- prepositioita vaativia verbejä ja adjektiiveja
Viestintästrategiat
- joillekin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloituksen ja
lopetuksen sekä puheenvuoron ottamisen ja ylääpitämisen sekä palautteen antamiseen liittyvien
ilmausten käyttö.

TYÖTAVAT
- opettaja valitsee työtavat pedagogisen asiantuntemuksensa mukaan jokaisen ryhmän tarpeet
huomioiden
- monipuolisin ja erilaiset oppimistyylit huomioon ottavin työtavoin pyritään rohkaisemaan
oppilasta sekä suulliseen että kirjalliseen tuottamiseen
- käytössä ovat mm. yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.

ARVIOINTI
- arviointi on jatkuvaa
- arviointi suoritetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
- arvioinnin tukena käytetään erilaisia testejä ja kokeita
- oppilasta harjaannutetaan itsearviointiin
- arvioinnissa huomioidaan työskentelytaidot, aktiivisuus ja myönteinen asenne opiskeluun
- yhdeksännen luokan päättöarvioinnissa käytetään Opetushallituksen antamaa kuvausta hyvän
osaamisen tasosta, johon muut arvosanat suhteutetaan
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Kielitaito
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:
§

Kuullun ymmärtäminen

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe

§

Puhuminen

A1.3 Toimiva alkeiskielitaito

§

Tekstin ymmärtäminen

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe

§

Kirjoittaminen

A1.3 Toimiva alkeiskielitaito

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen sekä muiden pohjoismaisten elämänmuotojen ja
kulttuurien keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä. Oppilas tuntee maamme suomen- ja
ruotsinkielisten asukkaiden arkipäivän vuorovaikutusmuotoja ja ymmärtää pohjoismaisen yhteistyön
merkityksen.
Opiskelustrategiat
Oppilas käyttää säännöllisesti opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on
oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.
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12. VIERAAT KIELET
Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa.
Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään
myös muiden kulttuureiden elämänmuotoa. Oppilas oppii myös, että taitoaineena ja kommunikaation
välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli
oppiaineena on taito- ja kulttuuriaine.

12.1. Englanti, A1-kieli
Englannin kielen opiskelu aloitetaan Somerolla kolmannelta luokalta. Se on kaikille oppilaille
ensimmäinen vieras kieli, A1 – kieli ja pakollinen oppiaine. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas
viestimään englannin kielellä hyvin konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi
pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää lisäten. Hänen tulee tiedostaa, että kielet
ja kulttuuri ovat erilaisia, mutta eivät eriarvoisia. Oppilaalle tulee kehittyä hyviä
kielenopiskelutottumuksia.

VUOSILUOKAT 3 – 6
3.-6. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- kommunikoimaan kaikkein tavallisimmissa tilanteissa, joissa puhekumppani voi auttaa
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuuriaan
- tutustuu alustavasti kohdekielen kulttuuriin
- viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille
luontevalla tavalla
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- suhtautumaan myönteisesti kielen opiskeluun
- toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
- käyttämään erilaisia kielen opiskelun keskeisiä harjoittelumuotoja
- arvioimaan työskentelyään ja kielitaitoaan
3. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin
- rohkeasti viestimään sana- ja sanontatasolla
- ymmärtämään tavallisimpia sanoja, fraaseja sekä lyhyitä lauseita
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Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan kohdemaan kulttuuria ja kiinnostuu eri kielistä

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- kielenopiskelutaitojen perustan myöhempiä kieliopintoja varten
- käyttämään kirjan sanastoa apunaan
3. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- oppikirjan omatoiminen käyttö
- tervehdyksiä, käskyjä ja kieltoja
- itsestä kertominen vihjeiden avulla
- numeroita, värejä ja eläimiä
Rakenteet
- persoonapronominit yksikössä (I, you, he she ja it)
- possessiivipronominit yksikössä (my, your, his, her)
- olla-verbi yksikössä (I am, you are, he/she is)
- osaaminen (can, can’t)
- prepositiot (in, on, under, behind)
- substantiivien säännöllinen monikko
Viestintästrategiat
- puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen
- ääntämisen harjoittelu opettajan ja nauhoitteiden avulla

4. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- ymmärtämään yksinkertaista, selkeää puhetta ja tekstiä itselleen tutuista aiheista
- kertomaan englannin kielellä lyhyesti itsestään
- ymmärtämään tavallisimpia pyyntöjä, käskyjä ja kehotuksia
- tekemään ja ymmärtämään kysymyksiä
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan kohdemaan kulttuuria ja tutustuu kohdekulttuurin ja suomalaisen kulttuurin
yhtäläisyyksiin ja eroihin
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
- käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa
- käyttämään kirjan sanastoa apunaan
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4. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- ruokia ja juomia
- liikenne
- kaupassa asioiminen
- sää
- vuodenajat, kuukaudet
- harrastukset, perhe, lemmikit
- kellonajat
Rakenteet
- persoonapronominit monikossa (we, you, they)
- possessiivipronominit monikossa (our, your, their)
- substantiivien epäsäännöllisiä monikkomuotoja (a child, children)
- olla-verbi monikossa (we are, you are, they are)
- have- verbi
- s-genetiivi yksikössä
- prepositioita
- kysymyssanoja ja kysymysten tekemistä
- lukusanat 100, 1000, 1000000
Viestintästrategiat
- puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen
- rajatun tiedon löytäminen tekstistä
- ääntämisen harjoittelu opettajan ja nauhoitteiden avulla

5. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- käyttämään oppimiaan sanoja ja rakenteita omissa pienissä tuotoksissaan
- löytämään tarvitsemansa tiedon lyhyestä tekstistä
- ymmärtämään lyhyitä tekstejä
- seuraamaan yksinkertaisia keskusteluja ja harjoittelee niihin osallistumista
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille
luontevalla tavalla
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- käyttämään oppikirjaa ja sanakirjaa opiskelunsa apuna
- toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
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5. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- asuminen maalla ja kaupungissa
- matkustaminen
- lähiympäristö ja siihen olennaisesti liittyvät henkilöt, asiat ja toiminnot
- asioiminen erilaisissa tilanteissa
Rakenteet
- yleispreesens
- kestopreesens
- lyhyiden adjektiivien vertailu
- järjestysluvut
Viestintästrategiat
- puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen
- rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta
- omien viestien suunnittelu
- ääntämisen harjoittelu opettajan ja nauhoitteiden avulla

6. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- kertomaan perustietoja yksinkertaisissa viestintätilanteissa sekä viestimään kohdemaan kielellä
yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen
- ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin
keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana
- kirjoittamaan lyhyitä viestejä oppimiaan sanoja ja sanontoja käyttäen
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille
luontevalla tavalla
- tutustuu kohdekulttuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- käyttämään oppikirjaa ja sanakirjaa opiskelunsa apuna
- toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
- käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan

6. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot
- koulu ja oppilastoverit
- perustietoja omasta ja kohdekulttuurista
- asioiminen erilaisissa tilanteissa
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Rakenteet
- pitkien adjektiivien vertailu
- genetiivi
- imperfekti
Viestintästrategiat
- keskusteluharjoituksia kiinnostavista aiheista
- puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen
- rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta
- omien viestien suunnittelu
- kirjallisiin apune uvoihin tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja tulkitsemisessa
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Kielitaito
Englannin kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:
§
§
§
§

Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe
A1.3 Toimiva alkeiskielitaito
A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe
A1.3 Toimiva alkeiskielitaito

Kulttuuritaidot
Oppilas
- tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja
- pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa.
Opiskelustrategiat
Oppilas
- käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten
pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa
- ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään.

VUOSILUOKAT 7 – 9
Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä
harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa.
Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten
opiskelulle ominaisia strategioita.
7.- 9. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- ymmärtämään pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa sisältävästä
kuullusta tai luetusta, selvästi jäsennetystä tekstistä
- selviytymään myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä kertomaan
suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia
- tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista.
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Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan kohdemaan kulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten
- viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksytyllä tavalla tavanomaisissa arkipäivän
tilanteissa
- tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja
opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa
- hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä
- tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä
- arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa
muuttamaan työskentelytapojaan.
7. -9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- vapaa-ajan vietto ja harrastukset
- matkustaminen
- julkiset palvelut
- opiskelu, työ ja elinkeinoelämä
- kestävä kehitys
- terveys ja hyvinvointi
- tiedotusvälineet
Rakenteet
- verbin perustaivutus ja tärkeimmät aikamuodot
- substantiivien ja adjektiivien sekä yleisimpien pronominien ja prepositioiden käyttö
- keskeinen lauseoppi ja sidosrakenteet
Viestintästrategiat
- kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
- vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
- puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla
- oman kielenkäytön tarkkailu
- joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen
ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen
liittyvien ilmausten käyttö

7. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- ilmaisemaan itseään parikeskusteluissa
- laatimaan pieniä, vaatimattomia kirjoitelmia hänelle tutuista aihepiireistä
- ymmärtämään yhä paremmin kuultua ja luettua englannin kieltä.
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Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan kohdemaan kulttyyria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- ottamaan vastuun omasta oppimisestaan
- luomaan kannustavan työilmapiirin
- kannustamaan arkaakin oppilasta
- arvostamaan säännöllista ja jatkuvaa työntekoa.

7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- koti ja koulu
- vapaa-ajan vietto ja harrastukset
- matkustaminen
Rakenteet
- vuosiluokkien 3 – 6 rakenteiden kertausta
- this is, there are
- perfekti, pluskvamperfekti
- adjektiivien vertailu
Viestintästrategiat
- kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
- vuorovaikutustilanteet ja niissä saadun palautteen hyödyntäminen

8. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- käyttämään oppikirjojen ulkopuolista materiaalia
- lukemaan englannin kieltä alkuperäisteksteistä
- puhumaan ja kuuntelemaan englannin kieltä
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan brittiläisyyttä ja englannin kielen tyylilajit
- brittienglannin ja amerikan englannin eroja
- tunnistamaan eri kielialueiden ääntämystä ja sanastoa.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- yrittämisen kautta arvostamaan omia oppimistuloksiaan
- iloitsemaan oppimisestaan ja edistymisestään.
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8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- ihmissuhteet
- asiointi
- matkustaminen
- fantasia ja huumori
- laulut
Rakenteet
- sanajärjestys
- aikamuodot, konditionaali ja futuuri
- if- lauseet
- can, must, be able to, have to
- adverbien muodostaminen
- vertailu
- pronominit; refleksiivi- ja relatiivipronominit
Viestintästrategiat
- esiintymiset luokalle
- kielitaidon hyöty matkustamisessa

9. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- kirjoittamaan tutuista aihepiireistä
- ymmärtämään vaikeahkoa tekstiä pääkohdittain
- kuulemaan ja erottamaan eri aksentteja.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- vieraista kulttuureista uusia asioita ja kiinnostuu eri maiden kulttuureista
- ymmärtämään kansainvälisen yhteistoiminnan merkityksen ja kielitaidon sen välineenä.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- arvioimaan oman kielitaitonsa tasoa realistisesti
- itse vastaamaan työskentelystään ja sitä koskevista päätöksistä
- sitoutumaan omiin ratkaisuihinsa saaden aikaan todellisia oppimistuloksia.
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- viihteen ja korkeakulttuurin vivahteet
- jatko-opinnot ja työelämä
- kesätyöpaikan hakeminen
- lapsityövoima
- ekologiset ongelmat
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Rakenteet
- passiivi
- may ja sen korvike be allowed to
- 2. konditionaali
- epäsuora kysymyslause
- paljoussanat
- infinitiivi
- ing –muoto
Viestintästrategiat
- kielen hyötynäkökohdat esimerkiksi työskentely ulkomailla, jatko-opiskelu ja matkustaminen

TYÖTAVAT
- opettaja valitsee työtavat pedagogisen asiantuntemuksensa mukaan jokaisen ryhmän tarpeet
huomioiden
- monipuolisin ja erilaiset oppimistyylit huomioivin työtavoin pyritään rohkaisemaan oppilasta
sekä suulliseen että kirjalliseen tuottamiseen, mm. yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely
ARVIOINTI
- arviointi on jatkuvaa
- arviointi suoritetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
- arvioinnin tukena käytetään erilaisia kokeita ja testejä
- oppilasta harjaannutetaan itsearviointiin
- arvioinnissa huomioidaan työskentelytaidot, aktiivisuus ja myönteinen asenne opiskeluun
- kuudennen luokan lopussa arvioinnin kriteerinä käytetään Opetushallituksen antamaa hyvän
osaamisen kuvausta arvosanasta 8, muut arvosanat suhteutetaan tähän.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Kielitaito
Englannin kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:
§

Kuullun ymmärtäminen

B1.1 Toimiva peruskielitaito

§

Puhuminen

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

§

Tekstin ymmärtäminen

B1.1 Toimiva peruskielitaito

§

Kirjoittaminen

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa.
Opiskelustrategiat
Oppilas
- käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja
- on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun.

Sivistyslautakunta 147 §/ 9.8.2004, lisäys 204 § / 21.12.2004

35

12.2. Saksa, A2 – kieli
Saksan kieli on oppilaalle neljänneltä luokalta alkava vapaaehtoinen A – kieli. Alakoulun päättyessä
vapaaehtoisen saksan kielen valinneilla oppilailla on kaksi A – kieltä.

VUOSILUOKAT 4 – 6
4. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- vastaamaan kaikkein tavallisimpiin itseään ja lähiympäristöään koskeviin kysymyksiin
- ymmärtämään kaikkein tavallisimpia itseensä ja lähiympäristöönsä liittyviä asioita
- kirjoittamaan vastaavanlaisista asioista yksittäisiä sanoja ja lauseita.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuuriaan
- tuntemaan ikäkauteen liittyviä oman ja saksankielisen kulttuurin aivan keskeisimpiä
yhtäläisyyksiä ja eroja
- tuntemaan kaikkein keskeisimmät saksankieliset kohteliaisuusmuodot.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- toimimaan yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
- työskentelemään parin kanssa
- käyttämään itsenäisesti oppikirjaa
- arvioimaan työskentelyään.
4. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- oppilaaseen, hänen perheeseensä ja lähiympäristöönsä liittyvä sanasto
- kotiin, asumiseen maalla ja kaupungissa ja vapaa-aikaan liittyvä sanasto
- kouluun liittyvä sanasto
- ikäkauteen liittyvät perustiedot omasta ja saksankielisestä kulttuurista.
Rakenteet
- perustieto artikkeleista, verbin persoonataivutuksesta, kysymyssanoista, persoonapronomineista
ja kieltosanoista
- possessiivipronominit minun ja sinun
- perustieto lauseenrakenteesta
Viestintästrategiat
- puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen
- ääntämisen harjoittelu opettajan ja nauhoitteiden avulla
- rajatun tiedon löytäminen tekstistä
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5. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin kaikkein
keskeisimmän sisällön
- kirjoittamaan vastaavanlaisista asioista lyhyen viestin apuvälineitä käyttäen.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan oman ja saksankielisen kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja
- toimimaan kohteliaasti saksankielisen kulttuurin edustajien kanssa kommunikoidessaan.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- ryhmässä työskentelyn alkeita
- käyttämään sanakirjaa ja käyttämään muita tiedonhankintavälineitä
- arvioimaan alustavasti kielitaitoaan.
5. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- aiemmin esiin tulleiden asioiden syventäminen
- keskeisin sanasto asioimisesta erilaisissa paikoissa, kuten kaupassa.
Rakenteet
- keskeisimpiä ajan- ja paikanilmauksia
- perustieto epäsäännöllisten verbien preesenstaivutuksesta
- perfekti
- prepositioista
- monikosta
- akkusatiivista
- adjektiivin käytöstä.
Viestintästrategiat
- puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen
- rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta
- omien viestien suunnittelu
- ääntämisen harjoittelu opettajan ja nauhoitteiden avulla

6. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- kertomaan perustietoja yksinkertaisissa viestintätilanteissa sekä viestimään saksan kielellä
yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen
- ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin
keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana
- kirjoittamaan lyhyitä viestejä oppimiaan sanoja ja sanontoja käyttäen.
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Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille
luontevalla tavalla
- tutustuu kohdekulttuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin verrattuna omaan kulttuuriin
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissa
- päättelemään sanojen ja sanontojen merkityksiä asiayhteydestä
- käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä
- arvioimaan kielitaitoaan.
6. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- asioiminen erilaisissa paikoissa, kuten ravintolassa
- ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot
- koulu ja oppilastoverit
- perustietoja omasta ja kohdekulttuurista.
Rakenteet
- possessiivipronominit hänen ja sen.
- järjestysluvut
- perustieto käskymuodoista
- datiivista
- persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodoista.
Viestintästrategiat
- keskusteluharjoituksia kiinnostavista aiheista
- puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen
- rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta
- omien viestien suunnittelu
- kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja tulkitsemisessa

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Kielitaito
Saksan kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:
§

Kuullun ymmärtäminen

A1.3 Toimiva alkeiskielitaito

§

Puhuminen

A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito

§

Tekstin ymmärtäminen

A1.3 Toimiva alkeiskielitaito

§

Kirjoittaminen

A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito
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Kulttuuritaidot
Oppilas
- tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja
- pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa.
Opiskelustrategiat
Oppilas
- käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten
pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa
- ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään.

VUOSILUOKAT 7 - 9
7. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- ymmärtämään yksinkertaisia viestejä ja yksinkertaisten itseään kiinnostavien keskustelujen
ydinsisällön
- selviytymään puhekumppanin avulla kaikkein yksinkertaisimmista keskusteluista ja
palvelutilanteista
- kertomaan itsensä ja lähipiiriinsä liittyvistä yksinkertaisista asioista suullisesti ja kirjallisesti.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tiedostamaan oman ja saksankielisen kulttuurin keskeisimmät erot ja yhtäläisyydet
- käyttämään luontevasti arkielämän tapakulttuuriin liittyviä fraaseja
- arvostamaan omaa ja saksankielistä kulttuuria
- tuntemaan saksankielisten maiden maantietoa.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- käyttämään erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työ tapoja ja opiskelustrategioita
- tiedostamaan erilaiset oppimistyylit pyrkien löytämään itselleen parhaan tavan oppia
- hyödyntämään muita osaamiaan kieliä saksan opiskelussa
- arvioimaan työskentelyään ja kielitaitoaan
- asettamaan opiskelulleen tavoitteita.
7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- vapaa-ajanvietto ja harrastukset
- julkiset palvelut
- opiskelu.
Rakenteet
- subjekti, predikaatti ja objekti yksinkertaisissa lauseissa
- säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesensmuodot, käskymuodot ja perfekti
- substantiivien ja persoonapronominien akkusatiivi ja datiivi
- adjektiivien vertailu
- pää- ja sivulauseiden sanajärjestys.
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Viestintästrategiat
- kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
- vuorovaikutustilanteet ja niissä saadun palautteen hyödyntäminen

8. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- ymmärtämään selkeää, yksinkertaista normaalitempoista puhetta sekä pääajatuksen ja joitakin
yksityiskohtia yleiskielisestä tekstistä
- selviytymään kaikkein yksinkertaisimmista keskusteluista ja palvelutilanteista
- kertomaan tutuista, arkisiin kokemuksiin perustuvista tilanteista suullisesti ja kirjallisesti.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tunteman oman kulttuurinsa juuria
- tuntemaan joitakin saksankielisten maiden tunnetuimpia kulttuuripersoonia ja urheilijoita.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- päättelemään merkityksiä asiayhteydestä
- työskentelemään itsenäisesti
- kehittämään yhteistyötaitojaan niin pari- kuin ryhmätyöskentelyssä.
8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- terveys ja hyvinvointi
- ihmissuhteet
- asiointi
- matkustaminen
Rakenteet
- imperfekti, pluskvamperfekti ja konditionaali
- refleksiiviverbi ja infinitiivirakenteet
- epäsuorat kysymyslauseet
- alustavasti adjektiivin taivutus ja genetiivi.
Viestintästrategiat
- luokalle esiintyminen
- kielitaidon hyöty matkustamisessa ja kirjeenvaihdossa.

9. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleistietoa sisältävää selkeää
yleiskielistä tekstiä ja puhetta
- selviytymään vastaavanlaisia aiheita käsitelevistä keskusteluista sekä kertomaan
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vastaavanlaisista asioista suullisesti ja kirjallisesti.
Kulttuuritiedot
Oppilas oppii
- viestimään ja toimimaan saksankielisessä kulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa
arkipäivän tilanteissa
- tuntemaan saksankielisten maiden nykyaikaan ja historiaan liittyviä tapahtumia.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- käyttämään hyväkseen äidinkielessä oppimaansa ja korvaamaan kielitaitonsa puutteita
esimerkiksi selittämällä toisin sanoin
- arvioimaan oman kielitaitonsa tasoa realistisesti
- itse vastaamaan työskentelystään ja sitä koskevista päätöksistään
- sitoutumaan omiin ratkaisuihinsa saaden aikaan todellisia oppimistuloksia.
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- työ- ja elinkeinoelämä
- kestävä kehitys
- tiedotusvälineet.
Rakenteet
- adjektiivin taivutus
- genetiivi
- maantieteelliset nimet
- passiivi ja futuuri
- relatiivilauseet.
Viestintästrategiat
- kielen hyötynäkökohdat esimerkiksi työskentely ulkomailla, jatko-opiskelu ja matkustaminen

TYÖTAVAT
- opettaja valitsee työtavat pedagogisen asiantuntemuksensa mukaan jokaisen ryhmän tarpeet
huomioiden.
- monipuolisin ja erilaiset oppimistyylit huomioivin työtavoin pyritään rohkaisemaan oppilasta
sekä suulliseen että kirjalliseen tuottamiseen mm. yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.
ARVIOINTI
- arviointi on jatkuvaa
- arviointi suoritetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
- arvioinnin tukena käytetään erilaisia testejä ja kokeita
- oppilasta harjaannutetaan itsearviointiin
- arvioinnissa huomioidaan työskentelytaidot, aktiivisuus ja myönteinen asenne opiskeluun
- kuudennen luokan lopussa ja yhdeksännen luokan päättöarvioinnissa käytetään Opetushallituksen
antamaa kuvausta hyvän osaamisen tasosta, johon muut arvosanat suhteutetaan
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Kielitaito
Saksan kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:
§

Kuullun ymmärtäminen

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

§

Puhuminen

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe

§

Tekstin ymmärtäminen

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

§

Kirjoittaminen

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa.
Opiskelustrategiat
Oppilas
- käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja
- on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun
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VALINNAISET KIELET YLÄKOULUSSA
Valinnaisen kielen opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän
tilanteissa ja toimii samalla johdantona pitempikestoisille kielen opinnoille toisen asteen
koulutuksessa. Somerolla yläkoulussa voi valinnaisena B-kielenä lukea ranskaa ja venäjää.

12.3. Ranska, B 2 – kieli
VUOSILUOKAT 8 – 9
8. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- selviytymään tutuissa, arkisissa viestintätilanteissa
- ymmärtämään hidastempoista puhekieltä
- ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja
kieltoja
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan ranskankielisen tapakulttuurin erityispiirteitä ja ranskalaista kulttuuria yleensä.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- käyttämään rohkeasti kielitaitoaan
- hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita.
8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- koti- ja lähiympäristö
- asioiminen erilaisissa palvelutilanteissa
- opiskelu
- harrastukset
- matkustaminen.
Rakenteet
- artikkelit,
- adjektiivien paikka ja taipuminen,
- omistuspronominit,
- genetiivi,
- yhdyssanat,
- perusluvut 1-100
- kieltolauseet.
Viestintästrategiat
- puheen ja tekstin pääasio iden tunnistaminen
- rajatun tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta
- omien viestien suunnittelu.
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9. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- ymmärtämään keskeiset asiat puheesta
- ilmaisemaan itseään ymmärrettävästä sekä suullisesti että kirjallisesti
- selviytymään arkipäivän viestintätilanteista
- kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita viestejä.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja ranskalaista kulttuuria sekä tutustumaan
niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- nuoren lähiympäristö
- tapakulttuuriin liittyvä kieli
- vapaa-aika.
Rakenteet
- passé composé
- lähifutuuri
- partitiivi
- imperatiivi
- järjestysluvut
- IL FAUT-rakenne.
Viestintästrategiat
- oman kielenkäytön tarkkailu
- puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa
- kirjallisiin apune uvoihin tukeutuminen omissa tuotoksissa.

TYÖTAVAT
- ääntämisen ja kirjoitusasun poikkeavuuden takia kuullunymmärtämistä ja ääntämistä
harjoitellaan mahdollisimman paljon
- työskentelytapoina ovat mm. parikeskustelut, ryhmäkeskustelut, saneluharjoitukset,
pienimuotoiset kirjoitusharjoitukset ja perinteiset kirjalliset tehtävät
- puhumiseen ja kielitaidon aktiiviseen käyttöön rohkaistaan alusta lähtien (vähäisenkin
sanavaraston avulla)
- vertailua muihin, tuttuihin kieliin hyödynnetään uuden kielen oppimisessa.
ARVIOINTI
- numeroarvostelu
(Oppilas voi omasta toivomuksestaan huoltajan suostumuksella pyytää todistukseen arvostelun
merkittäväksi numeron sijasta hyväksytty/hylätty.)
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Kielitaito
Ranskan kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:
§
§
§
§

Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen

A1.2 – A1.3
A1.1 – A1.2
A1.2 – A1.3
A1.1 - A2.1

12.4. Venäjä, B 2 – kieli
VUOSILUOKAT 8 – 9
8. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- selviytymään tutuissa, arkisissa viestintätilanteissa
- kyrillisten kirjainten lukemisen ja kirjoittamisen sekä ääntämisen perussäännöt
- tavallisimmat tervehtimiseen ja esittäytymiseen liittyvät ilmaukset ja reagoimaan niihin oikein.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan venäjänkielisen tapakulttuurin erityispiirteitä ja venäläistä kulttuuria yleensä.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- käyttämään rohkeasti kielitaitoaan
- hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita.
8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- koti- ja lähiympäristö
- asioiminen erilaisissa palvelutilanteissa
- opiskelu
- harrastukset
- matkustaminen.
Rakenteet
- kyrilliset aakkoset
- persoonapronominit
- substantiivien suvut
- possessiivipronominit
Viestintästrategiat
- puheen ja tekstin pääasioiden tunnistaminen
- rajatun tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta
- omien viestien suunnittelu.
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9. LUOKAN TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- ymmärtämään keskeiset asiat puheesta
- kertomaan itsestään suullisesti ja kirjallisesti käyttäen yksinkertaisia lauseita.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja venäläistä kulttuuria sekä tutustumaan
niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin.
Opiskelus trategiat
Oppilas oppii
- arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
- perhepiiri, nuoren lähiympäristö
- tapakulttuuriin liittyvä kieli
- vapaa-aika.
Rakenteet
- akkusatiivi
- järjestysluvut
Viestintästrategiat
- oman kielenkäytön tarkkailu
- puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa
- kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen omissa tuotoksissa.

TYÖTAVAT
- ääntämisen harjoittelu tekstien pohjalta, pariharjoitukset, painetun tekstin kopioiminen
kaunokirjoituksella, tehtävien teko ja tarkastus yhdessä.
ARVIOINTI
- numeroarvostelu
(Oppilas voi omasta toivomuksestaan huoltajan suostumuksella pyytää todistukseen arvostelun
merkittäväksi numeron sijasta hyväksytty/hylätty.)

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Kielitaito
Venäjän kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:
§
§
§
§

Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen

A1.2 – A1.3
A1.1 – A1.2
A1.2 – A1.3
A1.1 - A2.1
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13. MATEMATIIKKA
Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun
kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisemmin käytettyjen ratkaisumenetelmien
oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua ja sen tulee ohjata
oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään ratkaisuja niihin. Matematiikan
merkitys on laaja – se vaikuttaa oppilaan henkiseen kasvuun, edistää oppilaan tavoitteellista
toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta.
Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti ja sen tulee luoda kestävä pohja
matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus on keino liittää oppilaan
kokemukset matematiikan abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia,
joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää
tehokkaasti myös koulu ja sen ympäristö huomioon ottaen. Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee
käyttää oppilaan oppimisprosessin tukemisessa tarkoituksenmukaisesti.

1. – 2. LUOKAN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
- oppii keskittymään, kuuntelemaan, kommunikoimaan ja kehittämään ajatteluaan
- saa iloa ongelmien ratkaisemisesta ja ymmärtämisestä
- saa monipuolisia kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä; käsitteiden
muodostusprosessissa keskeisiä ovat puhuttu ja kirjoitettu kieli, välineet, symbolit sekä tarkoin
harkitut ja johdonmukaiset opetusmenetelmät; oppilaan tulee huomata käsitteiden muodostavan
rakenteita ylä- ja alakäsitteineen
- ymmärtää luonnollisen luvun käsitteen ja oppii siihen soveltuvia peruslaskutaitoja
- oppii perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja välinein, kuvin,
kirjallisesti tai suullisesti ja löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä
syy – seuraussuhteita
- harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista itsensä kannalta merkityksellisistä ja
haasteellisista matemaattisista ongelmista.

1. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- oppii löytämä än säännönmukaisuuksia yksinkertaisista lukujonoista ja kuviojonoista sekä osaa
jatkaa jonoja
- oppii lukujen merkityksen määrän ja järjestyksen ilmaisemisessa
- tuntee ja ymmärtää kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmänä
- harjaantuu päässälaskutaidoissa
- oppii ymmärtämään, mitä mittaaminen tarkoittaa ja harjaantuu arvioimaan pituutta, massaa ja
aikaa
- oppii havainnoimaan ja kuvailemaan ympäröivää tilaa ja ympäristössä olevia geometrisia
muotoja
- harjoittelee tiedon keräämistä ja esittämistä
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2. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- oppii löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syyseuraussuhteita
- oppii ymmärtämään ja käyttämään matematiikan symbolikieltä eri yhteyksissä
- harjaantuu täsmällisessä matemaattisessa ilmaisussa
- oppii käyttämään kymmenjärjestelmää paikkajärjestelmänä sekä ymmärtää
peruslaskutoimitukset sekä osaa soveltaa niitä
- harjaantuu päässälaskutaidoissa
- oppii suorittamaan mittauksia keskeisillä mittavälineillä ja tuntemaan keskeisimmät
mittayksiköt
- oppii geometrisiä peruskäsitteitä
- osaa tehdä havaintoja, etsiä tietoja ja esittää niitä

1. – 2. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
1. LUOKKA

2. LUOKKA

LUVUT JA LASKUTOIMITUKSET

LUVUT JA LASKUTOIMITUKSET

Paikkajärjestelmä
- lukualue 0-20 (-100)

Paikkajärjestelmä
- lukualue 0-1000

Kymmenjärjestelmä
- kymmenjärjestelmän rakentumisen periaate
- lukujen suuruusvertailu ja luokittelu
- lukumäärän lukusanan ja numeromerkin
yhteys
- lukujen hajottaminen ja kokoaminen
konkreettisen välinein

Kymmenjärjestelmä
- suuruusvertailu
- lukujen muodostaminen

Yhteen- ja vähennyslasku
- peruslaskutoimitukset
- yhteys
- päässälaskut
- kymmenylitys
- matemaattiset lauseet ja lausekkeet
- avoimia yhteen- ja
vähennyslaskulausekkeita

Kerto- ja jakolasku
- kertolaskun käsite
- jakolaskua konkreettisin välinein
- kertotaulut 2-5

Eri laskutapojen ja välineiden käyttö
- palikat, kymmenjärjestelmävälineet,
lukusuora, päässälasku, paperin ja kynän käyttö

Yhteen- ja vähennyslasku
- algoritmit
- muistinumerot ja lainaaminen

Lausekkeet
- avoimia yhteen- ja vähennyslaskuja
Erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän
tutkiminen
- yksinkertaiset murtoluvut konkreettisin
välinein
- eri laskutapojen ja välineiden käyttö;
palikat, kymmenjärjestelmävälineet,
lukusuora, päässälasku, paperin ja kynän
käyttö
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ALGEBRA

ALGEBRA

-

-

-

säännönmukaisuuksien, suhteiden ja
riippuvuuksien näkeminen kuvista
yksinkertaisten lukujonojen tulkitseminen ja
kirjoittaminen

-

säännönmukaisuuksien, suhteiden ja
riippuvuuksien näkeminen kuvista
yksinkertaisten lukujonojen tulkitseminen ja
kirjoittaminen

GEOMETRIA

GEOMETRIA

Kappaleiden ja kuvioiden tutkiminen,
luokittelu ja nimeäminen
- nelikulmio, neliö, kolmio, ympyrä;
rakentaminen, piirtäminen ja jäljentäminen
- ympäristössä olevien muotojen
havainnointi, kuvailu ja piirtäminen
- kuvioiden jäljentäminen ja omien kuvioiden
tekeminen

Kappaleiden ja kuvioiden tutkiminen,
luokittelu ja nimeäminen
- pallo, kuutio, kartio, lieriö; tunnistus ja
rakentaminen
- ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden
havainnointi ja kuva ilu
- geometriset peruskäsitteet: piste, jana,
suora, kulma
- yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia
- kuvioiden jäljentäminen ja omien kuvioiden
tekeminen

MITTAAMINEN

MITTAAMINEN

-

-

mittaamisen periaate
pituuden mittaaminen
kello: tasa- ja puolet tunnit
hinta
mittaustulosten arviointi

pituuden mittaaminen
massan mittaaminen
tilavuuden mittaaminen
pinta-alan käsite
kello: minuutit
hinta
mittaustulosten arviointi

TIETOJEN KÄSITTELY JA TILASTOT

TIETOJEN KÄSITTELY JA TILASTOT

-

-

-

tietojen etsiminen, kerääminen ja
tallentaminen
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien
tulkitseminen
koottujen tietojen esittäminen
pylväsdiagrammeina

-

tietojen etsiminen, kerääminen ja
tallentaminen
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien
tulkitseminen
koottujen tietojen esittäminen
pylväsdiagrammeina

Sivistyslautakunta 147 §/ 9.8.2004, lisäys 204 § / 21.12.2004

49

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Ajattelun ja työskentelyn taidot
Oppilas
- osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongelmien
ratkaisuissa sekä esittämällä ja selittämällä niitä toisille oppilaille ja opettajalle
- pystyy tekemään perusteltuja päätelmiä ja selittämään toimintaansa ja osaa esittää ratkaisujaan
konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, suullisesti ja kirjallisesti
- osaa tehdä vertailua, muun muassa pituusvertailua, ja asettaa asioita järjestykseen, löytää asioille
vastakohtia, luokitella asioita eri ominaisuuksien mukaan sekä ilmoittaa esineen sijainnin,
esimerkiksi käyttämällä sanoja yläpuolella, alla, oikealla, vasemmalla, takana ja välissä; hän osaa
vertailla joukkojen suuruuksia käyttäen sanoja enemmän, vähemmän, yhtä monta, paljon ja
vähän, sekä kirjoittaa ja käyttää vertailun symboleja >, = ja <.
Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra
Oppilas
- tietää lukujen merkityksen määrän ja järjestyksen ilmaisemisessa, lukujen kirjoittamisen ja
lukusuoraesityksen
- hallitsee lukujen hajottamisen ja yhdistämisen, vertailun, summien ja lukujonojen
muodostamisen; hän tuntee parilliset ja parittomat luvut
- tuntee ja ymmärtää kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmänä sekä osaa käyttää sitä
- ymmärtää yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskun sekä osaa soveltaa niitä arkitilanteissa
- osaa etsiä ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärän yksinkertaisissa tapauksissa
- tuntee ja osaa esittää konkreettisilla välineillä yksinkertaisia murtolukuja, kuten yksi kahdesosa,
yksi neljäsosa ja yksi kolmasosa.
Geometria
Oppilas
- tuntee perusmuodot tasokuvioista ja kappaleista, muun muassa nelikulmio, kolmio, ympyrä, pallo
ja kuutio, sekä tietää geometrian peruskäsitteet: piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja
kulma, ja niiden yhteyden yksinkertaisimpiin tasokuvioihin
- osaa käyttää yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia.
Mittaaminen
Oppilas
- osaa mitata yksinkertaisilla mittavälineillä ja tuntee keskeisimmät suureet, kuten pituus, massa,
tilavuus ja aika
- osaa havainnoida tarpeellisen informaation yksinkertaisissa arkipäivän ongelmissa ja osaa
käyttää matemaattisia tietojaan ja taitojaan niiden ratkaisemiseen.
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VUOSILUOKAT 3 – 5
Vuosiluokkien 3 – 5 matematiikan opetuksen ydintehtävänä ovat matemaattisen ajattelun
kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen ja
peruslaskutoimitusten varmentaminen sekä kokemusten hankkiminen matematiikan käsitteiden ja
rakenteiden omaksumisen pohjaksi.
3. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- laajentaa laskutaitojaan lukualueelle 0-10 000
- oppii luokittelemaan, vertailemaan ja järjestämään lukuja
- käyttää ja kehittää päässälasku- ja päättelytaitoja
- oppii käyttämään kymmenjärjestelmää ja 60-järjestelmää sujuvasti
- oppii käyttämään kertolaskuja myös sovellus- ja ongelmatehtävissä
- ymmärtää jakolaskun käsitteen sekä lukumäärän jaollisuuden
- tutustuu yksinkertaisiin murtolukuihin
- oppii ratkaisemaan mekaanisia ja sanallisia tehtäviä laskulausekkeiden avulla
- vahvistaa mittaamisen taitojaan ja mittayksiköiden käyttöä
- tutustuu tasokuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksiin
- pystyy esittämään kokoamiaan tietoja matemaattisin keinoin
- oppii arvioimaan tiedon luotettavuutta

3. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
LUVUT JA LASKUTOIMITUKSET
Peruslaskutoimitukset
- päässälaskut
- yhteen- ja vähennyslaskut (0-10 000): muistinumerot, nollan/nollien yli lainaaminen
- kertolaskut: kertotaulut 6-10, allekkain kertominen yksinumeroisella kertojalla, muistinumero
- jakolaskut: yhteys kertolaskuun, jakolaskun merkitseminen ja nimitykset, jakojäännös
- pyöristäminen täysiksi kymmeniksi ja sadoiksi
Lukujärjestelmät
- kymmenjärjestelmä
- 60-järjestelmä kellonaikojen yhteydessä
Murtoluvut
- murtoluku
- samannimiset murtoluvut
- suuruusvertailu

GEOMETRIA
Kuviot ja kappaleet
- tutkiminen, tunnistaminen ja luokittelu
- piirtäminen
- symmetria
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MITTAAMINEN
- ajan, pituuden ja massan yksiköitä
- sopivan mittayksikön käyttö
- yksiköiden muunnokset
- mittaustulosten arviointi
Rahat
- eurorahan käyttö eri laskutoimituksissa
- eurorahan käytön harjoittelu

TIETOJEN KÄSITTELY JA TILASTOT
Taulukot ja diagrammit
- tietojen etsiminen, kokoaminen ja esittäminen
- yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen ja tulkinta

4. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- laajentaa laskutaitojaan lukualueelle 0-100 000
- oppii luokittelemaan, vertailemaan ja järjestämään lukuja
- käyttää ja kehittää päässälasku- ja päättelytaitoja
- oppii käyttämään kertolaskuja erilaisissa sovellus- ja ongelmatehtävissä
- ymmärtää kerto- ja jakolaskun välisen yhteyden
- oppii erilaisia jakolaskun ratkaisutapoja
- oppii laskemaan murtoluvuilla
- oppii käyttämään yksinkertaisia desimaalilukuja
- tutustuu murto- ja desimaalilukujen väliseen yhteyteen
- oppii ratkaisemaan mekaanisia ja sanallisia tehtäviä laskulausekkeiden avulla
- oppii käyttämään ajan yksiköitä
- oppii tulkitsemaan lämpömittaria ja lämpötiloja
- oppii tunnistamaan ja piirtämään erilaisia kulmia ja kuvioita
- oppii tulkitsemaan ja laatimaan erilaisia taulukoita ja diagrammeja
- oppii arvioimaan tiedon luotettavuutta

4. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
LUVUT JA LASKUTOIMITUKSET
Peruslaskutoimitukset
- päässälaskut
- yhteen- ja vähennyslaskut (0-100 000)
- kertolaskut: moninumeroinen kertoja, luvut 10, 100 ja 1000 tulontekijänä
- jakolaskut: luvut 10, 100 ja 1000 jakajina, jakokulma; nolla osamäärän alussa
- pyöristäminen täysiksi tuhansiksi
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Murto- ja desimaaliluvut
- murto-, desimaali- ja sekalukujen vastaavuus
- muunnokset
- yhteen- ja vähennyslaskut: päässälaskuina ja allekkain
- suuruusvertailu
Rahat
- eurot ja sentit desimaalimerkinnässä

ALGEBRA
Lauseke
- lausekkeen muodostaminen ja tehtävän ratkaiseminen
- laskujärjestys
Lukusuora
- suuruusjärjestys
- vertailu
- pyöristäminen

TIETOJEN KÄSITTELY JA TILASTOT
Taulukot ja diagrammit
- taulukoiden ja diagrammien lukeminen ja tulkinta
- tietojen esittäminen diagrammien ja taulukoiden avulla

5. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- laajentaa laskutaitojaan lukualueelle 0 -1 000 000
- oppii luokittelemaan, vertailemaan ja järjestämään lukuja
- käyttää ja kehittää päässälasku- ja päättelytaitoja
- kertaa ja varmentaa peruslaskutaitojaan
- oppii käsittelemään ja käyttämään murto- jaa desimaalilukuja monipuolisesti laskutehtävissä
- oppii muuntamaan murtolukuja, desimaalilukuja ja sekalukuja
- oppii piirtämään erilaisia kuvioita
- oppii mittaamaan kulman suuruuden
- oppii laskemaan yksinkertaisten kuvioiden pinta-aloja
- osaa tulkita ja laatia erilaisia taulukoita ja diagrammeja
- käyttää monipuolisesti laskutaitojaan sovellus- ja ongelmatehtävissä
- oppii arvioimaan määrää ja suuruutta
- osaa arvioida tiedon luotettavuutta
- harjoittelee laskimen peruskäyttöä
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5. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
LUVUT JA LASKUTOIMITUKSET LUKUALUEELLA 0 – 1 000 000
Peruslaskutoimitukset
- päässälaskut
- yhteen- ja vähennyslaskut
- kertolaskut
- jakolaskut: kaksinumeroinen jakaja luvuilla 10, 100, 1000, luvun jaollisuus
- lukusuora
Murtoluvut
- laventaminen ja supistaminen
- erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
- murto- ja sekalukujen muuntaminen
- murto- ja desimaalilukujen muuntaminen
- suuruusvertailu
Desimaaliluvut
- kymmenes- , sadas- ja tuhannesosat
- yhteen- ,vähennys- ja kertolasku allekkain
- jakaminen jakokulmassa
- pyöristäminen
- desimaali-, murto- ja sekalukujen muuntaminen

ALGEBRA
Lauseke
- lausekkeen muodostaminen ja tehtävän ratkaiseminen

GEOMETRIA
Mittaaminen
- pituuden, massan, tilavuuden (vetomitat) mittayksikköjärjestelmät ja muunnokset
- pinta-alan yksiköitä
- piirtokolmion käyttäminen
- kulmat: mittaaminen ja luokittelu
Kuviot ja kappaleet
- harpin käyttö
- ympyrä
- kulmat: piirtäminen kulman asteluvun mukaan
- kuvioiden kulmien suuruus
- tasokuvioiden luokittelu, piirtäminen ja pinta-ala

TIETOJEN KÄSITTELY JA TAULUKOT
Arviointi ja päättely
- erilaisten esineiden ja kappaleiden sekä lukumäärän arviointi ja päätteleminen
- keskiarvo
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Taulukot ja diagrammit
- erilaisten taulukoiden ja diagrammien tulkinta ja laatiminen

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Ajattelun ja työskentelyn taidot
Oppilas
- osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongelman
ratkaisuissa ja esittämällä niitä monipuolisesti välineillä, kuvilla, symboleilla, sanoilla, lukujen
avulla tai diagrammeilla
- pyrkii tietoisesti kohdistamaan tarkkaavaisuutensa havaintoja tehdessään; hän pystyy
kommunikoimaan havainnoistaan ja ajatuksistaan monipuolisesti, toimimalla, puhumalla,
kirjoittamalla ja symbolien avulla
- osaa kuvata reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä matemaattisesti: vertailulla, luokittelulla,
järjestämällä, konstruoimalla ja mallintamalla
- osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin perusteella sekä osaa etsiä yhteistä
ominaisuutta; hän osaa erottaa laadullisen ja määrällisen ominaisuuden; hän osaa kuvata asia- ja
esineryhmiä tehden niistä tosia ja epätosia väitteitä
- osaa esittää matemaattisia ongelmia uudessa muodossa; hän pystyy tulkitsemaan yksinkertaisen
tekstin, kuvan tai tapahtuman ja tekemään suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi
- osaa noudattaa sääntöjä.
Luvut, laskutoimitukset ja algebra
Oppilas
- ymmärtää kymmenjärjestelmän myös desimaalilukujen osalta ja osaa käyttää sitä varmasti; hän
ymmärtää negatiivisen luvun ja murtoluvun käsitteet sekä osaa esittää niitä eri metodeilla
- osaa esittää laskutoimitukset kirjallisesti ja suullisesti ja tietää eri laskutoimitusten väliset
yhteydet; hän osaa etukäteen arvioida tuloksen suuruusluokan ja tehtävän ratkaisemisen jälkeen
tarkistaa laskun vaiheet sekä arvioida ratkaisun mielekkyyden
- osaa muodostaa ja jatkaa lukujonoja sekä esittää riippuvuuksia.
Geometria
Oppilas
- osaa muodostaa kuvioita annettuja ohjeita noudattaen; hän pystyy havaitsemaan yksinkertaisten
geometristen kuvioiden ominaisuuksia sekä tuntee tasokuvioiden käsitteiden muodostamaa
rakennetta
- tunnistaa yhdenmuotoisuuden; oppilas osaa peilata suoran suhteen sekä suurentaa ja pienentää
kuvioita annetussa suhteessa; hän tunnistaa suoran suhteen symmetriset kuviot
- ymmärtää mittaamisen periaatteen; hän osaa arvioida mittauskohteen suuruuden ja mittauksen
tuloksen mielekkyyden sekä ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla mittayksiköllä
- osaa laskea suunnikkaiden ja kolmioiden pinta-aloja ja piirejä.

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Oppilas
- osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina; hän osaa lukea yksinkertaisia
taulukoita ja diagrammeja
- osaa selvittää erilaisten tapausten ja vaihtoehtojen lukumäärän sekä osaa päätellä mahdottoman ja
varman tapauksen.
Sivistyslautakunta 147 §/ 9.8.2004, lisäys 204 § / 21.12.2004

55

VUOSILUOKAT 6 – 9

Vuosiluokkien 6 – 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden
ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän
matemaattisten ongelmien mallintaminen, matemaattisten ajattelumallien oppiminen sekä
muistaminen, keskittyminen ja täsmällisen ilmaisun harjoitteleminen.
6. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas oppii
- näkemään matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
- käyttää ja kehittää päässälasku- ja päättelytaitoja
- muuttamaan sanallisen ongelman matematiikan kielelle
- soveltamaan peruslaskutoimituksia matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen
- loogista ja luovaa ajattelua
- käyttämään erilaisia menetelmiä tehtävien ratkaisemisessa
Oppilas varmentaa aiemmin opittuja taitojaan.

6. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
AJATTELUN TAIDOT JA MENETELMÄT
-

matemaattisten tekstien tulkintaa
perustellut arvaukset ja kokeilut, systemaattinen yritys ja erehdys
luokittelun ja järjestämisen käyttöä työkaluna
ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä

LUVUT JA LASKUTOIMITUKSET
-

peruslaskutoimitusten varmentaminen luonnollisilla luvuilla
aikalaskuja, aikavälin laskemista
lukujen jaollisuussääntöjä
murtolukujen supistamista ja laventamista
desimaaliluvun ja murtoluvun välinen yhteys
kertominen desimaaliluvuilla ja desimaaliluvun jakaminen luonnollisella luvulla
prosentin käsite, yksinkertaisia prosenttilaskuja
prosentin, murto- ja desimaaliluvun välinen yhteys
tulosten arviointi ja pyöristäminen

ALGEBRA
-

lausekkeen muodostaminen ja laskeminen
muuttujan arvon sijoittaminen lausekkeeseen
yhtälön käsite ja yhtäsuuruusmerkin oikea käyttö
yhtälön ratkaiseminen päättelemällä ja laskutoimitusten ominaisuuksien avulla
säännönmukaisuuksien ja riippuvuuksien löytäminen
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FUNKTIOT
-

riippuvuuden ha vaitseminen
lukuparin esittäminen ja määrittäminen koordinaatistossa

GEOMETRIA
-

kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä (kanta, korkeus)
kulmien mittaaminen ja luokittelu
ympyrä ja siihen liittyviä peruskäsitteitä (säde, halkaisija, kehä, sektori)
suureiden (massa, pituus, pinta-ala, tilavuus) keskeiset mittayksiköt
tasokuvioiden (suorakulmio, neliö, kolmio, suunnikas) piirien ja pinta-alojen laskeminen
kappaleiden nimeäminen ja luokittelu (suorakulmainen särmiö, kuutio, lieriö, kartio, pallo)
suorakulmaisen särmiön tilavuuden ja pinta-alan laskeminen
geometrista rakentelua ja tasoon levittämistä
symmetria suoran suhteen

TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT
-

keskiarvon määrittäminen
tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa
helppojen diagrammien tulkintaa ja laadintaa

7. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- ylläpitää innostusta matematiikan opiskeluun
- syventää ja laajentaa aikaisemmin opittuja perustietoja ja -taitoja sekä käsitteitä
- virittäytyy matemaattiseen ajatteluun
- nauttii ongelmanratkaisusta ja älyllisestä ponnistelusta
- oppii täsmälliseen ajatteluun ja asioiden esittämiseen

7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
AJATTELUN TAIDOT JA MENETELMÄT
LUVUT JA LASKUTOIMITUKSET
- peruslaskutoimitukset kokonais-, murto- ja desimaaliluvuilla
- vastaluvut, itseisarvo ja käänteisluvut
- potenssina luonnollinen luku
- jaollisuus, tekijät ja alkutekijät
ALGEBRA
- kirjaimilla laskeminen
- aritmeettinen ja geometrinen lukujono
- yhtälön käsite ja yksinkertaisten yhtälöiden ratkaiseminen
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FUNKTIOT (konkretisoidaan koulukohtaisessa työssä)
GEOMETRIA
- kulmien välisiä yhteyksiä
- monikulmiot
- ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet
- tasokuvioiden piiri ja pinta-ala
- geometrista konstruointia
- symmetria suoran ja pisteen suhteen
- koordinaatisto
TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT
-

diagrammien tulkinta

8. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- ylläpitää innostusta matematiikan opiskeluun
- osaa käyttää matemaattisia taitojaan lähiympäristöönsä liittyvien ongelmien ratkaisemiseen
- rohkaistuu käyttämään erilaisia matemaattisia malleja ongelmanratkaisussa
- kehittyy päättely- ja arviointitaidoissaan sekä oppii löytämään luovia ratkaisuja

8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
AJATTELUN TAIDOT JA MENETELMÄT
LUVUT JA LASKUTOIMITUKSET
- prosenttilaskenta
- suhde ja verranto
- potenssi
- neliöjuuri
- reaaliluvut
- laskimenkäytön harjoittelua
ALGEBRA
- polynomin käsite ja polynomilausekkeiden laskutoimituksia
- yhtälön ratkaiseminen, lineaarinen yhtälö sekä vaillinainen toiseen asteen yhtälö
FUNKTIOT
GEOMETRIA
-

yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys
trigonometria
Pythagoraan lause
ympyrän kehän pituus ja pinta-ala
sektori ja segmentti
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TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT
- diagrammien tulkinta

9. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- kehittyy oma-aloitteiseksi, itseensä luottavaksi ongelmanratkaisijaksi
- vahvistaa käsitystään matematiikan yhteydestä arkielämän ongelmiin
- vahvistaa myönteistä asennoitumista matematiikkaa kohtaan

9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
AJATTELUN TAIDOT JA MENETELMÄT

LUVUT JA LASKUTOIMITUKSET
-

aikalaskuja

ALGEBRA
-

yhtälöparin ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti
epäyhtälö
polynomilaskenta
vaillinainen toisen asteen yhtälö

FUNKTIOT
-

funktion käsite ja funktion kuvaajan tulkinta ja esittäminen
suoraan ja kääntäen verrannollisuus

GEOMETRIA
-

monitahokkaiden nimeäminen, luokittelu, piirtäminen, pinta-ala sekä tilavuus
tilavuuden yksiköt ja niiden muutokset

TIETOJENKÄSITTELY JA TAULUKOT
-

frekvenssi
keskiarvo, moodi ja mediaani
hajonnan käsite
diagrammit ja niiden tulkinta

TODENNÄKÖISYYS
-

todennäköisyyden käsite
tilastollinen ja klassinen todennäköisyys
kombinaatio-oppia
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TYÖTAVAT
- toiminnalliset työtavat ja harjoittelu konkreettisilla välineillä
- konkreettisten mallien käyttö
- yhteistoiminnallisuus
- matemaattisen tiedon monipuolinen esittäminen ja ratkaisujen perustelu suullisesti, välineiden ja
kuvien avulla
ARVIOINTI
- oppilaan työskentely, toiminta ja työskentelytaidot
- oppilaan tuotokset
- testit ja kokeet
- oppilaan itsearviointi

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas
- huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet
- osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole
olemassa
- osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon
- osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitys muotoon ja
tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden
- osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa
- osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa, puu-, polku- tai muuta
diagrammia käyttäen.
Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
- arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hänellä on
luotettava peruslaskutaito
- korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan luvun
alkutekijöihinsä.
- ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta
- käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien
ongelmien ratkaisemisessa.
Algebra
Oppilas osaa
- ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
- sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita
- potenssien laskutoimitukset
- muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen
algebrallisesti tai päättelemällä
- käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen
- arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet.
Funktiot
Oppilas
- osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta
- osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan
- osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan
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-

osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen säännön
annetun lukujonon muodostumisesta
tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; hän osaa määrittää kahden suoran
leikkauspisteen piirtämällä.

Geometria
Oppilas osaa
- tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
- soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja
- käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen
- löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa
kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa
- soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa
- käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen
- suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä.
Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa
- määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisen tutkimuksen
todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämän
tilanteissa
- lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit,
keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon.

14. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO
VUOSILUOKAT 1 – 4
Vuosiluokilla 1-4 ympäristö- ja luonnontieto koostuu biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja
terveystiedon tiedonaloista.
Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan lähiympäristöön ja häneen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja
tapahtumat sekä erilaiset kulttuurit.
Oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset ovat tärkeitä. Kokemuksellisen, tutkivan ja
elämyksellisen opiskelun avulla hänelle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde sekä omaa
että muita kulttuureita arvostava asenne.
1. – 2. LUOKAN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
-

saa elämyksiä ja kokemuksia luonnosta, rakennetusta ympäristöstä sekä omasta ja muista
kulttuureista

-

oppii käyttämään erilaisia opiskeluvälineitä ja tiedonlähteitä

-

oppii vertailemaan ja luokittelemaan

-

pohtii hyvän ympäristön ominaispiirteitä ja toimii vastuullisesti

-

oppii myönteisiä vuorovaikutustaitoja

-

oppii turvallisuuteen ja terveyteen liittyvää ajattelua sekä toimintamalleja

-

oppii liikkumaan turvallisesti liikenteessä

-

oppii ymmärtämään ja arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria
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Alkuopetuksessa oppiaineen sisältöalueet on jaettu teemoiksi. Teemaan virittäydytään
opetustuokioissa, joista teeman työstäminen eriytyy taitotasoa vastaaviin työtehtäviin yksin tai
ryhmissä

1. – 2. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
IHMINEN JA TERVEYS

AINE JA ENERGIA

-

-

-

elämänkaari
kehon osat, aistit
terveys ja sairaus, terveelliset
elämäntavat
ensiapu
erilaisuus

-

KANSALAISEN
PERUSTAIDOT

aineen kiertokulku raakaaineesta esineeksi
olomuodot
vesi, ilma, energia
valo ja ääni
liike ja liikkuminen
elollinen, eloton
maaperä ja kallioperä
magneettisia ja sähköisiä
ilmiöitä

-

-

sosiaaliset
vuorovaikutustaidot ja
kiusaamisen ehkäisy
paloturvallisuus ja
vaaratilanteet
sähköturvallisuus
liikennekasvatus
materiaalien säästävä
käyttö ja kierrätys

AVARUUS

LÄHIYMPÄRISTÖ

KANSAINVÄLISYYS

-

-

-

maapallo
aurinkokunta
avaruustutkimus
vuorokausi, kuukaudet
vuodenajat, vuosi

-

tutustuminen oman koulun
pihapiiriin
luonnonilmiöiden
havainnointi
kartan laatimisen ja
lukemisen alkeet
sääilmiöt ja niiden synty
luonnonympäristö ja
rakennettu ympäristö
työ, elinkeinot

PUUTARHA JA PELTO

METSÄ

- ruoan alkuperä ja tuottaminen
- pelto
- vihannekset ja hedelmät
- syksy

-

KASVIT KEVÄÄLLÄ

LUONNON
TALVEHTIMINEN

-

siemenestä kasviksi
kasvin lisääntyminen
niitty
elämän edellytykset
kevät
kesä

-

-

monikulttuurisuus
suvaitsevaisuus
elämää eri maissa

OMA KANSALLINEN
KULTTUURI

lajintuntemus; kasvit,
eläimet ja sienet
luokittelu
ravintoketju

-

kulttuuriperinne
tunnettuja suomalaisia

KOULUKOHTAINEN
AIHEKOKONAISUUS

kasvit ja eläimet talvella
talvi
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1. LUOKAN TAVOITTEET
1. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT

2. LUOKAN TAVOITTEET
2. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT

3.-4. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas oppii
- nauttimaan luonnossa liikkumisesta
- tuntemaan oman elinympäristönsä ja tekemään havaintoja siinä tapahtuvista muutoksista
- tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä
- tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen
- hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia
lähdeaineistoja käyttäen
- kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan eri tavoin
- esittämään ympäristöstä ja sen ilmiöistä saatuja tietoja eri tavoin
- suunnittelemaan itse yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
- lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja ja käyttämään kartastoa
- käyttämään käsitteitä, joiden avulla kuvataan ja selitetään ympäristöä ja siihen kuuluvia ilmiöitä
- suojelemaan luontoa ja säästämään luonnonvaroja
- toimimaan turvallisesti ja itseään suojellen ympäristössään sekä noudattamaan annettuja ohjeita
koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä

3.-4. LUOKKIEN KESKEISET SISÄLLÖT
ELIÖT JA ELINYMPÄRISTÖT
- pihapiiri kasvien ja eläinten elinympäristönä
- pihapiirin kasvien lajintuntemus
- lähiympäristön eliöstön lajintuntemus
- kasvinosat
- kasvien lisääntyminen
- eläinten lisääntyminen
- elinehdot: lämpö, valo, vesi, ravinteet, ravinto ja puhdas ilma
- ravintoketju
- vesi elinympäristönä

KOTISEUTU JA SUOMI
- kartan piirtäminen lähiympäristöstä
- ilmansuunnat ja janamittakaava
- karttamerkit ja – värit
- Suomen karttaan tutustuminen
- oma kotiseutu osana Suomea
- Suomen pinnanmuodot, vesistöt, kasvillisuus ja elinkeinot
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POHJOIS-EUROOPPA
- karttapallo, pituus- ja leveyspiirit
- Pohjois-Euroopan karttaan tutustuminen
- Pohjois-Euroopan valtioiden tarkasteleminen
- pinnanmuodot, vesistöt, kasvillisuus ja elinkeinot Pohjois-Euroopassa

YMPÄRISTÖN AINEITA JA ILMIÖITÄ
- yksinkertaisiin laitteisiin tutustuminen
- yksinkertaisten tutkimusmenetelmien käyttö
- oman lähiympäristön suojelu
- jätteiden lajittelu
- vesi ja ilma aineina, niiden olomuodot
- säähavainnot
- sähköisiin ja magneettisiin ilmiöihin tutustuminen

TERVEYS JA TURVALLISUUS
- keskeiset liikennesäännöt
- vahingolliset aineet kotona ja lähiympäristössä
- paloturvallisuus
- työ ja vapaa-aika
- säännöt ja sopimukset

3. LUOKAN TAVOITTEET
3. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT

4. LUOKAN TAVOITTEET
4. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT

TYÖ- JA TOIMINTATAVAT
Opiskelussa ja opetuksessa korostuvat elämyksellisyys ja kokemuksellisuus. Työ- ja toimintatavat
lähtevät aktiivisesta oppimisesta, joten ne sisältävät tutkimista, havaintojen tekemistä,
ongelmanratkaisua, kokeilua ja pohdintaa. Tutkivaa oppimista toteutetaan sekä luokassa että
luonnossa. Erityinen paino on lähiympäristön luonnon havainnoinnilla ja oman kulttuurin
tutkimisella. Fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, kiusaaminen ja sen ehkäisy,
vaaratilanteiden välttäminen ja turvallinen liikennekäyttäytyminen ovat keskeinen osa opetusta.
Monipuolisten työtapojen avulla erilaiset oppijat saavat onnistumisen kokemuksia. Erityisesti
korostetaan oppilaiden omaa aktiivisuutta. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät
yhteistoiminnallisessa opiskelussa. Luokkaopetuksen lisäksi opiskelumenetelminä voidaan käyttää
opettajan valinnan mukaan esim. seuraavia:
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-

keskustelu

-

havainnointi, mittaukset, luokittelu, vertailu ja tulkinta
käytännön tutkimusten harjoitteleminen
pelit ja leikit
aktiivinen toiminta ympäristössä
vierailut ja luontoretket lähialueiden kohteisiin kuten esim. Häntälän notkot, Palman kalliot,
kotieläintilat, Reksuo, Torronsuo, Hämeen luontokeskus, Elonkierto, Forssan
luonnonhistoriallinen museo, vesitorni ja jätevedenpuhdistamo, paloasema, museot
leirikoulu
oppimisprojektit, teemapäivät ja pajatyöskentely
asiantuntijavierailut koululla esim. poliisi, terveydenhoitaja, hammashoitaja, ensivastehenkilö
Lions Quest -toiminta

-

ARVIOINTI
- työskentely, toiminta ja työskentelytaidot
- tutkimusraportit ja muut tuotokset
- kokeet
- oppilaan itsearviointi
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
- osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen
olennaisiin piirteisiin
- osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten
ominaisuuksien perusteella
- osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon ilmiöihin ja
rakennettuun ympäristöön
- osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa
- osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoittaen ja
piirtäen.

Eliöt ja ympäristöt
Oppilas
- ymmärtää kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri elinympäristöjen
kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä sekä tunnistaa niiden tavallisimpia
eliölajeja; oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkärankaisista eläimistä
- tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata kuinka eliöt ovat sopeutuneet eri
vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen
- tietää mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan
- osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnostusta ja
vastuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoisuutta ja
viihtyisyyttä
- ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia,
karttamerkkien selitystä ja janamittakaavaa ja osaa laatia yksinkertaisen kartan koulun pihasta ja
omasta lähiympäristöstään
- osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa
- oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää näiden
alueiden maisemallisen rikkauden
- ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ymmärtää maapallon
ihmisen elinpaikkana.
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Ympäristön aineita ja ilmiöitä
Oppilas
- osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina
- osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömittaria ja
luuppia, sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä välineitä
- osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän, jousen, toimintaa sekä osaa tutkia
erilaisten rakenteiden lujuutta
- osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä tuntee kodissa
käytettäviä sähkölaitteita; hän ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaaroja ja osaa käyttää
sähkölaitteita turvallisesti
- tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä tunnistaa ja osaa tutkia valoon, ääneen ja
lämpöön liittyviä ilmiöitä kuten äänen eteneminen, valon eteneminen ja heijastuminen sekä
lämmön siirtyminen ja lämmittäminen
- tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja osaa
toimia niiden mukaisesti
- osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja osaa kuvailla veden
kiertokulkua luonnossa
- ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa sekä
tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää alkusammutusvälineitä
- tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tietää, että kotona
voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- ja puhdistusaineita sekä liuottimia, tupakkaja alkoholituotteita
- osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä.
Ihminen ja terveys
Oppilas
- osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen tärkeimmät
ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja
- tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo,
ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasennot koulussa ja
kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen
- osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa tunnistaa ja
nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden ilmaisua voidaan säädellä
- osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; hän tietää lääkkeiden
käytön perussääntöjä; hän osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja sekä osaa hälyttää ja hakea apua
tarvittaessa.
Turvallisuus
Oppilas
- osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oikeuden
fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot; hän
tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat koulussa ja
lähiyhteisössä
- tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei
- tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikuttaessa
liikenteessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt
ja ymmärtää, miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa.
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15. BIOLOGIA JA MAANTIETO
15.1. Biologia
Biologia on oppi elämästä, sen ilmiöistä ja edellytyksistä. Biologian opetus kehittää oppilaan
luonnontuntemusta ja auttaa ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Opetuksessa korostetaan
lähiympäristöä ja sen ainutkertaisuutta. 5. – 6. luokilla biologiaan sisältyy terveystiedon opetusta.
Maantiede tutkii maapalloa planeettana sekä sen erilaisia alueita ja alueellisia ilmiöitä sekä
maapallolla vallitsevia syy- ja seuraussuhteita. Maantiedossa kiinnitetään huomiota luonnon ja
ihmisen toiminnan väliseen vuorovaikutukseen sekä opitaan tuntemaan erilaisia kulttuureja.

VUOSILUOKAT 5-6
5. – 6. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas oppii
- tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista
elinympäristöihinsä
- hahmottamaan eliökunnan kokonaisuuden ja luokittelemaan eliöitä
- liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa
- ymmärtämään, että ihminen on osa luontoa ja siten riippuvainen siitä
- säästämään ja suojelemaan ympäristöä ja luonnonvaroja
- perusasiat ihmisen fysiologiasta ja anatomiasta
- tekemään havaintoja itsestään ja terveydestään
- huolehtimaan omasta terveydestään
- ottamaan vastuuta teoistaan ja huomioimaan toiset ihmiset
- arvioimaan hankkimaansa tietoa
5. – 6. LUOKKIEN KESKEISET SISÄLLÖT
ELIÖT JA ELINYMPÄRISTÖT
- lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistamista ja luokittelua
- kasvien kasvu, rakenne ja lisääntyminen
- yhteyttäminen
- eläinten lisääntyminen
- maanviljely ja kotieläimet
- puutarha
- niitty elinympäristönä sekä sen keskeisen eliölajiston tunnistamista ja luokittelua
- metsän ja suon keskeisen eliölajiston tunnistamista ja luokittelua
- metsä ja suo elinympäristöinä sekä niiden ravintoketjuja
- metsä- ja suotyypit
- metsien moninaiskäyttö
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IHMINEN
- ihmisen rakenne
- ihmisen elintoiminnot
- lisääntyminen
- murrosikä
- oman terveyden hoitaminen ja terveydelle haitalliset aineet
- oman kehon arvostus ja suojelu
- hyvät tavat ja ihmissuhteet
- suvaitsevaisuus
- ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuut

LUONNON JA YMPÄRISTÖN SUOJELEMINEN
- lähiympäristön tutkimista mittauksin ja havainnoinnein sekä tutkimustulosten selostamista
- oman lähiympäristön hoito
- jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
- luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu
- luonnonvarojen säästäminen ja kierrätys, kestävä kehitys
- keinoja ympäristön suojelemiseksi
Sivistysltk. § 204/21.12.2004

5. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas oppii
- tuntemaan eliölajeja, niiden rakenteita ja elämää sekä eliölajien sopeutumista
elinympäristöihinsä
- hahmottamaan eliökunnan kokonaisuuden ja luokittelemaan eliöitä
- liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa
- ymmärtämään, että ihminen on osa luontoa ja siten riippuvainen siitä
- säästämään ja suojelemaan ympäristöä ja sen luonnonvaroja
- perusasiat ihmisen fysiologiasta ja anatomiasta
- tekemään havaintoja itsestään ja terveydestään
- huolehtimaan omasta terveydestään
- ottamaan vastuuta teoistaan ja huomioimaan toiset ihmiset
- arvioimaan hankkimaansa tietoa

5. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
ELIÖT JA ELINYMPÄRISTÖT
- lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistamista ja luokittelua sekä ohjattu kasvien keruu
- niitty elinympäristönä sekä sen keskeisen eliölajiston tunnistamista ja luokittelua
- maanviljely ja kotieläimet
- puutarha
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IHMINEN
- ihmisen rakenne
- ihmisen elintoiminnot
- lisääntyminen
- murrosikä
- oman terveyden hoitaminen ja terveydelle haitalliset aineet
- oman kehon arvostus ja suojelu
- hyvät tavat ja ihmissuhteet
- suvaitsevaisuus
- ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuut

LUONNON JA YMPÄRISTÖN SUOJELEMINEN
- lähiympäristön tutkimista mittauksin ja havainnoinnein sekä tutkimustulosten selostamista
- oman lähiympäristön hoito
- jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
- luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu
- luonnonvarojen säästäminen ja kierrätys, kestävä kehitys
- keinoja ympäristön suojelemiseksi

6. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas oppii
- tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista
elinympäristöihinsä
- hahmottamaan eliökunnan kokonaisuuden ja luokittelemaan eliöitä
- liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa
- ymmärtämään, että ihminen on osa luontoa ja siten riippuvainen siitä
- säästämään ja suojelemaan ympäristöä ja sen luonnonvaroja
- arvioimaan hankkimaansa tietoa
6. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
ELIÖT JA ELINYMPÄRISTÖT
- lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistamista ja luokittelua sekä ohjattu kasvien keruu
- kasvien kasvu, rakenne ja lisääntyminen
- yhteyttäminen
- eläinten lisääntyminen
- metsän ja suon keskeisen eliölajiston tunnistamista ja luokittelua
- metsä ja suo elinympäristöinä sekä niiden ravintoketjuja
- metsä- ja suotyypit
- metsien moninaiskäyttö

LUONNON JA YMPÄRISTÖN SUOJELEMINEN
- lähiympäristön tutkimista mittauksin ja havainnoinnein sekä tutkimustulosten selostamista
- oman lähiympäristön hoito
- jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
- luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu
- luonnonvarojen säästäminen ja kierrätys, kestävä kehitys
- keinoja ympäristön suojelemiseksi
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Sivltk. § 204/21.12.2004
TYÖ- JA TOIMINTATAVAT
Opiskelussa ja opetuksessa korostuvat elämykset ja kokemukset. Työ- ja toimintatavat lähtevät
aktiivisesta oppimisesta, joten ne sisältävät tutkimista, havaintojen tekemistä, ongelmanratkaisua,
kokeilua ja pohdintaa. Tutkivaa oppimista toteutetaan sekä luokassa että luonnossa. Erityinen paino
on lähiympäristön luonnon havainnoinnilla ja oman kulttuurin tutkimisella. Fyysisen
koskemattomuuden kunnioittaminen, kiusaaminen ja sen ehkäisy, vaaratilanteiden välttäminen ja
turvallinen liikennekäyttäytyminen ovat keskeinen osa opetusta.
Monipuolisten työtapojen avulla erilaiset oppijat saavat onnistumisen kokemuksia. Erityisesti
korostetaan oppilaiden omaa aktiivisuutta. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät
yhteistoiminnallisessa opiskelussa. Luokkaopetuksen lisäksi opiskelumenetelminä voidaan käyttää
opettajan valinnan mukaan esim. seuraavia:
-

keskustelu

-

havainnointi, mittaukset, luokittelu, vertailu ja tulkinta
käytännön tutkimusten harjoitteleminen
pelit ja leikit
aktiivinen toiminta ympäristössä
vierailut ja luontoretket lähialueiden kohteisiin kuten esim. Häntälännotkot, Palmankalliot,
kotieläintilat, Reksuo, Torronsuo, Hämeen luontokeskus, Elonkierto, Forssan
luonnonhistoriallinen museo, vesitorni ja jätevedenpuhdistamo, paloasema, museot
leirikoulu
oppimisprojektit, teemapäivät ja pajatyöskentely
asiantuntijavierailut koululla esim. poliisi, terveydenhoitaja, hammashoitaja, ens ivastehenkilö
Lions Quest -toiminta

-

ARVIOINTI
- työskentely, toiminta ja työskentelytaidot
- tutkimusraportit ja muut tuotokset
- kokeet
- oppilaan itsearviointi

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
- osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa
- osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia sekä
selostaa niiden tuloksia
- tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukaisesti.
Eliöt ja elinympäristöt
Oppilas
- tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut ja kalat
sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten sopeutumisesta ympäristöönsä
- tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla
- osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla
- ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luonnosta ja
osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän
- osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja suojella.
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Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys
Oppilas
- osaa kuvata perusasioita ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
- osaa tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä muutoksia, osaa selittää murrosiän ja
seksuaalisen kehityksen muutoksia tytöillä ja pojilla sekä mainita esimerkkejä niiden
yksilöllisestä ilmenemisestä
- osaa mainita esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä, ja siitä, miten asioita
voidaan tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta, sekä osaa esimerkein kuvata
tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta
- tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa.

VUOSILUOKAT 7-9
7. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- oppii hahmottamaan ja kuvaamaan vesiekosysteemien ominaispiirteitä biologialle ominaisin
käsittein, tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmin
- oppii vesiekosysteemihin liittyvät peruskäsitteet ja tuntee vesien yleisimpiä eliölajeja
- arvostaa vesiekosysteemien monimuotoisuutta ja oppii suhtautumaan myönteisesti vesien
säilyttämiseen ja suojeluun
7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
EKOSYSTEEMIT JA YHTEINEN YMPÄRISTÖ(7 lk, 1h/vko)
- kotiseudun vesiekosysteemien keskeisten eliölajien tunnistaminen
- vesiekosysteemin rakenne, toiminta ja sen omakohtainen tutkiminen
- vesiekosystemin monimuotoisuus ja ympäristömuutokset

8. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas
- oppii hahmottamaan ja kuvaamaan metsäekosysteemien ominaispiirteitä biologialle ominaisin
käsittein, tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmin
- tuntee metsäekosysteemeihin liittyvät peruskäsitteet ja yleisimpiä eliölajeja
- tietää ja kiinnostuu kasvien kasvattamisesta
- arvostaa metsäekosysteemin monimuotoisuutta ja suhtautuu myönteisesti metsien säilyttämiseen
ja suojeluun
- tunnistaa ja pohtii kotiseudun ympäristömuutoksia ja ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
- ymmärtää ympäristösuojelun ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteita
8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
EKOSYSTEEMIT JA YHTEINEN YMPÄRISTÖ (8 lk, 1 h/vko)
- kasvisolun, kasvin ja sienen rakenne ja toiminta
- kotiseudun keskeisten eliölajien tunnistaminen sekä ohjattu kasvien kerääminen
- metsäekosysteemien rakenne ja toiminta
- metsänhoitoon ja kasvinviljelyyn tutustuminen
- metsäympäristön monimuotoisuus, ympäristömuutokset ja oma ympäristökäyttäytyminen
- ekologisesti kestävä kehitys ja ympäristösuojelu
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9. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas
- oppii kuvaamaan elämän perusilmiöitä
- tuntee ihmisen perusrakenteen ja keskeiset elintoiminnot
- ymmärtää seksuaalisuuden biologian perustan
- tuntee perinnöllisyyden keskeisiä käsitteitä
- ymmärtää biotekniikan sovellutusten merkityksen ja pohtii niiden eettisyyttä
- tuntee elämän kehityshistoriaa
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
IHMINEN, ELÄMÄ JA EVOLUUTIO (9lk, 1,5 h/vko)
- eläinsolun rakenne ja toiminta
- ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot
- ihmisen seksuaalisuus ja lisääntyminen
- perimän ja ympäristön merkitys ihmisessä
- biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset
- eliökunnan synty ja kehitys sekä eliökunnan järjestelmä
- ihmisen biologinen ja kulttuurinen evoluutio sekä ihmislajin ominaispiirteet

TYÖTAVAT
Biologian opetuksessa kehitetään oppilaan taitoja havainnoida, tutkia ja tehdä johtopäätöksiä, etsiä
sekä havainnollistaa biologista tietoa. Opetus toteutetaan luokka- ja maastotyöskentelyn,
oppilastöiden, retkien ja laborointien avulla. Oppilaita ohjataan käyttämään biologialle ominaisia
käsitteitä, tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä.

ARVIOINTI
-

asenne
kokeet
tuntityöskentely
kotitehtävät
ryhmätyöt ja esitelmät
harrastuneisuus
päättöarvioinnissa otetaan huomioon opetushallituksen ohjeet päättöarvioinnista

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Biologian tutkimustaidot
Oppilas osaa
- käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan
- työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä osaa kerätä kasveja
ohjeiden mukaisesti
- toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia.
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Luonto ja ekosysteemit
Oppilas osaa
- jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa lähiluonnon
kasvi-, eläin- ja sienilajeja
- kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan
- nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä
- tehdä pienimuotoisia metsä-, vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia
- selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä
- kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä ekologisen
kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet.
Elämä ja evoluutio
Oppilas osaa
- kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta
- selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta
- kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä
- selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet
- jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn.
Ihminen
Oppilas osaa
- kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
- selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
- selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskauden kulun ja
synnytyksen
- käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.
Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
- kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja
ympäristösuojelun merkitystä
- tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta
- kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa esimerkkejä
siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
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15.2. Maantieto
VUOSILUOKAT 5-6

5. – 6. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
- oppii hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön
- perehtyy maapallon eri alueisiin ja maanosiin
- tutustuu eri maihin, kansoihin ja kulttuureihin suvaitsevaisesti ja erilaisuutta arvostaen
- ymmärtää, miten erilaiset elinympäristöt vaikuttavat ihmisen toimintaan ja miten ihminen
muokkaa ja käyttää luontoa hyväkseen
- oppii tarkastelemaan asioita kestävän kehityksen näkökulmasta
- oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään opiskelussaan apuna erilaisia tilastoja,
diagrammeja, kuvia sekä sähköisiä viestimiä
- oppii arvioimaan hankkimaansa tietoa
5. – 6. LUOKKIEN KESKEISET SISÄLLÖT
EUROOPPA
- karttojen antaman informaation opiskelu
- maanosat, Euroopan rajat
- Euroopan valtiot ja pääkaupungit
- Euroopan luonto: pinnanmuodot, vesistöt ja ilmasto sekä niiden vaikutus eläimistöön,
kasvillisuuteen ja ihmisen elämään
- Euroopan väestö ja elinkeinot
- erilaisten karttojen ja diagrammien tutkimista, tulkitsemista ja laatimista

MAAILMA
- maanosat, valtameret, suurimmat joet, vuoristot sademetsä- ja aavikkoalueet
- maapallon ilmasto- ja kasvillisuustyypit
- ihmisen elämä erilaisissa elinympäristöissä
- ihmisen toiminnan vaikutus ympäristöön
- oman ja vieraiden kulttuurien pääpiirteet
- kestävä kehitys
- tutustutaan seuraaviin maanosiin: Afrikka, Aasia ja Australia

Sivltk. § 204/21.12.2004
5. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- perehtyy Euroopan maantietoon
- tutustuu eri maihin, kansoihin ja kulttuureihin suvaitsevaisesti ja erilaisuutta arvostaen
- ymmärtää, miten erilaiset elinympäristöt vaikuttavat ihmisen toimintaan ja miten ihminen
muokkaa ja käyttää luontoa hyväkseen
- oppii tarkastelemaan asioita kestävän kehityksen näkökulmasta
- oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään opiskelussaan apuna erilaisia tilastoja,
diagrammeja, kuvia sekä sähköisiä viestimiä
- oppii arvioimaan hankkimaansa tietoa
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5. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
EUROOPPA
- karttojen antaman informaation opiskelu
- maanosat, Euroopan rajat
- Euroopan valtiot ja pääkaupungit
- Euroopan luonto: pinnanmuodot, vesistöt ja ilmasto sekä niiden vaikutus eläimistöön,
kasvillisuuteen ja ihmisen elämään
- Euroopan väestö ja elinkeinot
- Erilaisten karttojen ja diagrammien tutkimista, tulkitsemista ja laatimista

6. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- oppii hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön
- perehtyy maapallon eri alueisiin ja maanosiin
- tutustuu eri maihin, kansoihin ja kulttuureihin suvaitsevaisesti ja erilaisuutta arvostaen
- ymmärtää, miten erilaiset elinympäristöt vaikuttavat ihmisen toimintaan ja miten ihminen
muokkaa ja käyttää luontoa hyväkseen
- oppii tarkastelemaan asioita kestävän kehityksen näkökulmasta
- oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään opiskelussaan apuna erilaisia tilastoja,
diagrammeja, kuvia sekä sähköisiä viestimiä
- oppii arvioimaan hankkimaansa tietoa
6. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
MAAILMA
- Maanosat, valtameret, suurimmat joet, vuoristot, sademetsä- ja aavikkoalueet
- Maapallon ilmasto- ja kasvillisuustyypit
- Ihmisen elämä erilaisissa elinympäristöissä
- Ihmisen toiminnan vaikutus ympäristöön
- Oman ja vieraiden kulttuurien pääpiirteet
- Kestävä kehitys
- Tutustutaan seuraaviin maanosiin: Afrikka, Aasia ja Australia
Sivltk. § 204/21.12,.2004
TYÖ- JA TOIMINTATAVAT
Opiskelussa ja opetuksessa korostuvat elämyksellisyys ja kokemuksellisuus. Työ- ja toimintatavat
lähtevät aktiivisesta oppimisesta, joten ne sisältävät tutkimista, havaintojen tekemistä,
ongelmanratkaisua, kokeilua ja pohdintaa. Tutkivaa oppimista harjoitellaan sekä luokassa että
luonnossa. Erityinen paino on lähiympäristön luonnon havainnoinnilla ja oman kulttuurin
tutkimisella. Fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, kiusaaminen ja sen ehkäisy,
vaaratilanteiden välttäminen ja turvallinen liikennekäyttäytyminen ovat keskeinen osa opetusta.
Monipuolisten työtapojen avulla erilaiset oppijat saavat onnistumisen kokemuksia. Erityisesti
korostetaan oppilaiden omaa aktiivisuutta. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät
yhteistoiminnallisessa opiskelussa. Luokkaopetuksen lisäksi opiskelumenetelminä voidaan käyttää
opettajan valinnan mukaan esim. seuraavia:
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-

keskustelu

-

havainnointi, mittaukset, luokittelu, vertailu ja tulkinta
käytännön tutkimusten harjoitteleminen
pelit ja leikit
aktiivinen toiminta ympäristössä
vierailut ja luontoretket lähialueiden kohteisiin kuten esim. Häntälännotkot, Palmankalliot,
kotieläintilat, Reksuo, Torronsuo, Hämeen luontokeskus, Elonkierto, Forssan
luonnonhistoriallinen museo, vesitorni ja jätevedenpuhdistamo, paloasema, museot
leirikoulu
oppimisprojektit, teemapäivät ja pajatyöskentely
asiantuntijavierailut koululla esim. poliisi, terveydenhoitaja, hammashoitaja, ensivastehenkilö
Lions Quest -toiminta

-

ARVIOINTI
- työskentely, toiminta ja työskentelytaidot
- tutkimusraportit ja muut tuotokset
- kokeet
- oppilaan itsearviointi
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Karttataidot
Oppilas
- osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen karttamerkkejä ja
mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja
- osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä osaa
kriittisesti arvioida eri tietolähteitä
- osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja.
Eurooppa osana maailmaa
Oppilas
- tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luonnonolojen
vaihtelua ja ihmisen toimintaa Euroopassa.
Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla
Oppilas
- tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat vuoristot sekä
sademetsä- ja aavikkoalueet
- tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä ja osaa kertoa esimerkkejä
siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja sademäärä, vaikuttavat ihmisen toimintaan, erityisesti
maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä sekä osaa kuva ta ihmisten elämää erilaisissa
ympäristöissä
- osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, miten ihmisen toiminta, kuten kaupunkien ja
teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuun kerääminen ovat aiheuttaneet
muutoksia ympäristössä
- osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä.
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VUOSILUOKAT 7 - 9
7. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas
- oppii muodostamaan ja kehittämään maantieteellistä maailmankuvaa
- oppii määrittelemään alueiden ja paikkojen sijainnin sekä niiden väliset etäisyydet
- oppii tarkastelemaan luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ympäristöä sekä
ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta
- oppii tunnistamaan ja kunnioittamaan eri kulttuurien piirteitä sekä suhtautumaan myönteisesti
vieraisiin maihin ja kansoihin
- osaa käyttää karttoja ja muita maantieteellisiä tietolähteitä

7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
MAA – IHMISEN KOTIPLANEETTA (7 lk, 1h/vko)
- maailman luonnon- ja kulttuurimaantieteellisen karttakuvan hahmottaminen sekä maailman
alueellinen jäsentäminen
- kahden (Pohjois- ja Etelä-Amerikka) tai useamman maanosan (esim. Aasia, Afrikka, tai
Australia) luonnonolojen, ihmisen toiminnan ja kulttuuristen piirteiden tarkastelu ja vertailu

8. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas
- ymmärtää maapallon planetaarisuuden vaikutuksia
- ymmärtää maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksia maisemassa
- ymmärtää luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Euroopassa ja muualla maailmassa
- tunnistaa ja kunnioittaa eri kulttuurien piirteitä sekä suhtautuu myönteisesti vieraisiin maihin ja
kansoihin
- seuraa ajankohtaisia tapahtumia ja niiden uutisointia ja arvioi niitä kriittisesti
- osaa käyttää karttoja ja muita maantieteellisiä tietolähteitä, kuten tilastoja, diagrammeja,
kirjallisuus- ja uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä

8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
EUROOPPA JA YHTEINEN YMPÄRISTÖ (8 lk, 1h/vko)
- maailmankaikkeus ja maapallo avaruudessa
- maapallon sisäiset ja ulkoiset tapahtumat
- Euroopan maantieteellinen tarkastelu: karttakuva, luonnonolot, maisema ja ihmisen toiminta
sekä niiden vuorovaikutus Euroopan eri alueilla
- Eurooppa osana maailmaa ja maanosan tulevaisuus
- maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehityskysymykset sekä ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
- ihminen luonnonvarojen kuluttajana
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9. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas
- tuntee ja arvostaa Suomen ja kotiseudun luonnon- ja rakennettua ympäristöä ja sen alueellista
identiteettiä
- ymmärtää kotimaansa luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta sekä ihmisen toimintojen
sijoittumista
- tietää Suomen kans alaisen vaikutusmahdollisuuksista elinympäristöönsä
- toimii elämäntavoissaan kestävän kehityksen mukaisesti
- osaa käyttää ja tulkita karttoja ja muita maantieteellisiä tietolähteitä, kuten tilastoja,
diagrammeja, kirjallisuus- ja uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä

9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
SUOMI MAAILMASSA JA YHTEINEN YMPÄRISTÖ (9 lk, 1,5 h/vko)
- Suomi osana maailmaa
- Suomen karttakuva ja maisema eri alueilla – luonnonolot ja kulttuuriympäristö sekä niihin
vaikuttavat tekijät
- väestö ja vähemmistökulttuurit
- ihmisen vaikutusmahdollisuudet ympäristön suunnittelussa
- luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus
- Itämeri ja sen ympäristökysymykset
- paikalliset ympäristö- ja kehityskysymykset sekä ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
- oman lähiympäristön tai kotikunnan pienimuotoinen tutkiminen
- kestävä kehitys ja ympäristömuutokset

TYÖTAVAT
Opetus toteutetaan luokkatyöskentelyn, oppilastöiden ja retkien avulla. Opiskelussa käytetään ja
tulkitaan erilaisia karttoja ja kuvia, diagrammeja sekä tilastoja. Tietolähteinä ovat kirjallisuus,
uutislähteet ja sähköiset viestimet, joiden käytössä ohjataan mediakriittisyyteen.

ARVIOINTI
- asenne
- kokeet
- tuntityöskentely
- kotitehtävät
- ryhmätyöt ja esitelmät
- harrastuneisuus
- päättöarvioinnissa otetaan huomioon opetushallituksen ohjeet päättöarvioinnista
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE KAHDEKSAN (8)
Maantiedon tutkimustaidot
Oppilas osaa
- etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi karttamerkkejä ja
kartan mittakaavaa
- tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi
uutislähteitä ja tietoverkoissa olevaa tietoa
- havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
- vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmastodiagrammin
tilastotietojen perusteella.
Maailman jäsentäminen
Oppilas osaa
- hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja
kulttuurimaantieteelliset peruspiirteet
- soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten uutistietojen
analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle.
Euroopan jäsentäminen
Oppilas osaa
- kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää Euroopan
maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden
- vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuksessa
muiden maailman alueiden kanssa.
Suomen jäsentäminen
Oppilas osaa
- selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot ovat
vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla
- kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista Suomessa
- analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat kulttuuri- ja
perinnemaisemat
- osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman elinympäristönsä
suunnitteluun ja kehittymiseen
- suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön
liittyviä tutkimuksia
- tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmistökulttuurit
- kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan ja koko
maailman kanssa.
Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
- selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat, kuten
kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato, aavikoituminen, elinympäristöjen saastuminen,
väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma
- kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja parantaa
Itämeren alueen ympäristön tilaa
- kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan parantamiseksi ja
tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja kehityskysymyksiä
voidaan ratkaista.
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16. FYSIIKKA JA KEMIA

VUOSILUOKAT 5 – 6
Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset
sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista edetään
kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita. Opiskelun tulee innostaa oppilasta
luonnontieteiden tutkimiseen, auttaa oppilasta pohtimaan hyvän ja turvallisen ympäristön merkitystä
sekä opettaa oppilasta huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti. Opetukseen
integroidaan terveysopin opetusta, jossa oppilaan toimintaa tarkastellaan turvallisuuden ja terveyden
näkökulmasta.

5. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas oppii
- työskentelemään ja toimimaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattamaan
annettuja ohjeita
- tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon
luotettavuutta
- tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin
ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita
- tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden,
aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia
- käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan
ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä
5. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
LUONNON RAKENTEET
- aurinkokunnan rakenne
- Mihin aika perustuu? (vuosi, vuodenajat, kuukausi, vuorokausi)
- tähtitaivas
- Maan ja Kuun liikkeet ja näistä aiheutuvat ilmiöt
- Maan vetovoima ja magneettisuus
- kitka
- liike- ja tasapaino
- turvallinen liikkuminen
AINEET YMPÄRILLÄMME
- ilman koostumus ja ilmakehä
- veden ominaisuudet ja sen merkitys liuottimena
- luonnonvesien tutkiminen
- vesien puhdistaminen
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6. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas oppii
- työskentelemään ja toimimaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattamaan
annettuja ohjeita
- tekemään havaintoja ja tarkkoja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta eri lähteistä
sekä suhtautumaan kriittisesti saatuun tietoon
- tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin
ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita
- tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden,
aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia
- käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan
ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä
- ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden haitallisuuden
6. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
ENERGIA JA SÄHKÖ
- lämmön, valon ja liikkeen aikaansaaminen sähkön avulla
- sähköturvallisuus
- erilaisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja
- maapallon energiavarat
AINEET YMPÄRILLÄMME
- maaperästä saatavien aineiden luokittelu sekä aineiden erotusmenetelmiä
- elinympäristöön kuuluvien aineiden ja tuotteiden alkuperä, turvallinen käyttö ja kierrätys
- vaikuttavat aineet päihteissä ja huumaavissa aineissa ja niiden haitat

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
- osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattaa
annettuja ohjeita
- osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä osaa kohdistaa
havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimerkiksi liikkeeseen tai lämpötilaan ja niiden
muutoksiin
- osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksiaan esimerkiksi
taulukoiden avulla sekä selittää luonnon perusilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä
syy-seuraussuhteita, esimerkiksi mitä suurempi massa kappaleella on, sitä vaikeampi se on saada
liikkeelle tai pysäyttää
- osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteän aineen
liukenemiseen
- osaa käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöiden
ominaisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa
- osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien tietojensa,
tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.
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Energia ja sähkö
Oppilas
- tuntee eri jännitelähteitä, kuten paristo ja akku sekä osaa tehdä kokeita, joissa sähköä käytetään
valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen
- tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä osaa luokitella
luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin.
Luonnon rakenteet
Oppilas
- osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima, kitka sekä ilman- ja
vedenvastus sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä
- osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja
liikenteessä
- tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, Kuun
vaiheet, pimennykset sekä tuntee Aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä havaintoja
tähtitaivaasta
- osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä.
Aineet ympärillämme
Oppilas
- tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä sekä ymmärtää
ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä
- osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä puhdistetaan
- osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia merkkejä
sekä osaa käyttää erilaisia aineiden erottamismenetelmiä, kuten suodatusta, kiteytystä ja
seulomista
- tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja elinkaaresta sekä
osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia esimerkiksi happamuutta
- tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista, tietää, miksi ne ovat
haitallisia, ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö on vaarallista.
VUOSILUOKAT 7 – 9
7. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas oppii
- työskentelemään turvallisesti, harkiten ja ohjeita noudattaen
- käyttämään luonnontieteen kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä ja arvioimaan tiedon
luotettavuutta ja merkitystä
- havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailua ja luokittelua, hypoteesin esittämistä
ja sen testaamista sekä tulosten käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista
- tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja käyttämään
niitä
7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
FYSIIKKA
VÄRÄHDYS - JA AALTOLIIKE
- poikittainen ja pitkittäinen aaltoliike
- värähdysliikkeen tutkiminen ja siihen liittyviä käsitteitä
- äänen syntyminen, eteneminen ja ominaisuuksia
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VALO-OPPI
- valo ja näkeminen, valon ominaisuuksia
- peilit ja linssit
- värit
MAAILMANKAIKKEUS
- maailmankaikkeuden rakenteesta ja Aurinkokunta sen osana
LUONNONTIETEELLINEN TUTKIMUS JA ENERGIA
- energia luonnontieteen keskeisenä käsitteenä
- energian muuttumiseen liittyviä prosesseja
KEMIA
TYÖTURVALLISUUS
- laboratoriotyöskentely
PUHDAS AINE JA SEOS
- puhdas aine ja seos, sekä erilaisia seostyyppejä
- erotusmenetelmiä
ALKUAINEISTA
- alkuaineiden kemiallisia merkkejä
- alkuaine sekä molekyylikäsite
- tärkeitä alkuaineita
KEMIALLINEN REAKTIO
- yhdisteen ja alkuaineen ero
- kemiallisen reaktion periaate
- reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä
OLOMUOTOJEN MUUTOKSET
- tavallisempien muutosten nimet sekä muutokset energian kannalta
HAPPAMAT JA EMÄKSISET AINEET
- indikaattorien ja pH-arvon avulla luokitellaan aineita
VEDEN OMINAISUUKSIA

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 8 (HYVÄ)
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
- osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa
- osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella
yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai päämääriä
yhdessä muiden oppilaiden kanssa
- osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esim. taulukoiden ja kuvaajien
avulla sekä tulkita niitä
- osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten
luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä
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Värähdys- ja aaltoliike
Oppilas
- tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille tunnusomaisia ilmiöitä esim. aaltoliikkeen synty, eteneminen ja
vastaanottaminen
- tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään sekä osaa luonnehtia
kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla
Valo-oppi
Oppilas
- osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina käyttäen erilaisia
näkemiseen liittyviä ilmiöitä sekä peilien ja linssien toimintaa
Puhdas aine ja seos
Oppilas
- osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden, yhdisteiden ja seosten
luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa
Kemiallinen reaktio
Oppilas
- osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa niitä
Happamat ja emäksiset aineet
Oppilas
osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmiöitä, esim.
happamuutta

8. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas oppii
- työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yhdessä toisten kanssa
- tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen sekä tulkitsemaan ja esittämään tuloksia
- tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja käyttämään
niitä
- aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia malleja ja käsitteitä
- kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden avulla
- tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että yhteiskunnalle
- hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä,
periaatteita ja malleja sekä kehittää kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja
- havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailua ja luokittelua, hypoteesin esittämistä
ja sen testaamista sekä tulosten käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista
8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
FYSIIKKA
LIIKE JA VOIMA
- vuorovaikutukset ja niistä syntyvät voimat sekä niistä aiheutuvat liike- ja tasapainoilmiöt sekä
niiden esiintyminen ympäristössä
- tiheys
- liike, tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen mallit
- voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
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LÄMPÖ
- kappaleiden ja aineiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen liittyvät ilmiöt sekä niiden kuvaaminen
tarkoituksenmukaisilla käsitteillä ja laeilla sekä lämpöilmiöiden merkitys ja sovellukset
- lämpö yhtenä energiamuotona
KEMIA
ALKUAINEET
- atomin rakenteesta
- jaksollinen järjestelmä
KEMIALLINEN YHDISTE
- ioni- ja molekyyliyhdiste
REAKTIOYHTÄLÖ
- yleisimpien reaktioiden kuvaaminen kemian merkkikielellä
METALLIT
- tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet ja niiden ominaisuuksia sekä
tuotteiden valmistus, käyttö, riittävyys ja kierrätettävyys
SÄHKÖKEMIAA
- sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköpari ja niiden sovelluksia
HAPOT JA EMÄKSET
- happojen ja emästen ominaisuuksia sekä neutraloituminen

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 8 (HYVÄ)
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
- osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa
- osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esim. kokeen, jossa tutkitaan aineen
palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen happamuutta
- osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä
- osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten
luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä
Alkuaineet
Oppilas
- osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen
- osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren rakenteen tai
alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä
Kemiallinen reaktio
Oppilas
- osaa tulkita ja kirjoittaa yksinkertaisia reaktioyhtälöitä
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Metallit
Oppilas
- tuntee metallien ominaisuuksia sekä niiden käytön merkityksen yhteiskunnassa
Sähkökemiaa
Oppilas
- osaa erottaa epäjalot ja jalot metallit
- ymmärtää, että kemiallisen reaktion avulla voidaan tuottaa sähköä
- tuntee korroosion ja korroosiolta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja
metalliteollisuudessa
Hapot ja emäkset
Oppilas
- ymmärtää mikä happamuuden aiheuttaa
- osaa tunnistaa ja kirjoittaa yksinkertaisia neutraloitumisreaktioita
Liike ja voima
Oppilas
- osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, kuten
aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima
- osaa tehdä graafisia esityksiä, esim. tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaustuloksista sekä tulkita
niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien ennusteiden tekemiseen ja
keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen
- ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esim. vivun, toimintaperiaatteen ja tietää
mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia
- osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja selittää niiden avulla
havaitsemiaan ilmiöitä, esim. vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää tiheyden avulla erilaisia
ilmiöitä, kuten kellumisen
- tuntee työn ja energian välisen yhteyden
- ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian muuntumisesta
erilaisissa prosesseissa, kuten kiven putoamisessa
Lämpö
Oppilas
- tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa tulkita
niitä
- osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen lämpenemistä,
niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla
- osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tarkastellessaan
ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä
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9. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas oppii
- valmiuksia, joita tarvitaan ottaessa kantaa elämää ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin
- toimimaan yhdessä toisten kanssa, innostuu fysiikan ja kemian opiskelusta sekä omaksuu
turvalliset työskentelytavat
- fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin liittyviä peruskäsitteitä, periaatteita, lakeja ja malleja
- sähköopissa käyttämään mittareita ja tekemään peruskytkentöjä
- tekemään mittauksia, vertailemaan suuruusluokkia ja tekemään johtopäätöksiä
- tutkimusten avulla tutustumaan kemian peruskäsitteisiin, kemiallisiin työmenetelmiin ja
aineiden ominaisuuksiin
- tutustumaan luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, kemian käsitteisiin ja merkkikieleen
- ottamaan vastuuta kemiallisten aineiden käytössä ja jätteiden käsittelyssä
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
KEMIA
ELOLLINEN LUONTO JA YHTEISKUNTA
- fotosynteesi ja palaminen, energialähteet
- orgaanisten yhdisteiden reaktioita ja reaktiotuotteita, kuten alkoholit ja karboksyylihapot sekä
niiden ominaisuudet ja käyttö
- hiilivedyt, öljynjalostusteollisuus ja sen tuotteita
- hiilihydraatit, valkuaisaineet, rasvat, niiden koostumus ja merkitys ravintoaineina sekä
teollisuuden raaka-aineina
FYSIIKKA
SÄHKÖ
- kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset voimat
- tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt sekä näiden ilmiöiden soveltaminen turvallisesti
jokapäiväisessä elämässä ja tekniikassa
- sähkömagneettinen induktio ja sen käyttö energian siirrossa sekä sähkön käyttö kotona
SÄTEILY- JA YDINFYSIIKKA
- sähkömagneettinen säteily
- radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio, ionisoiva säteily ja sen vaikutus elolliseen luontoon
sekä säteilyltä suojautuminen

TYÖTAVAT
Oppilas oppii käsitteet käyttäen monipuolisia työtapoja kuten mittauksia, havainnointia, luokittelua,
johtopäätösten ja mallien tekoa sekä oppii kokeelliset työmenetelmät yhteistyössä toisten kanssa
hyödyntäen käytettävissä olevia oppilastyövälineitä. Opettajademonstraatioita tehdään oppilastöiden
sijaan, mikäli työolosuhteet sitä vaativat. Myös opetuskeskustelua, väittelyä ja muita teoriaopetuksen
muotoja käytetään.
ARVIOINTI
Koska fysiikan ja kemian opetus nojautuu kokeelliseen lähestymistapaan, painotetaan
numeroarvioinnissa tiedon käsitteellisen hallinnan lisäksi (kokeet ja tuntitestit) mm. miten oppilas
työskentelee laboratoriossa ja miten oma-aloitteinen, innokas ja yritteliäs tämä on. Arviointiin
vaikuttavat myös tuntityöskentely, osallistuminen opetuskeskusteluun ja oppilastuotokset. Opettajan
suorittaman arvioinnin lisäksi myös oppilas itse arvioi omaa edistymistään.
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FYSIIKAN PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
- osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa
- osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella
yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai päämääriä
yhdessä muiden oppilaiden kanssa
- osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukkojen ja
graafien avulla sekä tulkita niitä
- osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten
luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä
- tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista
tiedonhankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa.
Liike ja voima
Oppilas
- osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, kuten
aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima
- osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaus tuloksista sekä
tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien ennusteiden tekemiseen ja
keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen
- ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperiaatteen ja
mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia
- osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää niiden
avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää tiheyden avulla
erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan
- tuntee työn ja energian välisen yhteyden
- ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan.
Värähdys- ja aaltoliike
Oppilas
- tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä esimerkiksi aaltoliikkeen synnyn,
etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen
- tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja niille ominaisia ilmiöitä
sekä osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla
- osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina käyttäen erilaisia
näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa
- ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi melu ja siitä
suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa.
Lämpö
Oppilas
- tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa tulkita
niitä
- osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen lämpenemistä,
niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla
- osaa käyttää lämpenemiseen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tarkastellessaan
ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä.
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Sähkö
Oppilas
- osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön periaatteet
sekä osaa arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuksia
- ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuksien
vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta ja käyttää
kytkentäkaaviota virtapiirin mallina
- tuntee sovelluksia kuten sähkölaitteet ja sähköinen viestintä
- tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten muuntajan toiminnan, osaa selittää
energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä arvioida erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja
haittoja.
Luonnon rakenteet
Oppilas
- tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia, pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit vaarattomista
ja osaa suojautua säteilyltä
- hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin ja osaa
havainnollistaa näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla
- osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia, vuorovaikutus
ja säteily
- ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian muuntumisesta
erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamisessa.

KEMIAN PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Oppilas
- osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä
- osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutkitaan aineen
palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen happamuutta
- osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä
- tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä,
esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen
- tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimerkiksi
fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle sekä korroosion ja korroosiolta
suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa
- tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia ihmisen ja
luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuotteita ja raskasmetalleja
- tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä niiden tuotteita ja niiden
merkityksen jokapäiväisessä elämässä
- osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja kuluttajana
- osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmiöitä,
esimerkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muutoksia
- osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa,
tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit
- osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen
- osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreaktion yhtälön
- osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren rakenteen tai
alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä.
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17. TERVEYSTIETO
VUOSILUOKAT 7- 9
Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on
edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen tehtävänä
on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä
valmiuksia.
Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi
toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavasta,
terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman sekä
toisten terveyden edistämiseksi.
Terveystieto on oppiaineena oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistuvuutta tukeva.
Opetuksen lähtökohtana tulee olla lapsen ja nuoren arki, kasvu ja kehitys sekä ihmisen elämänkulku.
Opetuksessa otetaan huomioon myös yleiset ja koulu- ja paikkakuntakohtaiset ajankohtaiset
terve yteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Opetuksessa kehitetään tärkeitä tiedonhankintaan
ja sen soveltamiseen liittyviä taitoja sekä edistetään terveyden ja hyvinvoinnin kriittistä
arvopohdintaa.
Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1–4 osana ympäristö- ja luonnontieto- oppiaineryhmää,
vuosiluokilla 5–6 osana biologia/maantietoa ja fysiikka/kemiaa ja itsenäisenä oppiaineena
vuosiluokilla 7–9. Terveystiedon opetus tulee suunnitella siten, että oppilaalle muodostuu
kokonaisvaltainen kuva terveystiedosta koko perusopetuksen aikana. Terveystiedon sekä biologian,
maantiedon, fysiikan, kemian, kotitalouden, liikunnan ja yhteiskuntaopin opetusta tulee suunnitella
yhteistyössä. Opetuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös oppilashuollon henkilöstön kanssa.

7. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- tuntee ihmisen kasvun, kehityksen ja elä mänkulun tunnuspiirteitä ja oppii ymmärtämään
nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
- ymmärtää yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen huolenpidon merkityksen ihmisten
hyvinvoinnissa
- tuntee ihmisen elämänkulun tunnuspiirteet
- ymmärtää itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen ja sairauksiin liittyviä
arvoja ja näkemyksiä
- tietää miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin
- ymmärtää sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen kuten perheen, koulun,
vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä.
- omaa yleiset tiedot tupakasta ja nuuskasta sekä tietää perusteet niiden terveysvaikutuksista
- osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita, kuvata niiden syitä sekä tietää miten niitä voi
säädellä tilanteeseen sopivalla tavalla
- oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä
selviytymisen taitoja
7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Kasvu ja kehitys
- psyykkinen kasvu ja kehitys: itsetuntemus ja itsensä arvostaminen, perhe ja sosiaaliset suhteet,
mielenterveys ja sen vaihtelu, mielen ja ruumiin tasapaino
- sosiaalinen kasvu ja kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät kuten yksilöllisyys, erilaisuus,
suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito sekä yksilön velvoitteet ja vastuu yhteisössään
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-

fyysinen kasvu ja kehitys ja niihin vaikuttavat tekijät kuten vuorokausirytmi (uni, lepo ja
ravinto) sekä fyysinen kuormitus
nuoruuden kehityksen erityispiirteet ja tarpeet sekä kehittyvä seksuaalisuus
ihmisen elä mänkulku, eri ikäkaudet, syntymä ja kuolema

Terveys arkielämän tilanteissa
- tunteista ja muista mieltä painavista asioista puhuminen sekä ristiriitatilanteiden selvittämisen
mahdollisuudet
- tupakka ja nuuska – omien valintojen merkitys hyvinvoinnille
Voimavarat ja selviytymisen taidot
- tunteiden erittely- ja ilmaisutaidot
- vuorovaikutustaidot
- sosiaalinen tuki ja turvaverkostot
kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja niistä selviytyminen

8. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- osaa huolehtia omasta terveydestään, tietää yleisimmistä terveyttä edistävistä tekijöistä ja
vaikutuksista
- omaa yleiset tiedot päihteistä ja tietää perusteet niiden terveysvaikutuksista
- oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä
selviytymisen taitoja
- oppii arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä turvallisuuden
ja terveyden näkökulmasta
- tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteet
- osaa toimia tarkoituksenmukaisesti turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa ja osaa hoitaa
pienempiä tapaturmia
- tietää seksuaaliterveyden perusteista
- osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia ja rajoituksia
- oppii käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja
hyödyntämään niitä terveyden edistämiseksi
8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Kasvu ja kehitys
- fyysinen kasvu ja kehitys: terveyttä edistävä liikunta
Terveys arkielämän tilanteissa
- alkoholi, huumeet ja muut päihteet: mielihyvä ja riippuvuus sekä niihin liittyvät valinnat
- liikenneturvallisuus ja liikennekäyttäytyminen, vaaratilanteet ja onnettomuudet
- seksuaaliterveys: ihmissuhteet, seksuaalisuus, käyttäytyminen ja niihin liittyvät arvot ja normit
Voimavarat ja selviytymisen taidot
- terveys voimavarana, henkilökohtaiset voimavarat
Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
- lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva lainsäädäntö
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9. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas
- tietää terveellisen ravinnon merkityksen
- oppii kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia keskeisiä tekijöitä
sekä tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja
- oppii huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen
sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja turvallisuuteen liittyvissä
tilanteissa
- oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä
selviytymisen taitoja
- oppii arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä turvallisuuden
ja terveyden näkökulmasta
- tietää oman koulun ja kunnan keskeiset terveydenhoitopalvelut
- osaa huolehtia omasta terveydestään, tietää yleisimmistä terveyttä edistävistä tekijöistä ja
vaikutuksista
- osaa antaa hätäensiapua
- tunnistaa yleisimmät nuorten vaivat, niiden synnyn, hoidon, ehkäisyn sekä ergonomian
perusteet
- osaa käyttää terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä sekä
hyödyntää niitä ja arvioida niitä kriittisesti
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Kasvu ja kehitys
- sosiaalinen kasvu ja kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät kuten yksilön velvoitteet ja vastuu
yhteisössään
- fyysinen kasvu ja kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät kuten ravitsemus ja terveys
- omasta terveydestä huolehtiminen ja itsehoito
Terveys arkielämän valintatilanteissa
- ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat eri tilanteissa, yleisimmät allergiat ja erityisruokavaliot
- tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet, oireiden tunnistaminen, sairastuminen ja itsehoito
Voimavarat ja selviytymisen taidot
- terveys, työ- ja toimintakyky voimavarana, ergonomia, henkilökohtaiset voimavarat
- tapaturmat ja ensiapu
Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
- keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjärjestöjen työ
- ympäristö ja terveys, työhyvinvointi ja kulttuuri
- kansantaudit

TYÖTAVAT
- toiminnalliset työtavat; keskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätehtävät
- erilaiset tiedonhankinta- ja saantitavat: esim. opettajan antama tieto, median välittämä tieto,
internet, videot, pelit ja leikit, vierailut ja vierailijat
ARVIOINTI
- numeroarviointi
- oppilaan tuntiaktiivisuus ja tuntityöskentely
- oppilaan tuotokset, kriittinen arviointi
- kirjalliset kuulustelut
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Kasvu ja kehitys
Oppilas
- tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella niitä
terveyden näkökulmasta
- osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa esimerkkejä
terveyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta ravinnosta ja tietää liikunnan
terveysva ikutuksia
- osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä antaa esimerkkejä
keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista
- tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään
- osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata niiden
mahdollisia ratkaisuja.
Terveys arkielämän valintatilanteissa
Oppilas
- tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä sekä
osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä
- osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, huume iden
ja liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja terveysriskejä sekä käytön syitä ja seurauksia ja
antaa perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä
- tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön esimerkkejä
väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommunikaatiosta
- osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein niiden ehkäisyä
pääpiirteissään
- tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja osaa kuvata tai esittää, miten erilaisissa vaara- ja
onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua.
Voimavarat ja selviytymisen taidot
Oppilas
- osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa esimerkkejä
siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen
sopivalla tavalla
- osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden tarkoituksenmukaisen
käytön perusteet
- osaa pohtia elämäntapavalintojen merkitystä terveydelle ja perustella tai näyttää esimerkein
arkielämän terveyttä edistäviä valintoja
- osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arvioida
kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä.
Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
Oppilas
- tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä
- osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja mainita esimerkkejä niitä edistävistä
keinoista omassa lähiympäristössään
- tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja, osaa hakeutua niihin ja
kuvata esimerkein, miten palveluja käytettäessä toimitaan tarkoituksenmukaisesti
- osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia
koskevaa lainsäädäntöä.
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18. USKONTO

Uskonnon opetuksessa korostetaan oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata muita
uskontoja ja katsomuksia, etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä.
Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa
aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Yleistavoitteena on antaa
uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Uskonnon opetuksen avulla oppilas kehittää
eettisesti vastuullista elämänasennetta ja oppii ymmärtämään tekojensa seuraukset.
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuolisesti
uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä.
Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskontojen
vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksen tavoite on laaja-alainen uskonnollinen ja
katsomuksellinen yleissivistys.
VUOSILUOKAT 1 – 5
(Koulukohtainen työstäminen: Sisältöjen jaottelu perusteiden mukaisesti!)
1. – 2. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
- perehtyy raamatun opetuksiin ja saa aineksia oman uskontokäsityksen muodostamiseen
- tutustuu suomalaiseen kulttuuriperintöön
- kasvaa kohti lähimmäisenrakkautta ja elämän, luonnon ja muiden ihmisten kunnioittamista
- kehittää itsetuntoaan kohti valoisaa elämänasennetta.

1.-2. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Usko
- Raamatun kertomuksia
- Jeesuksen elämä ja opetuksia
- Jeesuksen kotimaa

Seurakunta
- kirkko
- lähetystyö
- kirkkovuoden juhlat
- virret ja hengelliset laulut
- harrastustoiminta

Elämä
- luomiskertomus
- perhe ja suku
- kaste

Minä ja muut
- kultainen sääntö
- oikea ja väärä
- arkipäivän ilot ja surut
- vaikeuksien kohtaaminen

Jumalan suojelus
- turvallinen Isä
- rukous
- suojelusenkeli
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1. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas

1. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
-

2. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas

2. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
-

TYÖTAVAT
- kerronta ja keskustelu
- vierailut
- laulut ja leikit
- piirtäminen
- elokuvat
ARVIOINTI
- osallistuminen
- taito ja halu kuunnella

3.-4. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- tutustuu Vanhan Testamentin keskeisiin kertomuksiin.
- oppii eettisten asioiden pohdintaa.
- oppii yhdistämään kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren.
- tutustuu Uuteen Testamenttiin ja Jeesuksen elämään ja opetuksiin.
- tutustuu seurakuntaan ja kirkollisiin toimituksiin.
- tutustuu kotiseurakunnan harrastustoimintaan.
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3.-4. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
-

alku- ja patriarkkakertomukset
Egyptistä luvattuun maahan, ja tähän liittyen juutalainen pääsiäinen ja 10 käskyä
Herran siunaus
kirkkovuosi
kaste ehtoollinen ja jumalanpalvelus
virsiä ja hengellisiä lauluja
Jeesuksen elämä ja opetukset, Isä Meidän-rukous
Rakkauden kaksoiskäsky, Kultainen sääntö alustavasti
kotiseurakunnan kerhotoiminta

3. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- tutustuu Vanhan Testamentin keskeisiin kertomuksiin
- tutustuu alustavasti Abrahamin perillisiin
- oppii eettisten asioiden pohdintaa
- oppii yhdistämään kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren
- tutustuu Jeesuksen opetuksiin käskyistä ja lähimmäisenrakkaudesta.
3. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
-

alku- ja patriarkkakertomukset
Egyptistä luvattuun maahan -kertomus ja tähän liittyen juutalainen pääsiäinen ja 10 käskyä
Herran siunaus
kirkkovuosi soveltuvin osin
virsiä ja hengellisiä lauluja
rakkauden kaksoiskäsky alustavasti

4. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- tutustuu Uuteen Testamenttiin
- tutustuu Jeesuksen elämään ja opetuksiin
- oppii yhdistämään kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren
- tutustuu kristinuskon syntyyn Uuden Testamentin valossa.
4. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
-

Isä Meidän – rukous
kirkkovuosi kattavasti
helluntai ja apostolit kristillisen uskon levittäjinä
lähetyskäsky
virsiä ja hengellisiä lauluja
kotiseurakunta
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TYÖTAVAT
-

kerronta ja keskustelu
Raamatun lukeminen
piennäytelmät
laulut
piirtäminen
vierailut
elokuvat

ARVIOINTI
-

osallistuminen
vihkotyöskentely
muut kirjalliset työt

5. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan
- tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin
katsomuksiin
- syventyy eettisten aiheiden pohdintaan ja soveltamiseen Jeesuksen opetusten pohjalta
- tutustuu kotiseurakuntaan ja sen toimintamuotoihin.
5. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
-

ihmisen elämänkaari ja kirkolliset toimitukset
diakonia ja lähetystyö
kotiseurakunnan työmuodot
Jeesuksen elämä ja opetukset (vertaukset ja Vuorisaarna)
kymmenen käskyä arkipäivä n elämässä
symbolit, kirkkotaide, virret ja hengelliset laulut

TYÖTAVAT
-

keskustelu ja kerronta
pari- ja ryhmätyöt
Raamatun lukeminen
laulut
vierailut
elokuvat

ARVIOINTI
- osallistuminen
- vihkotyöskentely
- muut kirjalliset työt
- summatiiviset kokeet
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja Suomen evankelis- luterilaisesta kirkosta ja osaa käyttää
oppimaansa lisätiedon hankkimiseen
Oppilas
- tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
- tuntee Suomen evankelis- luterilaisen kirkon peruspiirteet ja oman alueensa seurakunnan
- tietää Suomen evankelis- luterilainen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perheeseen ja tuntee
myös muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä.
Oppilas hahmottaa uskontoa ilmiönä
Oppilas
- ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta
- tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia
- näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään.
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
- hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta
- osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä
- pystyy ikäkauttansa vastaavasti hahmottamaan omaa maailmankatsomustaan.
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas
- kykenee eettiseen pohdintaan
- tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa niitä huomioon omassa
elämässään.

VUOSILUOKAT 6.-9.
(Koulukohtainen työstäminen: Sisältöjen jaottelu perusteiden mukaisesti!)
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6-9 on syventää ja laajentaa
oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Näin
tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista.

6.-9. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
- tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
- ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön
elämässä
- perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana
- perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen sekä sen merkitykseen ihmisen ja
yhteiskunnan elämässä
- perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen
- tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
- osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä
- tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä
eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa.
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6. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas
- perehtyy kristinuskon ja seurakunnan syntyyn.
- rohkaistuu pohtimaan arkipäivän eettisiä kysymyksiä.
- ymmärtää kristillisen ja muiden uskontojen eron sekä oppii kunnioittamaan omasta käsityksestä
eroavia ajatuksia ja maailmankatsomuksia.
- tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään.
- tunnistaa kotipaikkakunnan kristilliset yhteisöt
6. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
-

alkuseurakunta ja Paavalin matkat
Kristinuskon jakaantuminen eri kirkkokuntiin
idän ja lännen kirkon jakaantuminen
uskonpuhdistus
katolinen kirkko
ortodoksinen kirkko
luterilainen kirkko
muita kristillisiä kirkkoja
Kristinuskosta irtautuneita liikkeitä (Jehovan Todistajat ja Mormonit)
suuret maailmanuskonnot alustavasti
virret ja muu hengellinen musiikki
omatunto ohjaajana elämän eettisissä kysymyksissä
paikalliset kristilliset yhteisöt (helluntaiherätys, adventismi, vapaakirkko…)

TYÖTAVAT
- opetuskeskustelu
- Raamatun lukeminen
- tiedonhankinta internetistä
- musiikin kuuntelu ja laulut
- pari- ja ryhmätyöt
- vierailut
- väittelyt
- elokuvat
ARVIOINTI
- osallistuminen
- vihkotyöskentely
- muut kirjalliset työt
- summatiiviset kokeet
7. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas
- ymmärtää ihmisen uskonnollisuutta.
- tuntee suurten maailmanuskontojen pääpiirteet.
- saavuttaa monipuolinen uskonnollinen ja elämänkatsomuksellinen yleissivistys.
- tuntee Raamatun (VT) keskeisen sisällön sekä sen pyhän ja inhimillisen luonteen.
- raamatun kulttuurivaikutuksia
- tutustuu kotiseurakunnanpalveluihin.
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7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
-

uskonnon vaikutus ihmisen elämässä
uskon ja tiedon tasapaino yksilön elämässä
suuret maailmanuskonnot (kristinusko, juutalaisuus, islam, hindulaisuus, buddhalaisuus, Kiinan
ja Japanin uskonnot)
Raamatun synty ja rakenne
Raamatun tulkinta ja käyttö
Vanha Testamentti Aabrahamin perillisten näkökulmasta

TYÖTAVAT
- kerronta ja opetuskeskustelu
- pari- ja ryhmätyöt
- videot ja internet tiedonlähteinä
- elokuvat
- musiikki
ARVIOINTI
- osallistuminen, aktiivisuus ja asennoituminen
- kirjalliset työt (vihko, ryhmätyöt, projektit)
- summatiiviset kokeet
- itsearviointi
8. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas
- tuntee Raamatun (UT) keskeisen sisällön sekä sen pyhän ja inhimillisen luonteen.
- hallitsee kristinuskon synnyn ja historian pääpiirteet.
- tuntee suurimmat kristilliset kirkot ja oman luterilaisen perinne.
- tutustuu seurakunnan rippikoulutyöhön.
8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
- Uusi Testamentti Jeesuksen opetuksen ilmentäjänä
- seurakunnan ja kristillisen kirkon synty
- luostarilaitos ja sen merkkihenkilöitä
- kirkon jakaantuminen
ortodoksinen kirkko
katolinen kirkko
Luther ja luterilainen kirkko
muut protestanttiset kirkot
- ekumenia
- kirkkorakennus ja kristillisiä symboleja
TYÖTAVA
- kerronta ja opetuskeskustelu
- pari- ja ryhmätyöt (sarjakuva)
- videot ja internet tiedonlähteinä
- elokuvat
- musiikki
- vierailut
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ARVIOINTI
- osallistuminen, aktiivisuus ja asennoituminen
- kirjalliset työt (vihko, ryhmätyöt, projektit)
- summatiiviset kokeet
- itsearviointi
9. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas
- perehtyy Suomen luterilaisen kirkon historiaan ja nykypäivään.
- osaa hankkia uskonnollista tietoa eri menetelmin ja arvioida sitä.
- osaa rakentaa omaa vakaumusta ja keskustella siitä sekä ymmärtää muita.
- rakentaa vastuullista ja myönteistä elämänasennetta
- tutustuu seurakunnan perheneuvontatyöhön.
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
-

yleiskuva Suomen uskontohistoriasta ja nykytilanteesta
uskonnonvapaus
valtionkirkko Suomessa
ihminen eettisten arvojen pohtijana
kristillisen etiikan peruspainotukset
oman maailmankatsomuksen prosessointi

TYÖTAVAT
- kerronta ja opetuskeskustelu
- pari- ja ryhmätyöt
- esitelmät
- väittelyt
- videot ja internet tiedonlähteinä
- musiikki ja hiljentymiset
- vierailut
ARVIOINTI
- osallistuminen, aktiivisuus ja asennoituminen
- kirjalliset työt (vihko, ryhmätyöt, projektit)
- summatiiviset kokeet
- itsearviointi

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelis-luterilaisesta
kirkosta
Oppilas
- tuntee Raamatun keskeisen sisällön
- tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen keskeiset
vaiheet
- tuntee Suomen evankelis- luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuuden
perusluonteen
- ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä.
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Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä
Oppilas
- ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen luonnetta
- tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa
- tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet
- arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä.
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
- tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen
- hahmottaa oman maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä
- kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä.
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas
- kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan
- tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia.

19. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin
kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmiset
ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä
keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia
merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina.
Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa
elämäänsä.
Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi
ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua
täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, joka globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa
yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia
tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista.
Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasaarvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.
Elämänkatsomustiedon opetusjärjestelyt vaihtelevat kouluissa oppilasmäärän mukaan.
VUOSILUOKAT 1.-5
1.-5. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa
elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa.
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä
- etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja sen myötä oppia hahmottamaan
kokonaisuuksia, kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista itseään
- kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa
arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja
katsomuksellista harkintaa
- tutustua ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen
periaatteisiin ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta
- tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin
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1.- 5. LUOKKIEN KESKEISET SISÄLLÖT
Sisällöistä muodostetaan opintokokonaisuuksia, joiden tulee sisältää aineksia seuraavista
aihepiireistä. Vuosittain käsiteltävät sisällöt voivat vuorotella opetusryhmien koostumuksen
mukaan.
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
- toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettautuminen
- hyvä, oikea ja väärä, oikean ja väärän erottaminen, ihmisen hyvyys
- ystävyyden sisältö ja merkitys elämässä
- oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuden toteutuminen jokapäiväisessä elämässä, rikkaus ja
köyhyys maailmassa
- ajattelun vapaus, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapaus, suvaitseva isuus ja syrjintä
- hyvä elämä, arvo ja normi, vastuu ja vapaus elämässä
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
- kuka olen ja mitä osaan, elämänvaiheet ja toiveet
- erilaisia elämäntapoja, suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus
- suomalainen kulttuuri ja suomalaiset kulttuurivähemmistöt, maailman kulttuuriperintö
- elämänkatsomus, uskomus, luulo, tieto ja ymmärrys, erilaisia elämän- ja maailmankatsomuksia
Yhteisö ja ihmisoikeudet
- yhteiselämän perusteita, sääntö, sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus, kultainen
sääntö
- lasten oikeudet, oikeus ja velvollisuus, ihmisoikeudet
- tasa-arvo ja rauha, demokratia, tulevaisuuden maailma
- etiikan perusteita, teon moraalinen oikeutus, teon tarkoitus ja seuraus, oman elämäni eettisiä
ongelmia ja niiden ratkaisuja
Ihminen ja maailma
- ympäristö ja luonto, eloton ja elävä, kauneus luonnossa
- elämän synty ja kehitys, kertomuksia maailman synnystä, maa ja maailmankaikkeus, elämän
erilaisia muotoja, syntymä, elämä ja kuolema luonnossa
- luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys, erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmisten
elämässä, maailmanperintö ja ympäristö
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
Oppilas
- kykenee arvioimaan erilaisten tilanteiden moraalisia vaatimuksia ja teon moraalista oikeutusta
- ymmärtää tekevänsä väärin toimiessaan vastoin omaksumiaan periaatteita
- kykenee tutkimaan moraalisia ongelmia yhdessä muiden kanssa ja hyväksyy erilaisten
toimintalähtökohtien olemassaolon
- ymmärtää, että konflikteihin on löydettävissä väkivallattomia ratkaisuja.

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
Oppilas
- tunnistaa katsomuksellisia kysymyksiä
- osaa käyttää oppiaineen keskeisiä käsitteitä (elämänkatsomus, kulttuuri, vähemmistö)
- rohkenee esittää omia näkemyksiään ja ymmärtää, että näkemyksiä tulee perustella
- pystyy hahmottamaan katsomusvapauden merkityksen omassa elämässään
- osaa hahmottaa suomalaisuuden osana maailman kulttuurista monimuotoisuutta.
Yhteisö ja ihmisoikeudet
Oppilas
- tuntee ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita
- ymmärtää yhteisten sääntöjen merkityksen
- ymmärtää yksilöllisen vastuullisuuden ja sen, että yksilö kuuluu erilaisiin yhteisöihin.
Ihminen ja maailma
Oppilas
- tuntee erilaisia maailmaa ja ihmisen paikkaa koskevia selityksiä
- ymmärtää luonnon ja ympäristön tärkeyden ihmiselle
- osaa toimia luontoa kunnioittaen ja on omaksunut kestävän kehityksen periaatteita.
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VUOSILUOKAT 6- 9
6.-9. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan omaa elämänkatsomusta ja maailmankuvaa
koskevaa ymmärrystä. Erilaisista katsomuksista ja uskonnoista opiskellaan perustiedot sekä
oppilaan kasvua vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi tuetaan.
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä
- etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmottamaan
kokonaisuuksia sekä kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista
itseään ja elämänkatsomustaan
- kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan
kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun
taitoja ja katsomuksellista harkintaa
- omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen
oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan vastuuta
itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta
- laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri
kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia
ratkaisuja sekä niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia arvioimaan tieteiden vaikutusta
elämäntapaamme.

6.-9. LUOKKIEN KESKEISET SISÄLLÖT
Opintokokonaisuudet, jotka voidaan opettaa kursseina, sisältävät syventäviä aineksia luokilla 1- 5
käsitellyistä aihepiireistä: ihmissuhteista ja moraalisesta kasvusta, itsetuntemuksesta ja kulttuuriidentiteetistä, yhteisöstä ja ihmisoikeuksista sekä ihmisestä ja maailmasta.
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta
- yhteiskuntateorian perusteet, demokratia
- politiikka, toimiminen kansalaisena, kestävä kehitys
Katsomusten maailma
- katsomusten historiaa, katsomusvapaus
- maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus
- tieto ja tutkimus, luonnollinen ja yliluonnollinen
- uskonto ja uskonnottomuus, oma elämänkatsomus
Kulttuuri
- kulttuurin tutkimus, kulttuuri ja luonto
- kulttuuri ja yhteisö, suomalainen kulttuuri, suvaitsevaisuus
- käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: humanistinen, utilistinen, mystinen ja luontokeskeinen
Etiikka ja hyvä elämä
- etiikan pääsuuntia ja peruskysymyksiä, nuoren moraalinen kasvu
- ihmisoikeusetiikka, ympäristöetiikka
- monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä
Tulevaisuus
- tulevaisuuden tutkiminen
- luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus, maailmanperintö
- minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
Oppilas
- osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä
- tunnistaa etiikan perusnäkökulmia kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, teon
seurauksien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien näkökulmat
- kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulman ja esittämään siihen eettisen
ratkaisun
- kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai muilta elämän
alueilta ja kykenee perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja kehittymättömämmän arvion
välillä.
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
Oppilas
- tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia piirteitä ja
kehityskulkuja
- kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperinteisiin
- ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron
- osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoa erilaisista
katsomuksista.
Yhteisö ja ihmisoikeudet
Oppilas
- tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden eron
- hahmottaa yksilön eettisen näkökulman suhteessa yhteisöön
- pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden
- tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä
- tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia ja osaa arvioida erilaisten tasa-arvo- ja
oikeusvaatimusten perusteita
- tuntee nyky- yhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että pessimistisiä
näkemyksiä tulevaisuudesta.
Ihminen ja maailma
Oppilas
- ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita
- tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia
- osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön
- ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia.
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20. HISTORIA
Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa
käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oma
kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta.
Opetus antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää
ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa.
Historian opetuksessa käsitellään sekä yleistä että Suomen historiaa ja korostetaan historian
toiminnallisuutta ja oppilaan kykyä eläytyä menneisyyteen.

5. - 6. LUOKAN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas oppii
- ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat muuttua
uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä.
- ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä
esihistoria, historia, vanha aika, keskiaika, uusi aika ja lähihistoria.
- tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan muutoksia,
joiden on katsottu vaikuttaneen olennaisesti ihmisten elämään kuten maanviljelyn syntyminen.
- tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa.
- esittämään muutoksille syitä.

5. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
OMAT JUURET JA HISTORIALLINEN TIETO
- historian erityisluonne oppiaineena (esimerkiksi historian lähteet)
- oppilas tutustuu oman perheen ja kotiseudun historiaan vierailemalla Someron museoissa,
perehtymällä mahdollisuuksien mukaan Härkätien sekä kylien historiaan ja Someron historian
kannalta merkittäviin henkilöihin
- muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäristön merkityksien
tulkitseminen

ESIHISTORIALLINEN AIKA JA ENSIMMÄISET KORKEAKULTTUURIT
- kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset pronssin ja raudan keksimisen
seurauksena
- maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset ihmisten
elämään
- tutustutaan johonkin varhaiseen korkeakulttuuriin, esimerkiksi Kaksoisvirranmaahan tai
Egyptiin

EUROOPPALAISEN SIVILISAATION SYNTY
- antiikin Kreikan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri
- antiikin kulttuurin perintö: demokratia, teatteri, taiteet
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6. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
KESKIAIKA
- Katolisen kirkon vaikutus ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen asema
- kaupungit keskiajalla
- Suomen liittäminen osaksi Ruotsia
UUDEN AJAN MURROS
- Eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan taitteessa
o löytöretket,
o renessanssi taiteessa,
o reformaatio uskonnossa,
o maailmankuvan avartuminen tieteessä
SUOMI RUOTSIN VALTAKUNNAN OSANA
- suomalaisten elämä kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina
- suomalaisen kulttuurin muotoutuminen
VAPAUDEN AATE
- Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset
YKSI SEURAAVISTA TEEMOISTA, jonka kehitystä tarkastellaan esihistorialliselta ajalta 1800luvulle saakka:
a)
b)
c)
d)
e)

jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri
kaupankäynnin kehitys
kulttuurin kehitys
liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
väestössä tapahtuneet muutokset

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
Oppilas
- osaa erottaa faktan mielipiteestä.
- osaa erottaa toisistaan lähteen ja siitä tehdyn tulkinnan.
Historian ilmiöiden ymmärtäminen
Oppilas
- tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin (kronologia) ja pystyy nimeämään
yhteiskunnille ja aikakausille ominaisia piirteitä.
- tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen ja ymmärtää, ettei muutos ole sama
kuin edistys eikä se myöskään merkitse samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.
- osaa eläytyä menneen ajan ihmisten asemaan: hän osaa selittää, miksi eri aikakausien ihmiset
ajattelivat ja toimivat eri tavoin sekä tuntee syy- ja seuraussuhteen merkityk sen.
Historiallisen tiedon käyttäminen
Oppilas
- osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön
joidenkin toimijoiden kannalta.
- tietää, että jotkut asiat voidaan tulkita eri tavoin, ja hän pystyy selittämään, miksi niin tapahtuu.
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VUOSILUOKAT 7 – 9
Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7 - 9 on syventää oppilaan käsitystä historian tiedon
luonteesta. Historian opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä ja perehdyttää
hänet muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin.
Historia oppiaineen sisällöt opiskellaan yläkoulun osalta pääosin 7. ja 8. luokan aikana.
7. - 8. LUOKAN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas oppii
- hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa.
- käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun
mielipiteensä niiden pohjalta.
- ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin.
- selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia.
- arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttämällä apuna historiallista muutosta koskevaa
tietoa.

7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1800- ja 1900- luvuilla.
ELÄMÄÄ 1800-LUVULLA JA KANSALLISUUSAATE
- elämää 1800- luvun Suomessa
- maatalous pääelinkeinona ja maaseudun eri väestöryhmät
- 1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset aina Ranskan vallankumouksesta lähtien.
Tarkastellaan erityisesti Suomen valtiollisen aseman muutosta.
- kansallisuusaatteen vaikutukset Euroopassa ja kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana
Suomessa
- tutustuminen Suomen kansallisiin herättäjiin, esim. Runebergiin.
TEOLLINEN VALLANKUMOUS
- teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään.
- teollistumisen kielteiset puolet ja sosialismin synty
- kaupungistuminen
- Suomen teollistuminen ja kaupungistuminen.
MURROSTEN AIKA SUOMESSA
- sääty-yhteiskunnan mureneminen
- Suomen venäläistäminen ja sen vastustus.
SUURVALTOJEN KILPAILUSTA ENSIMMÄISEEN MAAILMANSOTAAN
SEURAUKSINEEN
- Imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomaille
- ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset. Huomioidaan myös sodankäynnin
teollistuminen
- Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset
- Suomen itsenäistyminen ja sisällissota
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8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1800- ja 1900- luvuilla.
LAMAN JA TOTALITARISMIN AIKA
- maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan
- elämää demokratioissa ja diktatuureissa
- Suomi maailmansotien välillä.
TOISEN MAAILMANSODAN AIKA
- toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
- Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen
- talvi- ja jatkosota paikallisesta näkökulmasta tarkasteltuna.
SUOMI 1950-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN
- elinkeinorakenteen muutos ja sen vaik utukset ihmisten elämään
- suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
- Suomen poliittinen asema.
IDÄN JA LÄNNEN RISTIRIIDOISTA ETELÄN JA POHJOISEN
VASTAKKAINASETTELUUN
- Kylmä sota -käsitteenä ja esimerkkinä muutama kriisi kylmän sodan ajalta
- maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuvat ongelmat.
ELÄMÄÄ 1900-LUVUN LOPULLA JA 2000-LUVUN ALUSSA
- länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja ympäristön
- tiedonvälityksen kehitys.
LISÄKSI YKSI SEURAAVISTA TEEMOISTA, jonka kehitystä tarkastellaan 1800 – luvulta
nykyaikaan saakka:
a) jokin Euroopan ulkopuolinen kulttuuri
b) tasa-arvoisuuden kehitys
c) kulttuurin kehitys
d) teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) Euroopan hajaannuksesta yhdistymiseen

TYÖTAVAT
-

esittävä opetus
pari- ja ryhmätyöskentely
työpistetyöskentely
kirjalliset työt
elämyksellinen ja toiminnallinen työtapa
itsenäinen työskentely
videoiden katselu

ARVIOINTI
- työskentelytaidot ja asenne työskentelyyn
- oppilaan työskentely ja toiminta
- oppilaan tuotokset
- kokeet
- oppilaan itsearviointi
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
Oppilas
- osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.
- pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
Oppilas
- kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla
aikajärjestykseen
- osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen toisin kuin nykyään
- osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia.
Oppilas osaa käyttää historiallista tietoa
Oppilas
- pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä, myös
nykyteknologian avulla saamaansa informaatiota
- pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteluja käsityksiä ja arvioimaan niitä.

21. YHTEISKUNTAOPPI
Yhteiskuntaopin opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Oppilaalle muodostuu monipuolinen näkemys opiskelumahdollisuuksista sekä työelämästä ja sen kehitysnäkymistä. Yhteiskuntaoppi on keskeisessä
asemassa kasvattamassa oppilasta ympäristötietoisuuteen sekä sosiaalisesti, kulttuurisesti ja
taloudellisesti kestävien ratkaisujen valintoihin. Yhteiskuntaopissa oppilas oppii toimimaan yhteisön
jäsenenä ja osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja vastuullisesti yhteisten asioiden hoitoon.
Oppilas ymmärtää yrittäjyyden merkityksen sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Oppilas saa
valmiuksia toimia monikulttuurisissa ja erilaisissa yhteisöissä ja pystyy arvostamaan ihmisoikeuksia.
Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni. Yhteiskuntaopin
oppiaines opiskellaan pääsääntöisesti 8. ja 9. luokan aikana.
VUOSILUOKAT 7 - 9
8. – 9. LUOKAN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
- saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta
- oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota
kriittisesti ja toimimaan aktiivisena vaikut tajana
- oppii käyttämään julkisia palveluja
- saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen
- oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnissa
- oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään
- oppii tuntemaan Someron ja Kiikalan päätöksentekoon liittyviä asioita
- kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta
- oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yhteiskunnallisena
toimijana
- tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset.
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8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
YKSILÖ YHTEISÖN JÄSENENÄ
- kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet,
- perhe: kihlaus, avioliiton oikeudellinen merkitys, avioero ja lasten huoltajuus
- erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit
- yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa (Somero, Kiikala), oman valtion kansalaisena,
Pohjoismaissa ja EU:ssa.
YKSILÖN HYVINVOINTI
- asuminen
- hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet: opintotuk i, eläkkeet, työttömyysturva,
sairausvakuut ukset ja lapsiperheiden tuki
- tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi
KANSALAISEN TURVALLISUUS
- oikeusjärjestelmä, erityisesti 15 vuotta täyttäneen oikeudellinen vastuu
- turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus
- poliisi ja liikenneturvallisuus

9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
VAIKUTTAMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO
- kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa
- demokratia, vaalit ja äänestäminen
- politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella (Somero ja Kiikala), valtakunnallisella ja EU:n
tasolla
- media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
TALOUDENPITO
- yksityisen taloudenpidon periaatteet
- työnhaku, työsuhde, työmarkkinajärjestöt ja työttömyys
- yrittäjyys
KANSANTALOUS
- yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina
- pankit ja sijoittaminen
- ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys
- EU:n merkitys yhtenäisenä talousalueena
TALOUSPOLITIIKKA
- talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouksiin
- julkinen talous ja verotus
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TYÖTAVAT
- esittävä opetus ja aiheeseen liittyvät tehtävät
- oppilaiden itsenäinen työskentely ryhmissä
- tilastoiden ja taulukoiden tulkinta
- keskustelu
- yhteistyö koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa
- oppilaiden itsenäinen tiedonhaku, tulkinta ja esittäminen
ARVIOINTI
- oppilaan toiminta ja työskentelytaidot
- oppilaan tuotokset
- kokeet
- oppilaan itsearviointi
- oppilaan aktiivisuus ja innostuneisuus

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja käyttäminen
Oppilas
- kykenee tulkitsemaan median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä
- pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista
- osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja ja
niiden seurauksia.
Yhteiskunnallisen tiedon ymmärtäminen
Oppilas
- ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on olemassa
useita vaihtoehtoja
- ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä.
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22. TAITO- JA TAIDEAINEET

22.1. Musiikki
Musiikinopetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen
kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun
välineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan.
Alkuopetuksessa korostuvat leikinomaisen toiminnan avulla oppiminen, iloinen yhdessäolo ja
ryhmässä olemisen harjoittelu, mitkä edistävät lapsen minäkäsityksen ja tunne-elämän kehittymistä.
Musiikinopetuksessa korostuvat monipuolinen musiikillinen toiminta sekä musiikintuntemus.
Musiikkikasvatus tukee myös koulun sosiaalista ja esteettistä kasvatusta. Musiikkikasvatuksen avulla
ohjataan oppilaita pysyvään musiikin harrastamiseen. Musiikki yhdistettynä myös muihin
oppiaineisiin tukee lapsen kokonaisvaltaista ilmaisua.
Musiikinopetuksen tavoitteena on myös mahdollisuuksien mukaan antaa oppilaille kokemuksia
paikkakunnan kulttuuritarjonnasta esimerkiksi konserttikäyntien ja muusikkovierailujen yhteydessä.

VUOSILUOKAT 1 - 4
1. – 4. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas oppii
- käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen sekä
ryhmässä että yksin
- kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia
- käyttämään musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän aineksina
- ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta
- toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana.

1. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas oppii
- musiikillisen ilmaisun perustaitoja (laulaminen, soittaminen)
- rohkeasti ilmaisemaan itseään musiikillisesti
- käyttämään musiikin eri elementtejä (musiikkiliikunta, yhteismusisointi)
1. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
LAULAMINEN
- laulamisen ilo
- luonnollinen äänenkäyttö, äänelliset kokeilut (esim. lorut)
- lastenlaulut, kansanlaulut, juhlalaulut, ajankohtaan sopivat laulut
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SOITTAMINEN
- kehosoittimet
- tutustuminen rytmisoittimiin (mahdollisesti melodiasoittimiin, esim. kellopeli tai viisikielinen
kannel)
- perusrytmin ja melodiarytmin soittaminen rytmi-ja kehosoittimilla
MUSIIKKILIIKUNTA
- laululeikkejä ja pieniä tansseja
- eläytyminen liikunnan avulla musiikin maailmaan
- marssi ja valssi kehon liikkeellä tunnistaen
KUUNTELEMINEN
- erilaisia ääniä
- eläytyvä kuuntelu
- tutustuminen johonkin orkesteriteokseen (esim. Eläinten karnevaali, Pekka ja Susi)
MUSIIKIN PERUSKÄSITTEET
- käsitteen alustavasti käytännön tilanteissa (melodia: tutti/soolo, nouseva/laskeva, dynamiikka:
piano/forte, tempo: nopea/hidas, harmonia: duuri/molli, rytmi: perusrytmi/melodiarytmi,
tutustumista aika-arvoihin: tititointi)

2. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas oppii
- musiikillisen ilmaisun perustaitoja (laulaminen, soittaminen)
- rohkeasti ilmaisemaan itseään musiikillisesti
- käyttämään leikinomaisesti musiikin eri elementtejä (musiikkiliikunta, yhteismusisointi)
- käyttämään yksinkertaisia nyanssivaihteluita laulettaessa (esim. forte/piano)
- kuuntelemaan muiden maiden musiikkia
2. VUODEN KESKEISET SISÄLLÖT
LAULAMINEN
- laulamisen ilo
- luonnollinen äänenkäyttö, äänelliset kokeilut (esim. lorut)
- lastenlaulut, kansanlaulut Suomesta ja muualta,, juhlalaulut, ajankohtaan sopivat laulut
SOITTAMINEN
- kehosoittimet
- rytmisoittimet
- mahdollisuuksien mukaan melodiasoittimia (viisikielinen kannel, kellopeli)
- perusrytmin ja melodiarytmin soittamista keho- ja rytmisoittimilla, mahdollisesti pieniä
säestystehtäviä lauluihin
MUSIIKKILIIKUNTA
- laululeikit ja pienet tanssit
- eläytyminen liikunnan avulla musiikin maailmaan
- marssi ja valssi kehon liikkeellä tunnistaen
- liikkumista perus- ja melodiarytmin mukaan
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KUUNTELEMINEN
- erilaisia ääniä
- eläytyvä kuuntelu
- tutustuminen johonkin orkesteriteokseen
- tutustumista eri kulttuurien musiikkiin
- omien musiikillisten mieltymysten esittely, pohdinta ja perustelu
MUSIIKIN PERUSKÄSITTEET
- käsitteisiin tutustuminen käytännön tilanteissa (rytmi: tasa- ja kolmijakoinen, dynamiikka:
hiljentyen/voimistuen, tempo: kiihdyttäen/hidastaen, sointiväri: soittimien ja muiden äänilähteiden
tunnistamista, muoto: AA, AB, ABA
MUSIIKIN PERUSKÄSITTEET
- käsitteisiin tutustuminen käytännön tilanteissa (rytmi: tasa- ja kolmijakoinen, dynamiikka:
hiljentyen/voimistuen, tempo: kiihdyttäen/hidastaen, sointiväri: soittimien ja muiden
äänilähteiden tunnistamista, muoto: AA, AB, ABA

3. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- tuntee suomalaista musiikkia ja arvostaa suomalaisia juhlaperinteitä
- tutustuu melodiasoittimen soittoon ja nuottikirjoitukseen
- erottaa duurin ja mollin kuulemalla (esim. Mörri-Möykky –laulu)
- tutustuu musiikin peruskäsitteisiin kokonaisvaltaisesti laulaen ja soittaen
- opettelee soittamaan helppoja säestystehtäviä rytmi- tai melodiasoittimin
- osallistuu helppoihin tansseihin ja laululeikkeihin
- keskittyy kuuntelemaan ja oppii tekemään havaintoja kuulemastaan
3. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
LAULAMINEN
- ikäkaudelle sopivia ajankohtaisia lauluja
- kansanlauluja ja muuta perinteistä suomalaista musiikkia
- lastenkulttuurin klassikkoja
- kaanoneita
SOITTAMINEN
-

rytmisoittimia
melodiasoittimia (esim. nokkahuilu)
kehosoittimet
omat rytmisommitelmat
pienet improvisoinnit keho-, rytmi- tai melodiasoittimilla

MUSIIKKILIIKUNTA
-

laululeikit
pienet tanssit, esim. kansantanssit
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KUUNTELU
- duurin ja mollin erottaminen
- suomalainen musiikki (esim. Sibelius)
- tutustuminen johonkin orkesteriteokseen (esim. Pähkinänsärkijä)
- tarkka ja eläytyvä kuuntelu
MUSIIKKITIETO
- musiikkisanastoa käytännössä
- nuottiarvot, tahdit ja tauot (kokonuotti, puolinuotti, ¼- nuotti ja vastaavat tauot)
- nuottiviivastoon tutustumista (nuottiavain)

4. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- pystyy laulamaan äänialaltaan laajempaa ohjelmistoa
- tuntee pohjoismaista musiikkia
- tunnistaa sointivärin perusteella yleisimpiä soitinryhmiä
- osallistuu yhteismusisointiin laulaen ja soittaen
4. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
LAULAMINEN
- ikäkaudelle sopivia lauluja
- kaanoneita
- ajankohtaisia lauluja
- pohjoismaisia lauluja
SOITTAMINEN
- rytmisoittimia
- melodiasoittimia
- pienimuotoista improvisointia keho-, rytmi- tai melodiasoittimilla
- yhteismusisointia
MUSIIKKILIIKUNTA
- laululeikkejä
- pieniä tansseja (esim. kansantansseja)
KUUNTELU
- tunnettuja pohjoismaisia säveltäjiä ja heidän musiikkiaan (esim. Grieg: Peer Gynt)
- tärkeimpien soitinryhmien tunnistaminen kuvan ja sointivärin perusteella
- tarkka ja keskittyvä kuuntelu
MUSIIKKITIETO
- musiikkisanastoa käytännössä
- nuotit ja tauot (1/8- nuotti ja –tauko)
- tahtiosoitukset ¾ ja 4/4 käytännössä
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Oppilas
- osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislauluun
- hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen harjoitteluun ja
yhteissoittoon
- hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa
- osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia
musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja soolo/tutti- harjoituksissa
- tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti, kuvallisesti
tai liikkeen avulla
- osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet.

VUOSILUOKAT 5 - 9
5. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- tutustuu bändisoiton alkeisiin mahdollisuuksien mukaan
- oppii keskeiset oppikirjojen laulujen rakenteet
- kehittyy oman äänen hallinnassa
- tutustuu kaksiäänisyyteen
- oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan monenlaista musiikkia
5. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
LAULAMINEN
- ikäkaudelle sopivat ajankohtaiset laulut
- lauluja Pohjoismaista ja Euroopasta
- kaksiäänisyyteen tutustuminen (kaanonit)
- laulujen rakenteet (maalit, coda, kertaukset jne.)
SOITTAMINEN
- harjoitellaan yhteissoittoa erilaisissa kokoonpanoissa (esim. bändisoittimet, rytmisoittimet,
akustinen kitara)
KUUNTELU
- suomalainen kansanmusiikki
- eurooppalainen musiikki
- sinfoniaorkesterin soittimiin tutustuminen
- duurin ja mollin erottaminen melodiassa ja kolmisoinnussa
MUSIIKKITIETO
- sinfoniaorkesteri
- soinnun ja sävelen ero
- laulujen rakenteet
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6. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- tutustuu länsimaisen taidemusiikin keskeisiin säveltäjiin ja heidän teoksiinsa
- tutustuu länsimaisen taidemusiikin historiaan
- tutustuu eri maanosien musiikkiin
- kehittyy oman äänen hallinnassa
- oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan monenlaista musiikkia

6. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
LAULAMINEN
- ikäkaudelle sopivat ajankohtaiset laulut
- elokuva- ja musikaalisävelmät
- maailmanmusiikki
SOITTAMINEN
- harjoitellaan yhteissoittoa erilaisissa kokoonpanoissa mahdollisuuksien mukaan (esim.
bändisoittimet, rytmisoittimet, akustinen kitara)
MUSIIKKILIIKUNTA
- erilaisten tanssirytmien tunnistaminen ja harjoitteleminen mahdollisuuksien mukaan
KUUNTELU
- opitaan tunnistamaan ihmisen äänialat
- länsimainen taidemusiikki
- elokuva- ja musikaalisävelmät
- maailmanmusiiikki
MUSIIKKITIETO
- länsimaisen taidemusiikin historia, säveltäjät ja heidän teoksensa

7. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- osallistuu yhteismusisointiin
- ymmärtää kuulonhuollon merkityksen ja terveen äänenkäytön perusteet
- tutustuu bändisoiton alkeisiin
- tutustuu länsimaiseen taidemusiikkiin aikakausittain
- oppii kuuntelemaan ja tuottamaan erilaista musiikkia (kansanmusiikki Suomesta ja eri maista,
blues, jazz jne.)
7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
LAULAMINEN
- erilaisia lauluja (esim. kansanlaulut, pop/rock, iskelmä, blues)
- tutustuminen mikrofonin käyttöön
- ajankohtaiset laulut (juhla- ja joululaulut)
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SOITTAMINEN
- yhteismusisointia bändisoittimilla, lyömäsoittimilla ja akustisilla kitaroilla
MUSIIKKILIIKUNTA
- improvisointia liikkuen ja kehosoittimilla
KUUNTELU
- rock-musiikin historian helmet
- länsimaista taidemusiikkia aikakausittain
- maailman musiikki
MUSIIKKITIETO
- rock-musiikin alkuvaiheet
- länsimaisen taidemusiikin aikakausia
- laulujen rakenteet ja rakennemerkit
- sointumerkit
- kuulonhuolto ja terveen äänenkäytön perusteet

8. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- ylläpitää ja kehittää osaamistaan musisoivan ryhmän jäsenenä
- oppii tarkastelemaan ja arvioimaan esimerkkejä erilaisista musiikinlajeista, eri musiikillisista
kulttuureista ja aikakausista

8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
LAULAMINEN
- monipuolista lauluohjelmistoa eri musiikin lajit ja kulttuurit huomioon ottaen
SOITTAMINEN
- yhteismusisointia bändisoittimilla, lyömäsoittimilla ja akustisilla kitaroilla
- omien musiikillisten ratkaisujen keksimistä (esim. säveltämistä, improvisointia ja /tai
projekstien tekemistä)
- ohjelmiston harjoittelua koulun tilaisuuksiin
MUSIIKINTUNTEMUS
- monenlaista aktiivista ja kriittistä musiikinkuuntelua ja tietoa eri aikakausilta ja eri
musiikinlajeista ja kulttuureista
- musiikin peruskäsitteiden ymmärtäminen oman musiikintuottamisen kautta
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9. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- ylläpitää ja kehittää osaamistaan musisoivan ryhmän jäsenenä
- oppii tarkastelemaan ja arvioimaan esimerkkejä erilaisista musiikinlajeista, eri musiikillisista
kulttuureista ja aikakausista
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
LAULAMINEN
- monipuolista lauluohjelmistoa eri musiikin lajit ja kulttuurit huomioon ottaen
SOITTAMINEN
- yhteismusisointia bändisoittimilla, lyömäsoittimilla ja akustisilla kitaroilla kehittäen ja
syventäen 8.luokalla opittuja taitoja
- omien musiikillisten ratkaisujen keksimistä (esim. säveltämistä, improvisointia ja /tai
projekstien tekemistä)
- ohjelmiston harjoittelua koulun tilaisuuksiin
MUSIIKINTUNTEMUS
- monenlaista aktiivista ja kriittistä musiikinkuuntelua ja tietoa eri aikakausilta ja eri
musiikinlajeista ja kulttuureista syventäen 8.luokalla opittua
- musiikin peruskäsitteiden ymmärtäminen oman musiikintuottamisen kautta

TYÖTAVAT
- laulaminen eri kokoonpanoissa
- soittaminen eri kokoonpanoissa
- yksilöllinen harjoittelu
- opetuskeskustelu
ARVIOINTI
- Oppilasta arvioidaan havainnoimalla. Voidaan järjestää laulu- ja soittonäytteitä sekä kirjallisia
kokeita (esim. kuuntelutesti, musiikkitietokoe jne.)
- Arviointi on suullista, kirjallista ja oppilaan itsearviointia

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Oppilas
- osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti
- hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy
osallistumaan yhteissoittoon
- osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä
kuulemastaan
- osaa kuunnella omaa sekä muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä
muiden kanssa
- tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia
- tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää
- osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä
- osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa
kehittelyssä ja toteutuksessa.
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22.2. Kuvataide
Kuvataiteen opetuksen lähtökohtana on etsivä, kokeileva ja tutkiva ote, jossa lasta kannustetaan
itsenäiseen ilmaisuun. Lasta innostetaan kuvalliseen ilmaisuun mielikuvien, havaintojen ja valmiiden
kuvien pohjalta. Kuvataiteessa lapsi oppii keskustelemaan kuvista ja jakamaan ajatuksia. Kyetäkseen
tähän lapsi tarvitsee käsitteitä, joita opetetaan kuhunkin aihealueeseen liittyen. Kuvataiteessa
prosessiluonteen painottaminen vähentää tuotoksen merkitystä ja lisää lapsen luottamusta omiin
kykyihinsä. Opetuksessa keskitytään perustaitojen ja tekniikoiden opettelemiseen sekä
pitkäjänteiseen työskentelyyn.
Työympäristöstä ja välineistä huolehtiminen on olennainen osa kuvataidetyöskentelyä.
VUOSILUOKAT 1 – 4
Tekemällä eri tavoin kuvia ja rakennelmia lapsi hahmottaa omaa maailmaansa. Hän kuvaa ja jäsentää
tärkeitä kokemuksiaan, ajatuksiaan ja elämyksiään. Aikuisen tehtävänä on antaa lapselle erilaisia
materiaaleja, välineitä, tilaa ja työrauhaa toteuttamiselle.
1.-4. LUOKAN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas oppii
- kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia,
kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja
niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua
- kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta
- tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitellen kuvataiteen
peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta
viestinnästä
- tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien
kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä sekä oman
kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä, arkkitehtuuria ja muotoilua
- arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta
- tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään
- kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman
eroja.

1. Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
1.-2. LUOKAN YHTEISET TAVOITTEET
-

-

lapsella herää innostus ja kiinnostus esteettistä maailmaa kohtaan sekä uskallus toteuttaa
itseään kuvallisesti
lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään piirtäen, maalaten, muovaten ja rakennellen ja näin
kehittää omaa ilmaisutaitoaan lapsi tutustuu piirtämiseen, maalaamiseen, muovailuun ja
rakenteluun kuuluviin erilaisiin työskentelytapoihin, materiaaleihin ja välineisiin sekä
harjaannuttaa motorisia taitojaan
lapsi kehittää liike-, tila-, muoto- ja väritajua sekä avaruudellista ajatteluaan
lapsi saa kokemuksia ja elämyksiä kuvataiteen välityksellä ja näin asennoituu myönteisesti
taiteeseen ja kulttuuriin
lapsella on mahdollisuus tarkastella ja arvioida erilaisia kuvia, taidetta ja ympäristöä kehittäen
näin omaa havainnointikykyään
lapsi opettelee huolehtimaan työympäristöstään ja – välineistään
Sivistyslautakunta 147 §/ 9.8.2004, lisäys 204 § / 21.12.2004

122

1.-2. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
1. LUOKKA

2. LUOKKA

Piirtäminen
- tuotetaan tummuusasteeltaan ja
karkeusasteeltaan erilaisia pintoja
- perehdytään piirtämiseen
elämyksellisyyden ja toiminnallisuuden
pohjalta
- sommittelu
- viiva
- värien sekoittamiset (esim.väriliidut)
- kirjainmuotojen sommittelua

Piirtämine n
Lisäksi
- etuala – taka-ala
- geometriset perusmuodot
- harjoitellaan viivaimen käyttöä

Maalaus
- oikeisiin maalaustottumuksiin
harjaantuminen
- siveltimistä, väreistä ja muista
työvälineistä huolehtiminen
- värioppi: päävärit, välivärien
sekoittaminen
- liitu- ja vesiväritekniikan yhdistely
- värien elämyksellinen kokeminen

Maalaus
Lisäksi
- värioppi: päävärit, välivärien sekoittaminen,
kylmyys- lämpimyys
- maalaaminen kostealle/ kuivalle,
laveeraaminen
- värien valööri

Muovailu
- saven muokkaamisen ja käsittelyn
perusteet
- saven muovailu peukaloimalla
- levytekniikka

Muovailu
Lisäksi
- makkaratekniikka

Rakentelu
- rakentaminen luonnonmateriaaleista

Rakentelu
Lisäksi
- paperintaittelu

Grafiikka
- toiston ja rytmin periaatteen
ymmärtäminen
- yksinkertaisten painantamenetelmien
käyttö
- sabluunan valmistus ja käyttö (esim.
peruna-, palikka-, sivellin-, käsipainanta)

Grafiikka
Lisäksi sabluunan valmistus ja käyttö
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2. Taiteentuntemus
1.-2. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
- tehdään vierailuja taidenäyttelyihin
- tutustutaan taiteeseen ja taiteilijoihin
- opitaan arvioimaan omia ja muiden tuotoksia ja oppimaan myös sen kautta
- taidekuviin tutustuminen elämykselliseltä pohjalta
3. Ympäristöestetiikka ja arkkitehtuuri
1.-2. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
- luokan ja koulun pihan viihtyvyyden
lisääminen

4. Media ja kuvaviestintä
1.-2. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
- tarun ja todellisuuden eron
ymmärtäminen
- todellisuus ja mielikuvat
- kuvasta kertominen
- tietokoneen käytön alkeita

Lisäksi
- suomalainen kansanperinne

lisäksi
- liikkuvan kuvan periaatteet
- kuvan ja tekstin välinen yhteys

3. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- tutustuu erilaisten piirtimien erityisominaisuuksiin
- ymmärtää grafiikan idean kuvan toistettavuudesta
- ymmärtää maalaamisen ja piirtämisen eron. Osaa sekoittaa välivärit ja tietää, mitä ovaat
vastavärit, kylmät ja lämpimät värit ja valöörit
- tutustuu erilaisten muovailtavien materiaalien ominaisuuksiin /esim. savi, askartelumassat,
paperimassa, kipsi, lumi)
- tutustuu paikallisiin museoihin ja taidenäyttelyihin
- tutustuu taiteen käsitteistöön
- hahmottaa kolmiulotteisia tiloja ja tilassa olevien elementtien suhteita
- perehtyy kuvakerronnan perusteisiin ja oppii yhdistämään kuvaa ja sanaa
- oppii erottamaan todellisuuden ja fiktion

3. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
1. Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
-

piirtäminen: harjoittelua hiilellä, piirustuskynällä ja kuitukärkikynällä (esim. karvaisen
eläimen piirtäminen hiilellä, liikeviivatyö piirustuskynällä)
grafiikka: harjoitteita koho- ja sabloonapainannasta (esim. kohopaino: pahvista leikatut kuvaaiheet liimataan aluspahville, kuva vedostetaan.
maalaus : harjoituksia vesiväreillä kuivalle ja märälle pinnalle erikokoisilla siveltimillä
muovailu: kokeiluja erilaisista savitekniikoista (levy-, makkara-, ”möykystä muotoilu- ” ja
”osista kokonaiseksi” tekniikka)
rakentelu: esineen suunnittelu ja valmistaminen (esim. mobile, naamari)

Sivistyslautakunta 147 §/ 9.8.2004, lisäys 204 § / 21.12.2004

124

2. Taiteen tuntemus
-

vierailut taidenäyttelyissä ja museoissa
taidekuvien tarkastelu ja käyttö omien kuvien virikkeinä

3. Ympäristöestetiikka ja arkkitehtuuri
-

pohjapiirroksen tekeminen lähtökohtana oma lähiympäristö (esim. oma koti, piha tai
koulumatka, ks. ympäristötieto)

4. Media ja kuvaviestintä
-

kuvitus (esim. neljän kuvan sarjana sadun kuvitus)
mainoskuva (esim. keksitään oma tuote ja sille mainos)
elokuvat (elokuvan katsomiskokemuksen erittelyä; juoni, henkilöhahmot ja sanoma)
kuvan ja tekstin yhdistäminen (esim. mainos, uutinen)

4. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- ymmärtää erilaisten piirtimien erityisominaisuuden
- syventää käsitystään grafiikan menetelmistä
- ymmärtää maalaamisen ja piirtämisen eron
- osaa sekoittaa välivärit ja tietää mitä ovat vastavärit, kylmät ja lämpimät värit ja valöörit
- tutustuu paikallisiin taidenäyttelyihin ja museoihin
- tutustuu taiteen käsitteistöön
- perehtyy kuvakerronnan perusteisiin ja oppii yhdistämään kuvaa ja sanaa
- oppii erottamaan todellisuuden ja fiktion eron
- oppii kolmiulotteisen rakentamisen perusteet

4. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
1. Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
-

piirtäminen: harjoitteita hiilellä, piirustuskynällä ja väriliidulla
grafiikka: harjoitteita monotypia- tai sabloonapainannasta (esim. monotypia: telatulle
painovärille piirretystä kuvasta vedostus)
maalaus : harjoituksia vesiväreillä kuivalle ja märälle pinnalle erikokoisilla siveltimillä
muovailu: saven muovailu eri tekniikoilla, paperimassan muovailu
rakentelu: kolmiulotteinen rakentaminen (esim. pienoismalli)

2. Taiteen tuntemus
-

vierailut taidenäyttelyissä ja museoissa
taidekuvien käyttö ja tarkastelu omien kuvien virikkeinä

3. Ympäristöestetiikka ja arkkitehtuuri
-

oman ympäristön positiivinen ja kriittinen tarkastelu
luonnonmateriaalityöt
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4. Kuvaviestintä ja media
-

kuvan ja tekstin yhdistäminen (esim. sarjakuva)
elokuvan ja tietokonepelien katsomiskokemusten erittelyä

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Oppilas
- osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa
havaintojaan kuviksi
- osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää
materiaalin ominaisuuksia
- osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä käyttää
luonnostelua työskentelynsä apuna
- osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista
- osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan
- osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja
käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä
- tietää, mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja omassa
kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaalista ilmaisua
- osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä
- osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua
ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa
- tunnistaa ja arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa
- tietää, mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät, ja tuntee joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden
töitä
- osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan
- osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja
- osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä
- osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
VUOSILUOKAT 5 – 9
5. – 9. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas oppii
- tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja
työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan
- nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta
kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä
- ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä kulkua
- arvioimaan omaa ja toisen kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja
teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä
- hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja
elämysten lähteinä
- tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä
kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa
- tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta
- työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa.
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5. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- syventää tuntemustaan erilaisista piirtimistä
- tutustuu ihmisen mittasuhteisiin
- syventää grafiikan tuntemustaan
- tutustuu sommittelun perusteisiin
- syventää ymmärrystään väriopista ja pohtii värien symboliikkaa
- perehtyy eri kulttuurien ja aikakausien taiteeseen
- tunnistaa taiteen käsitteistöä
- syventää muovailtavan materiaalin tuntemusta
- perehtyy lähipiirinsä rakennettuun arkkitehtuuriin
- syventää tietämystään kuvakerronnasta

5. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
1. Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
-

-

piirtäminen: harjoitteita hiilellä, piirustuskynällä ja siveltimellä todellisen havainnon ja
mielikuvituksen pohjalta (esim. materiaalien tunnun tavoittelu), ihmisen piirtämisen
harjoitteita (esim.ihmisfiguuri leikataan osiksi ja asetellaan eri asentoihin)
grafiikka: harjoitteita koho-, monotypia- tai sabloonapainannasta
maalaus : syventäviä harjoituksia vesiväreillä, pullopeiteväreillä, akvarelliliiduilla,
kollaasitekniikoilla (esim. saman kuvan muokkaaminen iloiseksi ja pelottavaksi värien avulla)
muovailu: tuttujen tekniikoiden harjoittelua (esim. käyttö- tai taide-esineen valmistaminen
savesta)
rakentelu: tuttujen tekniikoiden harjoittelua (esim. tilataideteos)

2. Taiteen tuntemus
-

kotimaisen ja ulkomaisen taiteen tarkastelu laajenee (esim. karelianismi ja kultakausi)
taidekuvan analysointia (esi,. kirjoitelma, kuvajäljennös tai muunnelma kuvasta)

3. Ympäristöestetiikka ja arkkitehtuuri
-

ympäristön arkkitehtuuriin tutustuminen (ympäristöviihtyvyyden tarkastelua)

4. Media ja kuvaviestintä
-

katsotaan ja analysoidaan elokuvaa
kuvakokojen ja – kulmien opettelua
kuvan ja tekstin yhdistäminen (esim. digikameran ja tietokoneen avulla)
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6. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- syventää tuntemustaan erilaisista piirtimistä
- perspektiivipiirtämiseen tutustuminen
- grafiikan kertausta
- sommittelun perusteiden ymmärtäminen syventää ymmärrystään väriopista ja pohtii värien
symboliikkaa
- perehtyy eri kulttuurien ja aikakausien taiteeseen ja syventää tuntemustaan kansallisesta
taiteesta
- ryhtyy käyttämään taiteen käsitteistöä ja analysoimaan taidetta
- syventää erilaisten muovailtavien materiaalien tuntemustaan
- hahmottaa kolmiulotteisia kappaleita ja niiden elementtien suhteita
- syventää tietämystään kuvakerronnasta

6. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
1. Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
-

-

-

piirtäminen: harjoitteita hiilellä, piirustuskynällä ja siveltimellä todellisen havainnon ja
mielikuvituksen pohjalta (esim. muotoileva vaarjostus, valöörit, heittovarjo, asetelma,
maisema), ihmisen piirtämisen harjoitteita (esim. kokokuva, mittasuhteet, eri asentojen
kuvaus, croquis, kasvotutkielma, muotokuva)
grafiikka: harjoitteita koho-, monotypia- tai sabloonapainannasta
maalaus : syventäviä harjoitteita vesiväreillä, pullopeiteväreillä tai akva rellitekniikalla.
Sivellin- ja pensselitekniikkojen harjoittelua (esim. ekspressionistisen tyylin muotojen ja
siveltimen/pensselin jäljen tavoittelua). Sommitteluharjoituksia (esim. vertikaali-,
horisontaali-, diagonaali-, väri- ja valöörisommittelu)
muovailu: tuttujen tekniikoiden harjoittelua (esim. kipsivalu savimuotista)
rakentelu: materiaaleja yhdistelemällä oma teos

2. Taiteen tuntemus
-

kotimaisen ja ulkomaisen taiteen tarkastelu laajenee (esim. tyylisuunnat ekspressionismi,
kubismi, naivismi tai abstraktitaide)

3. Ympäristöestetiikka ja arkkitehtuuri
-

lähiympäristön arviointia ja ympäristösuunnittelua

4. Media ja kuvaviestintä
-

klassikkoelokuvaan tutustuminen
mainoskuvien vertailua keskustellen
taittaminen (esim. kuvan ja tekstin sommittelu aukeamalle)

Sivistyslautakunta 147 §/ 9.8.2004, lisäys 204 § / 21.12.2004

128

7. LUOKAN TAVOITTEET
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Oppilas
- kehittää tilantajuaan ja avaruudellista hahmotuskykyään, kykyään hahmottaa muotoja ja
niiden suhteita luonnossa, rakennetussa ja esineympäristössä sekä kuvissa
- kehittää väritajuaan havainnoimalla, tutkimalla ja tulkitsemalla valon ja värin suhdetta sekä
värien vuorovaikutusta. Oppilas tutustuu keskeisiin väriteorioihin ja rohkaistuu
värikokeiluihin sekä oman väri- ilmaisun kehittämiseen
- opiskelee kuvan sommittelua tutustuen sen keinoihin ja lainalaisuuksiin. Hän oppii kuvan
elementtien suhteita, liikettä ja rytmiä
- ymmärtää kuvan rajaamisen ja valitun kuvakulman funktionaalisen ja psykologisen
merkityksen ja mahdollisuudet kuvailmaisussa.
Taiteen tuntemus ja kulttuurien osaaminen
Elävä suhde taiteeseen edellyttää oppilaalta vastaanottajana, että hän
- Kykenee eläytymään taiteeseen, ymmärtää teoksen merkityksen estetiikan ja etiikan
kannalta.
- Ymmärtää taideteoksen sen kansan ja kulttuurin ilmentäjänä, missä ja miksi se on luotu.
- Taiteen tekijänä oppilas pyrkii tietoisesti taiteellisesti tuoreeseen tulokseen.
- Oppilas oppii luonnollisen vuorovaikutukselliseen suhtautumiseen taiteeseen.
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Oppilas
- kasvaa kykeneväksi ympäristön visuaaliseen havainnointiin.
- tutustuu eri aikojen ja kulttuurien arkkitehtuurin muotokieliin
- tutkii rakennettua ympäristöä ja esinekulttuuria arvioiden ja arvottaen sitä esteettisestä ja
ekologisesta näkökulmasta
Media ja kuvaviestintä
Oppilas
- ymmärtää kuvaviestintää, valmistaa ja vastaanottaa kuvallisia viestejä sekä kykenee
yhdistämään kuvaa, sanaa ja ääntä viesteissään.
- osaa arvioida arkiympäristön kuvaviestejä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta.

7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
- tilantaju,
- muodontaju ja avaruudellinen hahmottaminen saavutetaan havainnoimalla, tutkimalla ja oman
tekemisen kautta.
Värioppi
- Keskeiset väriteoriat,
- päävärit,
- puhtaat ja murretut värit,
- vastavärit,
- väriperspektiivi,
- valöörit,
- värien keskinäiset suhteet,
- väripsykologia, s
- symboliset merkitykset ja värien viesti kuvataiteessa.
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Sommittelu
- kuvan elementtien keskinäiset suhteet 2- ja 3-ulotteisessa työskentelyssä
- kuvakoot, rajaus ja kuvakulmat
Taiteen tuntemus ja kulttuurien osaaminen
- taiteen historia ja nykypäivä
- taiteen merkitys elämän rikastuttajana
- taide jokapäiväisessä ympäristössämme ja julkinen taide
- taideteos kulttuurinsa selittäjänä
- kulttuurien erilaisuuden ymmärtäminen ja yhtäläisyyksien löytäminen
- taide- ja kulttuurielämän seuraaminen
Media ja kuvaviestintä
- sarjakuva ja kuvasarja
- graafinen suunnittelu
- liikkuva kuva
- toiminnallinen kuvaviestintä, pukeutuminen ja massakulttuuri
- ympäristöviestintä
- rakennettu ympäristö: merkit, symbolit, graffitit, taideteko/ vandalismi
- esineympäristö/esine: teollinen muotoilu, sisustus, taide-esine/kitsi, uniikki/sarjavalmiste

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (OPH)
Oppilas osaa
- ilmaista itseään kuvallisin keinoin
- käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja
työskentelytekniikoita
- valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita
- selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin
- tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen
yhteyteen
- tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia
- hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja
- erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia
ominaisuuksia
- tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään
- tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä
- kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista
kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua
- analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta
- osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa
työskentelyssään
- osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa
- pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön
muiden kanssa
- osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä,
kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä.
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22.3. Käsityö

Käsityön opetus tukee oppilaan esteettistä, taidollista ja tiedollista kehitystä sekä teknologian
ymmärtämistä arkipäivän ilmiöissä. Hienomotoriikka sekä kyky työskennellä suunnitelmallisesti,
turvallisesti, pitkäjänteisesti ja omatoimisesti kehittyvät. Oppilasta ohjataan työskentelemään
vastuuntuntoisesti ja tuotteiden ekologiset sekä taloudelliset arvot huomioiden. Oppilasta opetetaan
arvostamaan ja arvioimaan omaa ja muiden työtä sekä käsityöllisiä kulttuuriperinteitä. Käsityöhön
tutustutaan elämyksellisesti. Oppilasta kannustetaan käyttämään luovuuttaan sekä iloitsemaan
käsityötaidoista omassa elämässään.
Käsityön opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeillen,
tutkien ja keksien. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen
käsityön kulttuuriperinteeseen.
VUOSILUOKAT 1 – 4
Käsityön opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 1 – 4 on perehdyttää oppilas käsityötietoihin ja taitoihin sekä herättää hänen kriittisyytensä, vastuuntuntonsa ja laatutietoisuutensa työskentelyssä ja
materiaalivalinnoissa. Oppilasta autetaan omaksumaan suunnittelutaitoja ja hän oppii
perusva lmiuksia suunnitelmiensa toteuttamiseen. Häntä ohjataan käyttämään käsityössä tarvittavia
perustyövälineitä sekä erilaisia koneita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Monipuolinen
työskentely, taidon kehittyminen ja osaamisen kokemus antavat työniloa, ja oppilaassa syntyy
myönteinen asenne työn tekemistä ja opiskelua kohtaan.
Käsityön opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille käsittäen sisältöjä teknisestä
työstä ja tekstiilityöstä.
1. – 4. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
- oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä
ja menetelmiä
- omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, koneiden ja
laitteiden käyttöä sekä oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyvyydestä
- oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä
taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät
- oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään
- oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
- oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita
- oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari
- tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa
oppimisympäristöissä
- oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin
- tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan
- oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä.
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1. – 2. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
- tutustuu erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja menetelmiin
- oppii käsityöhön liittyviä käsitteitä
- oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
- tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä ja työtilojen siisteydestä
- oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä
- oppii arvioimaan omaa työtään ja työskentelyään
- oppii ymmärtämään, että tuotteella on elinkaari
- oppii valmistamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita
- oppii turvallisen työvälineiden käytön
- osallistuu oman työnsä suunnitteluun
- harjaantuu luovien ratkaisumenetelmien käyttöön
- kehittää avaruudellista hahmottamistaan

1. – 2. LUOKKIEN KESKEISET SISÄLLÖT JA TYÖTAVAT
KÄSITYÖASKARTELU
- erilaiset materiaalit
- leikkaaminen
- liimaaminen
- paperin taittelu
OMPELU
- käsin ompelu
- leikkaaminen
- aloittaminen
- päättäminen
- yksinkertaisen kaavan käyttö
VIRKKAUS
- sormivirkkaus
- aloitussilmukka
- ketjuvirkkaus
KIRJONTA JA LANKATYÖT
- kirjontapistoja
- pujottelu
- nyöri
- tupsu
TEKNINENTYÖ
- naulaaminen
- hiominen
- liimaaminen
- maalaaminen
- mittaaminen ja merkitseminen
KANKAANKORISTELU
- kankaanpainanta
3. – 4. LUOKKIEN TAVOITTEET
Tekstiilityön osalta
Oppilas
- oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja,
työvälineitä ja menetelmiä
- harjoituttaa työskennellessään käden motoriikkaa ja avaruudellista hahmottamista
- oppii noudattamaan niin suullisia, kirjallisia kuin kuvallisiakin ohjeita
- oppii keksimään, ajattelemaan ja etsimään sopivia ratkaisuja havaitsemiinsa
ongelmatilanteisiin
- tekee työtään pitkäjännitteisesti ja keskittyneesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti
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-

oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä ja työtilojen siisteydestä
oppii turvallista työvälineiden käyttöä
työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen, oppien näin
vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin
oppii arvioimaan omaa työskentelyään sen eri vaiheissa ja kiinnittämään huomiota täten
työnsä siisteyteen
oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä
oppii iloitsemaan työskentelystään ja tuotoksestaan, jolloin mahdollistuu myös
harrastuneisuuden herääminen
tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa
oppimisympäristöissä
oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita,
ymmärtäen samalla, että tuotteilla on elinkaari

Teknisen työn osalta
Oppilas:
- oppii tuntemaan tekniseen käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia
materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä
- harjoituttaa työskennellessään motorisia taitoja ja avaruudellista hahmottamista
- oppii noudattamaan niin suullisia, kirjallisia kuin kuvallisiakin ohjeita
- oppii keksimään, ajattelemaan ja etsimään sopivia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin
- tekee työtään pitkäjännitteisesti ja keskittyneesti sekä ryhmän jäsenenä että yksinäisesti
- oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden väreihin ja muotoihin
- tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä ja työtilojen siisteydestä
- oppii turvallista työvälineiden käyttöä ja turvallisia työtapoja
- työskentelee ohjattuna oppien näin vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin
- oppii arvioimaan omaa työskentelyään sen eri vaiheissa ja kiinnittämään huomiota työnsä
ulkonäköön
- oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä
- oppii iloitsemaan työskentelystään ja tuotoksestaan, jolloin mahdollistuu myös
harrastuneisuuden herääminen
- tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa
oppimisympäristöissä
- oppii valmistamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita, ymmärtäen samalla, että tuotteella
on elinkaari
- oppii havaitsemaan yhteyksiä muissa aineissa opittuihin asioihin (esim. matematiikka)

3. – 4. LUOKKIEN KESKEISET SISÄLLÖT JA TYÖTAVAT
Tekstiilityön
Opetuksessa
- arkipäivän elämän keskeiset tekstiilityön materiaalit, työvälineet ja työtavat
- työohjeiden noudattaminen
- oikeat työotteet ja – tavat
- työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuus- ja viihtyisyystekijät
- omien töiden suunnittelua
- perustekniikoiden kokeilua ja harjoittelua
- tuotteiden valmistamista
- tutustutaan kotipaikkakunnan omaleimaisiin, sekä vanhoihin että moderneihin
käsityötuotteisiin, - välineisiin, - materiaaleihin ja työtapoihin
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-

harjaannutetaan havainnoimaan oppilasta lähellä olevassa luonnossa ja rakennetussa
ympäristössä esiintyviä ilmiöitä ja niiden teknologisia sovellutuksia
materiaalin ja tuotteiden huolto, kunnostus, korjaus sekä kierrätys ja uudelleen käyttö
3 LK

KONEOMPELU

-

4 LK

koneen osien nimeäminen
langoitus
suora- ja siksakommel
peruutus
puolaus
kääntyminen kulmassa ja
kaarreompelu
sauma ja päärme
kaavan käytön alkeet
silitys

NEULONTA

-

oikea työote
silmukoiden luominen
oikea ja nurja silmukka
silmukoiden päättäminen
lankojen päättely
merkit ja lyhenteet
edestakaisneule, sileä neule
langanvaihto
neulesauma

-

oikea työote
ketjusilmukka
kiinteä silmukka
piilosilmukka
merkit ja lyhenteet
keskeltä aloitettu virkkaus
(neliö ja ympyrä)
langanvaihto

VIRKKAUS

-

KANKAAN KORISTELU

-

-

konekirjontaa ompeleiden ja/tai
kankaiden avulla
pistokirjontaa
(mm. etupisto, tikkipisto, ristipisto, laakapisto, ketjupisto,
linnunsilmäpisto, pykäpisto)
kankaan painantaa

-

nyörit
pujottelu
tupsut ja hapsut

-

MAHDOLLISIA MUITA
TEKNIIKOITA
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Teknisen työn opetuksessa
Opetuksessa
- painotus käsin TEKEMISESSÄ
- arkipäivän elämän keskeiset teknisen työn materiaalit, työvälineet ja työtavat
- työohjeiden noudattaminen
- oikeat työotteet ja – tavat
- työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuus- ja viihtyisyystekijät
- perustekniikoiden kokeilua ja harjoittelua
- tuotteiden valmistamista
- harjaannutetaan havainnoimaan oppilasta lähellä olevassa luonnossa ja rakennetussa
ympäristössä esiintyviä ilmiöitä ja niiden teknologisia sovellutuksia
- materiaalin ja tuotteiden kierrätys ja uudelleen käyttö
- teknologisen uskalluksen herättäminen

3.lk
PUUTEKNOLOGIA

-

-

-

mitoitus ja
merkitseminen
laudan poikki
sahaaminen
höylääminen
hionta
poraaminen
liimaaminen
talttaaminen
naulaliitos
pintakäsittely

-

sahaaminen
viilaaminen
taivuttaminen

-

-

METALLITEKNOLOGIA

4.lk

-

-

MUUT AIHEET

-

muovityöt

-

-

ruuviliitos ja
poratappiliitos
suorakulman käsite
opittujen taitojen
vahvistaminen
vaativampia mitoituksia
materiaaliopin
perusteita

levyn piirrottaminen,
leikkaaminen,
poraaminen ja
taivuttaminen
pintakäsittely

yksinkertaisen
elektroniikan
rakennussarjan
valmistamisen
pehmytjuotto
komponentteihin
tutustumista
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (OPH)
Oppilas
- osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella
toteuttamiskelpoisen tuotteen
- työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja
työturvallisuuden huomioon ottaen
- hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja
- työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä
käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja
viihtyisyydestä
- ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita
- arvioi ja arvostaa omaa ja toisen työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia
- suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön.

VUOSILUOKAT 5 - 9
Käsityön opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 5-7 on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja –ja
taitoja siten, että oppiminen muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Oppiminen tapahtuu opettajan
tukeman oppimisprosessin kautta, jolloin oppilas etenee yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti oman
kiinnostuksensa ja taitojensa mukaan. Oppilaiden yhteistyötaitoja pyritään kehittämään toteuttamalla
mahdollisuuksien mukaan yhteishankkeita eri oppiaineitten ja paikkakunnan työ-, tuotanto- ja
kulttuurielämän edustajien kanssa.
Opetus käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä
viidennellä ja kuudennella luokalla. Seitsemänneltä luokalta alkaen oppilas voi painottua
käsityön teknisen- tai tekstiilityön osa-alueeseen taipumustensa mukaan.
5. – 7. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Tekstiilityön osalta
Oppilas
- syventää vuosiluokkien 1 – 4 tavoitteita
- oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä
tuotteita
- oppii ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot
- perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja
teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta omaan suunnittelutyöhönsä
- perehtyy perinteisiin ja nykyaikaisiin käsityössä sovellettaviin teknologian tietoihin ja
taitoihin joita voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja
harrastuksissa
- oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä
- rohkaistuu luottamaan omiin tietoihin ja taitoihinsa muodostaen ja säilyttäen samalla
myönteisen asenteen
- oppii etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä
muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä
- oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten,
yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa
- oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja.
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Teknisen työn osalta
Oppilas:
- oppii tuntemaan tekniseen käsityöhön liittyviä vaativampia käsitteitä ja käyttämään uusia
materiaaleja, käsityökoneita ja monipuolisempia menetelmiä
- oppii noudattamaan käyttöohjeita
- oppii keksimään, ajattelemaan ja etsimään sopivia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin
- tekee työtään itsenäisemmin
- oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden estetiikkaan
- tuntee vastuunsa ja ymmärtää työtilojen ja välineiden järjestyksen merkityksen ja osaa
luoda turvallisen työskentelyilmapiirin
- oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä
- oppii suunnittelemaan omaa työprosessiaan
- oppii etsimään lisätietoja ja soveltamaan yhteyksiä opittuihin asioihin
- oppii valitsemaan oikeat työtavat, materiaalit ja välineet; taloudelliset, ympäristölliset sekä
turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen

5. – 6. LUOKKIEN KESKEISET SISÄLLÖT JA TYÖTAVAT
Käsityön yhteiset sisällöt
-

muodot, sommittelu ja värit
tuote- ja prosessi- ideointi
erilaiset työjärjestykset ja työohjeet
kaavoituksen perusteet
materiaali- ja kuluttajatietous
tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö
käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin mm. kuvataide,
luonnontieto ja matematiikka
erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoita
oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden
yhteiseen tarkasteluun
tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä soveltuvin
osin vaikutteita muista kulttuureista
oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen; käsityö harrastuksena ja
ammattina.

Tekstiilityön sisällöt
5.lk ja 6.lk
KONEOMPELU

-

ompelukoneen hyvä hallinta
yksinkertaisen vaatteen ompelu
mittojen ottaminen
kaava: käsitteet ja käyttäminen
työohjeen lukeminen (kuvalliset, sanalliset)
aihepiiriin liittyvä tekstiilitieto
erilaisia saumoja ja reunan huolitteluja
vetoketju
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NEULONTA

-

joustinneule
suljettu neule
leventäminen, kaventaminen
silmukoiden ja kerrosten laskeminen
kärkikavennuksia
omien virheiden havaitseminen
neuleen viimeistely
neuleen hoito

VIRKKAUS

-

puolipylväs, pylväs
lisääminen, kaventaminen
silmukoiden ryhmittelyä piirretyn ja sanallisen ohjeen
mukaan (ruutuvirkkaus)

KANKAAN KORISTELU

-

kone- ja käsinkirjontaa (applikointi)
tilkkutyö

MAHDOLLISIA MUITA
TEKNIIKOITA

-

nauhat
huovutus
kudonta
silkkimaalaus, marmorointi
virvittäin ompelu
ommeltu ryijy

Teknisen työn sisällöt
5.lk
Puuteknologia

Metalliteknologia

-

6.lk

-

mitoitus ja
merkitseminen
sahaaminen
höylääminen
hionta
poraaminen
talttaaminen
sorvaaminen
pintakäsittely

-

-

sahaaminen
viilaaminen
taivuttaminen
pakottaminen
niittaus

-

-

-

vaativammat liitokset
suorakulman käsite
opittujen taitojen
syventäminen
vaativampia mitoituksia
materiaalioppia
käsityökoneet

levyn leikkaaminen,
poraaminen ja
taivuttaminen
pintakäsittely
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Muut aiheet

-

muovi- ja lasityöt
virtapiiri,
sähkömoottori
polkupyörän huolto

-

elektroniikan
rakennussarja
polttomoottori,
RC/pienoismallit
kodin tekniikka

VUOSILUOKKA 7
TEKSTIILIKÄSITYÖN OPPISISÄLLÖT
7. LUOKAN TAVOITTEET
Vuosiluokkien 1 – 4 tavoitteita syvennetään ja lisäksi
Oppilas
- oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä
tuotteita
- oppii ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot
- perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja
teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta omaan suunnittelutyöhönsä
- perehtyy perinteisiin ja nykyaikaisiin käsityössä sovellettaviin teknologian tietoihin ja
taitoihin joita voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja
harrastuksissa
- oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä
- rohkaistuu luottamaan omiin tietoihin ja taitoihinsa muodostaen ja säilyttäen samalla
myönteisen asenteen
- oppii etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden
kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä
- oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten,
yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa
- oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja.

7 LK
KONEOMPELU

-

leikkuusuunnitelman tekeminen
tukikankaan käyttö
napinläpi
kauluksen tai muotokaitaleen valmistus ja kiinnitys

NEULONTA

-

neulemerkit ja – pinnat
kirjoneule
neuletiheyden laskeminen

VIRKKAUS

-

virkkausmerkein piirretyn tai sanallisen ohjeen itsenäinen
seuraaminen

KANKAAN KORISTELU

-

kasvipainantaa
monogrammi
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MAHDOLLISIA MUITA
TEKNIIKOITA

-

koukkuaminen

VUOSILUOKKA 7
TEKNISEN KÄSITYÖN OPPISISÄLLÖT
7. LUOKAN TAVOITTEET
Vuosiluokkien 1 – 4 tavoitteita syvennetään ja lisäksi
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
Oppilas:
- osaa valmistaa tuotteen teknisen piirustuksen pohjalta
- ottaa suunnittelussa huomioon esteettisyyden sekä tarkoituksenmukaisuuden onnistuneimman
muotoiluratkaisun löytämiseksi
- kykenee piirtämällä käsittelemään työn aikana syntyneitä ongelmia
- pystyy käyttämään kokemustensa lisäksi matemaattista tietoutta suunnittelutyönsä perustana
- osaa laatia teknisen piirustuksen yksinkertaisesta esineestä
- tutustuu tietokoneella tapahtuvaan suunnitteluun
Valmistaminen ja työskentely
Oppilas:
- saa työturvallisuusopetusta ja henkilökohtaista ohjausta koneiden ja laitteiden sekä erilaisten
työvälineiden käyttämisen opettelussa
- osaa käyttää suoja- sekä apuvälineitä työskentelytilanteen niin vaatiessa
- opettelee liittämistapoja materiaalien ja esineiden rakenteen sekä käyttötarkoituksen mukaan
- saa tietoa maaleista, lakoista ja liuottimista sekä niiden turvallisesta käyttämisestä
- opettelee valitsemaan oikean pintakäsittelytavan valmistettuun tuotteeseen
- harjoittelee huolellisesti pintakäsittelytaitoja entistä paremman tuloksen saamiseksi
- opettelee pintakäsittelyvälineiden jälkihuoltoa sekä muodostuneesta jätteestä huolehtimisen
perusasiat
Aihekokonaisuudet
Oppilas
- havaitsee oman kehittymisensä ja pystyy nauttimaan siitä
- ottaa toiset huomioon turvallisen konetyöskentelyn opettelussa
- saa omakohtaista, alustavaa kokemusta erilaisista ammateista
- pohtii laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteita
- käyttää yhteisiä materiaaleja, välineitä, laitteita ja koneita vastuullisesti
- opettelee raportoimaan ja arvioimaan suoritustaan
Työhön kasvaminen
Oppilas
- oppii tinkimättä noudattamaan työturvallisuusohjeita ja –määräyksiä
- kantaa vastuun omasta toiminnastaan työskentelytilanteissa
- oppii arvostamaan hyvää työilmapiiriä ja pitämään sitä yllä
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7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TYÖTAVAT
-

aiempien vuosiluokkien sisältöjen syventäminen
työturvallisuus
käsityökalujen oikea käyttö kodin korjaus ja – huoltotöissä
suunnittelusta tuotteeksi -prosessin hahmottaminen
jokamiehen sähkötyöt ja sähköturvallisuus
materiaalitietoisuuden ja niiden käyttömahdollisuuksien lisääminen arkielämässä

Puuteknologia

Metallitekno logia

7.lk
- puutavaran katkaisu, halkaisu ja monimutkaisten muotojen sahaus
vannesahalla
- oikaistaan puuta oikohöylällä ja höylätään määrämittaan tasohöylällä
- hiomakoneilla pintojen viimeistelyä
- reunojen jyrsintää ja oksakohtien paikkausta
- liimalevyn valmistaminen
- yleisemmät liitostekniikat
- pintakäsittely
- teknisenpiirustuksen perusteet
- eri puulajien ja – materiaalien tunnistaminen ja oikea käyttö

-

Sähkö- ja koneoppi
Elektroniikka

-

metallin piirroitus ja merkitsemistekniikoita
metallin muokkaaminen ja muotoilu kuumana ja kylmänä
eri materiaalien poraaminen ja kierrosnopeuksien valitseminen sekä
kappaleen turvallinen kiinnittäminen poraamisen suorittamiseksi
koneellinen hiominen ja kiillottaminen
metallin katkaisu- ja leikkuumenetelmiä
kierteiden tekeminen muovi- ja metallimateriaaleihin
kaasuhitsausvälineillä liekin sytytyksen, säätäminen ja
sammuttaminen
kovajuottaminen, kaasu- ja Mig- hitsaustekniikoiden harjoittelua
metallien pintakäsittely
piirilevyn syövyttäminen
elektroniikan komponenttien juottaminen kiinni piirilevyyn sekä
irrottaminen tarvittaessa
komponenttien tunnistaminen ja oikea kytkentä sekä toimintaperiaate
polttomoottorin toimintaperiaate ja voiman välittämisen periaate

ARVIOINTI
Arviointi tapahtuu vuosiluokalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Arvioinnissa kiinnitetään
erityisesti huomiota työskentelyprosessiin, jossa oppilas ja opettaja arvioivat työn suunnittelua,
valmistusta ja tulosta. Lisäksi arvioidaan oppilaan asennoitumista ja itseohjautuvuutta
työskentelyprosessin aikana. Työn edistymistä seurataan työskentelysuunnitelmaa apuna käyttäen.
Oppilaan itsearviointia voidaan kontrolloida työn valmistuttua palautekeskustelun ja/tai
arviointilomakkeen avulla.
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ARVIOINNIN KRITEERIT 5.-9. LUOKILLA
Arvosana
10

Työskentely / oppimistulokset
-

9

-

8

-

7

-

6

-

5

-

Työn tulos / itsearviointi

on erityisen lahjakas käsityössä
osaa suunnitella yksilöllisen, kauniin ja
toimivan tuotteen
osaa suunnitella myös tuotteen toteutuksen
osaa soveltaa opetettuja asioita erityisen
hyvin
auttaa mielellään ja oma-aloitteisesti muita
suunnittelee omaperäisen ja toimivan
tuotteen
ei tyydy toteuttamaan tuotettaan
yksinkertaisimmalla tavalla
osaa opetetut asiat hyvin ja toimii
omatoimisesti
huomaa pienet virheet ja osaa korjata ne
on kiinnostunut ja haluaa oppia lisää
auttaa mielellään muita
osaa suunnitella, mutta suunnitelmat eivät
useinkaan ole omaperäisiä
osaa yleensä opetetut asiat
käyttää kirjallisia ohjeita
yrittää itse ratkaista ongelmat, mutta joutuu
välillä kysymään lisäohjeita opettajalta
auttaa muita pyydettäessä

-

tuotoksen suunnittelu ja toteutus ei aina
kiinnosta
suunnitelmia täytyy korjailla ja täydentää
ei aina muista opetettuja asioita ja kysyy
lisäohjeita opettajalta
keskittyy puutteellisesti
järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen
on puutteellista
tuotoksen suunnittelu ja toteutus eivät
kiinnosta
suunnitelmat ovat puutteellisia ja epäselviä
ei muista opetettuja asioita
opettaja joutuu jatkuvasti puuttumaan
työskentelyyn
ei osaa tehdä suunnitelmaa
ei muista opetettuja asioita eikä kysy neuvoa
ei yleensä viitsi työskennellä

-

-

-

-

-

-

-

-

tuotokset ovat laadultaan erinomaisia
tuotokset ovat omien suunnitelmien ja
tavoitteiden mukaisia
saa arvioida omaa toimintaansa ja työn
lopputulosta realistisesti

tuotokset ovat laadultaan hyviä ja melkein
virheettömiä sekä hyvin viimeisteltyjä
tuotokset ovat tavoitteen mukaisia
arvioi realistisesti toimintaansa ja pystyy
hyödyntämään saamaansa palautetta
arvostaa omia ja toisten tuotoksia

tuotteet ovat käyttökelpoisia ja toimivia,
vain viimeistelyssä voi olla pieniä puutteita
pystyy arvioimaan melko realistisesti omaa
toimintaansa; löytää vahvuuksia ja
heikkouksia omasta toiminnastaan
pystyy hyödyntämään toisten antamaa
palautetta tulevassa toiminnassaan
tuotokset ovat yleensä käyttökelpoisia,
mutta eivät aina suunnitelman mukaisia ja
niissä voi olla virheitä
tuotokset valmistuvat hitaasti
arvioi omaa toimintaansa osittain
epärealistisesti

tuotokset sisältävät paljon virheitä tai
puutteita ja ovat usein epäsiistejä
keskeneräisiä töitä
pystyy arvioimaan vain pie ntä osaa
toiminnastaan
aloittaa tuotokset, mutta ne eivät valmistu
ei osaa arvioida omaa työskentelyään eikä
kykene vastaanottamaan palautetta
ei arvosta tuotoksiaan
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
Oppilas
- kykenee havaitsemaan myös itsenäisesti ongelmia ja ohjatusti suunnittelemaan
toteuttamiskelpoisia tuotteita, joiden suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä
oleva aika, välineet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja
tarkoituksenmukaisuus
- ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle
- dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla tai
muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on tarkoitus valmistaa
- osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisista ja muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista.
Valmistaminen
Oppilas
- työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä
huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä
- hallitsee perustekniikoita siten että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, ekologinen ja
esteettinen
- osaa työskennellä tavoitteisesti yksin ja tiimeissä
- osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä,
järjestelmiä ja niiden sovelluksia
- osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa.
Itsearviointi sekä käsityöprosessin ja sen tulosten pohdinta
Oppilas
- kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan ja osoittamaan sekä
prosessin kulussa että tuloksissa vahvuuksia ja heikkouksia
- osoittaa käsityöprosessin arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja halunsa suunnata toimintaa
palautteen mukaisesti
- pyrkii arvioimaan arkielämässä tarvitsemiaan tuotteita esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja
tarkoituksenmukaisuuskriteerein
- muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan.
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22.4. Liikunta
Koululiikunta kasvattaa lapsia liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikunnan keskeinen tehtävä on
tuottaa lapselle liikunnan iloa ja myönteisiä liikuntakokemuksia ja -elämyksiä. Kokemuksilla ja
elämyksillä voidaan vaikuttaa lapsen itsetuntemuksen ja omanarvontunteen vahvistumiseen.
Liikunnan avulla opetetaan rentoutumisen sekä terveellisten elämäntapojen taitoja. Liikunnassa
kehittyvät yhteistyötaidot sekä ristiriitatilanteiden selvittämisen taidot. Kasvatuksessa korostetaan
reilun pelin henkeä.
VUOSILUOKAT 1 – 4
Vuosiluokkien 1 – 4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset
kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä ja se etenee
motorisista perustaidoista kohti lajitaitoja. Liikunnan opetuksen lähtökohta on oppilaiden aktiivisuus,
ja opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia.
1. – 4. LUOKKIEN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
- kokee liikunnan iloa ja omaksuu myönteisen asenteen liikuntaa kohtaan sekä kiinnostuu
liikunnan harrastamisesta
- rakentaa myönteisten liikuntakokemusten avulla itsetuntoaan ja fyysistä minäkuvaansa
- saa harrastaa liikuntaa kannustavassa ilmapiirissä omilla ehdoillaan ilman keskinäisen kilpailun
korostumista
- harjaantuu yhteistyötaidoissa, sääntöjen noudattamisessa sekä itsensä tuntemisessa
- harjaantuu liikehallintatekijöiden, motoristen perustaitojen ja kuntotekijöiden kehittämisessä
- oppii hyvää käytöstä ja reilun pelin hengen toteuttamista
- kehittyy liikunnan lajitaidoissa
- oppii tarkkailemaan, kehittämään ja ylläpitämään omaa fyysistä ja psyykkistä toimintakykyään
ja hyvinvointiaan
- tottuu peseytymiseen ja hoitamaan hygieniaansa
- tutustuu kansalliseen liikuntakulttuuriin: liikuntaleikkeihin, kansantansseihin ja liikkumiseen
luonnossa
- tuntee terveyteen vaikuttavat tekijät ja omaksuu opiskeluvirettä ja terveyttä edistäviä
arkikäytäntöjä ja elämäntapoja
- oppii turvalliset liikuntatavat ja uimataidon

1. – 2. LUOKAN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
- kokee liikunnan ja oppimisen iloa
- saa virikkeitä liikunnan harrastamiseen
- harjoittelee monipuolisesti motorisia perustaitoja
- oppii hyvää käytöstä ja toisten huomioimista
- oppii noudattamaan sääntöjä ja reilun pelin henkeä
- oppii yhdessä toimimista
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1. – 2. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
JÄRJESTÄYTYMISMUODOT JA LEIKIT
- rivi, jono, parijono, piiri, jako kahteen
- suuntien ymmärtäminen
- reaktio- ja juoksuleikit
- välineleikit
- pienpelit

VOIMISTELU
- perus- ja kuntovoimistelu; ryömiminen, konttaaminen, käynti, juoksu, hypyt ja hyppelyt,
taivutukset, venytykset, kieriminen, kuperkeikat
- telinevoimistelu; riippuminen, kiipeäminen, heiluminen, hyppääminen, pyöriminen,
tasapainoasennot, ponnistaminen ja alastulo
- telineinä; permanto/matto, penkki/puomi, puolapuut, köydet, renkaat, nojapuut/rekki
- välinevoimistelu; hernepussi, keila, pallo, hyppynaru, pallo

MUSIIKKILIIKUNTA, TANSSI
- laulu- ja rytmileikkejä
- luovaa tanssia; mielikuvien käyttö eläytymisessä ja itseilmaisussa
- piirileikkejä, ryhmätansseja

PALLOILU
- pallon käsittelytaidot
- pallopelien alkeita

LUONNOSSA LIIKKUMINEN, SUUNNISTUS
- maasto- ja luontoleikit
- valokuvasuunnistus
- luokan kartta
- pihakartta
- retkeily

TALVILAJIT
- suksien pakkaaminen ja kantaminen
- suksien kiinnittäminen ja sauvojen oikea käyttö
- kaatuminen ja pystyyn nouseminen
- hiihdon alkeet
- luistinten kiinnittäminen ja huolto
- luistelun alkeet; liukuminen, jarruttaminen

YLEISURHEILU
- juoksu
- hyppääminen; tasa- ja vuoroponnistus, vauhditta/vauhdin kanssa,
- heittäminen; vauhditon perusheitto yläkautta
- kiinniottaminen
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UINTI
- veteen totuttautuminen ja vesileikit
- alkeisuinnit

3. – 4. LUOKAN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
- kokee liikunnan iloa ja omaksuu myönteisen asenteen liikuntaa kohtaan
- sekä kiinnostuu liikunnan harrastamisesta
- harjaantuu itsenäisen työskentelyn- sekä yhteistyötaidoissaan kannustavassa ilmapiirissä
- oppii hyvää käytöstä ja reilun pelin henkeä
- oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa
- harjaantuu motoristen perustaitojen ja kuntotekijöiden kehittämisessä
- tutustuu eri lajeihin
- oppii turvalliset liikuntatavat
- oppii pukeutumaan tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten sekä huolehtimaan puhtaudestaan

3. – 4. LUOKKIEN KESKEISET SISÄLLÖT
VOIMISTELU
- perus- ja kuntovoimistelu; käynti, juoksu, hypyt ja hyppelyt
- lihashallinta- ja liikkuvuusharjoitteet
- lihaksia vahvistavat harjoitteet
- telinevoimistelu; permanto/matto, penkki/puomi, hyppytelineet, puolapuut, köydet, renkaat,
nojapuut/rekki
- välinevoimistelu; hernepussi, pallo, hyppynaru, pallo

MUSIIKKILIIKUNTA, TANSSI
- laulu- ja rytmileikkejä
- piirileikkejä, ryhmätansseja
- mahdollisesti nuorison nykytansseja (street, hiphop..) ja paritansseja

PALLOILU
- viitepelit ja pienpelit eri palloilulajeissa
- pesäpallo/pitsku, koripallo, lentopallo, salibandy ja jalkapallo

LUONNOSSA LIIKKUMINEN, SUUNNISTUS
- suunnistaminen alkeiskarttaa hyväksi käyttäen
- luonnossa liikkuminen luontoa kunnioittaen

TALVILAJIT
- -hiihto; perinteisen ja luisteluhiihdon alkeet
- -luistelu; liukuminen, eteenpäin luistelu, jarrutus
- -jääpelien perusteet
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YLEISURHEILU
- juoksu; perus- ja pikajuoksut, viestit, lähtö
- hyppääminen; pituushyppy ja korkeushyppy
- heittäminen; pallonheitto, kuulantyöntö ja turbokeihäs

UINTI
- vahvistetaan opeteltuja alkeisuinteja
- eri uintityylien harjoittelu (rinta-, selkä- ja vapaauinti)
- sukellusten ja hyppyjen harjoittelu
- uintimerkkien suorittaminen

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas:
- hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä
- juosta, hypätä ja heittää
- osaa voimisteluliikkeitä
- osaa ilmaista itseään
- osaa käsitellä pelivälineitä
- osaa liikkua luonnossa
- osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen
- pystyy liikkumaan suksilla
- pystyy uimaan monipuolisesti
- toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa
- osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan
- toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti ja
yritteliäästi liikunnan opetukseen
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VUOSILUOKAT 5 - 9
5. – 6. LUOKAN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
- kehittää motorisia perustaitojaan sekä fyysistä kuntoaan ja oppii liikunnan lajitaitoja
- oppii tarkkailemaan, kehittämään ja ylläpitämään omaa fyysistä ja psyykkistä toimintakykyään
ja hyvinvointiaan
- oppii liikkumaan turvallisesti ja pukeutumaan asianmukaisesti erilaisiin liikuntatilanteisiin
- kehittyy vastuullisuudessa sekä toisten ihmisten huomioimisessa
- kehittää uimataitoaan ja suorittaa uimataitotestin (hyppy, 200m uintia, josta 50m selkää)
- tuntee terveyteen vaikuttavat tekijät ja omaksuu opiskeluvirettä ja terveyttä edistäviä
arkikäytäntöjä ja elämäntapoja

5.- 6. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
VOIMISTELU
- perus- ja kuntovoimistelu; käynti, juoksu, hypyt, hyppelyt ja rentoutus
- lihashallinta- ja liikkuvuusharjoitteet (esim. venyttelyt, taivutukset)
- lihaksia vahvistavat harjoitteet (esim. kuntopiirit)
- telinevoimistelu; permanto/matto, penkki/puomi, hyppytelineet, puolapuut, köydet, renkaat,
nojapuut/rekki
- välinevoimistelu; hernepussi, pallo, hyppynaru

MUSIIKKILIIKUNTA, TANSSI
- piirileikkejä, ryhmätansseja
- mahdollisesti nuorison nykytansseja (street, hiphop..)
- paritanssien alkeita (valssi, jenkka)

PALLOILU
- pienpelit eri palloilulajeissa
- peliajatuksen, perustekniikan ja perustaktiikan harjoittaminen
- pesäpallo/pitsku, koripallo, lentopallo, salibandy, jalkapallo

LUONNOSSA LIIKKUMINEN, SUUNNISTUS
- suunnistaminen lähikartan avulla
- kompassin käyttö
- kartanlukuharjoituksia
- erilaisia suunnistusharjoituksia (esim. viuhka- ja reittisuunnistus)
- luonnossa liikkuminen luontoa kunnioittaen
- jokamiehen oikeudet

TALVILAJIT
- hiihto; perinteisen ja luisteluhiihdon tekniikoiden kehittäminen
- luistelu; liukuminen, eteenpäin luistelu, erilaiset jarrutukset, kaarreluistelu
- jääpelien peliajatuksen ja perustaktiikan harjoittaminen
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YLEISURHEILU
- juoksu; pikajuoksu, kestävyysjuoksu, aitajuoksu, viestit, kyyrylähtö
- hyppääminen; pituushyppy ja korkeushyppy (ulko- ja sisäjalkaponnistus)
- heittäminen; pallonheitto, keihäänheitto ja kuulantyöntö

UINTI
- eri uintityylien harjoittelu (rinta-, selkä- ja vapaauinti)
- sukellusten ja hyppyjen harjoittelu
- uintimerkkien suorittaminen
- vedestä pelastamisen harjoittelu
- uimataitotestin suorittaminen (hyppy, 200m uintia, josta 50 m selkää)

ARVIOINTI VUOSILUOKILLA 3-6
Todistuksessa annettavaa arviointia varten kriteereinä toimivat liikunna yleiset tavoitteet,
vuosiluokkakohtaiset tavoitteet sekä valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa esitetyt hyvän
osaamisen kriteerit. Arvioinnin pohjana voidaan käyttää seuraavien osatavoitteiden arviointia:
1. LIIKUNTATAIDOT
- arvioidaan keskeiset liikuntataidot
2. ASENNE JA SOSIAALISUUS
- suhtautuu koululiikuntaan myönteisesti
- osoittaa toiminnassaan vastuuta ja kykyä ottaa toiset huomioon
- noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta, sekä hoitaa annetut tehtävät
vastuuntuntoisesti
- oppilaalla on liikuntatunnille sopivat varusteet ja välineet
- käyttäytyy hyvien käytöstapojen mukaisesti
- pystyy itsenäiseen harjoitteluun ohjatussa tilanteessa, sekä toimimaan ryhmässä ja
joukkueessa
3. AKTIIVISUUS, FYYSINEN KUNTO
- osoittaa aktiivisuutta, sekä oppimis- ja yrittämishalua liikuntatunneilla
- osoittaa mielenkiintoa liikuntaa kohtaan myös koululiikunna ulkopuolella (harrastuneisuus)
- ymmärtää liikunnan merkityksen fyysisen kunnon kehittäjänä
- pystyy fyysisen kuntonsa puolesta osallistumaan aktiivisesti liikuntatunneilla
7. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas:
- oppii liikunta- ja lajitaitoja
- kehittää fyysistä kuntoaan
- innostuu liikunnan harrastamisesta
- ymmärtää liikunnan merkityksen terveydelle
- osaa uida ja hallitsee myös vedestä pelastamisen taitoja
- varustautuu asianmukaisesti liikuntatilanteisiin ja liikkuu turvallisesti
- osoittaa aktiivisuutta ja suhtautuu myönteisesti liikuntaan
- toimii reilun pelin hengen mukaisesti
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7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
VOIMISTELU
- kuntoharjoittelu; kuntopiiriharjoittelu, kuntotestit ja tutustuminen kuntosalilaitteisiin
- telinevoimistelu; erilaisilla telineillä (permanto/matto, penkki/puomi, hyppytelineet, puolapuut,
köydet, renkaat, nojapuut ja rekki)
- aerobic, stepaerobic ja välinevoimistelu mahdollisuuksien mukaan
MUSIIKKILIIKUNTA
- nuorison nykytansseja; street, hiphop, disco ryhmän kokoonpanon ja kiinnostuksen mukaan
- paritansseja mahdollisuuksien mukaan (yleistanssi, valssi, jenkka)
PALLOILU
- peliajatuksen, tekniikoiden ja taktiikoiden harjoittaminen
- pesäpallo, jalkapallo, lentopallo, koripallo, salibandy, jääkiekko / kaukalopallo / ringette ja
mahdollisuuksien mukaan tennis, käsipallo ja ultimate
SUUNNISTUS
- erilaisia suunnistusharjoituksia korttelikartalla
- karttaretki maastoon
- kartanlukuharjoituksia
- reittisuunnistus
- jokamiehen oikeudet
TALVILAJIT
- mahdollisuuksien mukaan hiihto, laskettelu, lumilautailu
- luistelu; - eteenpäin ja taaksepäin luistelu, kaarreluistelu ja jarrutukset
- jääkiekko / kaukalopallo / ringette
YLEISURHEILU
- juoksemisen, hyppäämisen ja heittämisen suoritustekniikoiden kehittäminen
- pikajuoksu, kestävyysjuoksu, hyppy- ja heittolajit
UINTI
- hengenpelastus
- krooliuinti, rintauinti, selkäuinti
- sukellus, starttihypyt
- uintitestit mahdollisuuksien mukaan
- vesivoimistelu, kuntouinti

8. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas:
- oppii liikunta- ja lajitaitoja sekä soveltaa niitä
- kehittää fyysistä kuntoaan
- innostuu liikunnan harrastamisesta
- ymmärtää liikunnan merkityksen terveydelle
- osaa uida ja hallitsee myös vedestä pelastamisen taitoja
- varustautuu asianmukaisesti liikuntatilanteisiin ja liikkuu turvallisesti
- osoittaa aktiivisuutta ja suhtautuu myönteisesti liikuntaan
- toimii reilun pelin hengen mukaisesti
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8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
VOIMISTELU
- kuntoharjoittelu; kuntopiiriharjoittelu, kuntotestit ja kuntosaliharjoittelu
- telinevoimistelu; erilaisilla telineillä (permanto/matto, penkki/puomi, hyppytelineet, puolapuut,
köydet, renkaat, nojapuut ja rekki)
- aerobic, stepaerobic ja välinevoimistelu mahdollisuuksien mukaan
MUSIIKKILIIKUNTA
- nuorison nykytansseja; street, hiphop, disco ryhmän kokoonpanon ja kiinnostuksen mukaan

PALLOILU
- peliajatuksen, tekniikoiden ja taktiikoiden edelleen harjoittaminen
- pesäpallo, jalkapallo, lentopallo, koripallo, salibandy, jääkiekko / kaukalopallo / ringette ja
mahdollisuuksien mukaan tennis, käsipallo ja ultimate
SUUNNISTUS
- kartanluvun kertaus
- parisuunnistus maastossa
- kompassin käyttö
- jokamiehen oikeudet
TALVILAJIT
- mahdollisuuksien mukaan hiihto, laskettelu, lumilautailu
- luistelu; eteenpäin ja taaksepäin luistelu, kaarreluistelu ja jarrutukset
- jääkiekko / kaukalopallo / ringette

YLEISURHEILU
- juoksemisen, hyppäämisen ja heittämisen tekniikoiden kehittäminen
- pikajuoksut, kestävyysjuoksu, viestit, pituushyppy, korkeushyppy, kolmiloikka, kuulantyöntö ja
keihäänheitto (turbokeihäs)

9. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas:
- oppii liikunta- ja lajitaitoja sekä soveltaa niitä
- kehittää fyysistä kuntoaan
- innostuu liikunnan harrastamisesta
- ymmärtää liikunna n merkityksen terveydelle
- osaa uida ja hallitsee myös vedestä pelastamisen taitoja
- varustautuu asianmukaisesti liikuntatilanteisiin ja liikkuu turvallisesti
- osoittaa aktiivisuutta ja suhtautuu myönteisesti liikuntaan
- toimii reilun pelin hengen mukaisesti
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9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
VOIMISTELU
- kuntoharjoittelu; kuntopiiriharjoittelu, kuntotestit ja kuntosaliharjoittelu
- kunto-ohjelman laatimisen perusteet
- telinevoimistelu; erilaisilla telineillä (permanto/matto, penkki/puomi, hyppytelineet, puolapuut,
köydet, renkaat, nojapuut ja rekki)
- aerobic, stepaerobic ja välinevoimistelu mahdollisuuksien mukaan
MUSIIKKILIIKUNTA
- nuorison nykytansseja; street, hiphop, disco ryhmän kokoonpanon ja kiinnostuksen mukaan
- paritansseja mahdollisuuksien mukaan (yleistanssi, valssi, jenkka)
PALLOILU
- peliajatuksen, tekniikoiden ja taktiikoiden syventäminen
- pesäpallo, jalkapallo, lentopallo, koripallo, salibandy, jääkiekko / kaukalopallo / ringette ja
mahdollisuuksien mukaan tennis, käsipallo ja ultimate
SUUNNISTUS
- kompassin käytön ja kartanluvun kertaus
- parisuunnistus maastossa
- jokamiehen oikeudet
TALVILAJIT
- mahdollisuuksien mukaan hiihto, laskettelu, lumilautailu
- luistelu; eteenpäin ja taaksepäin luistelu, kaarreluistelu ja jarrutukset
- jääkiekko / kaukalopallo / ringette

YLEISURHEILU
- juoksemisen, hyppäämisen ja heittämisen tekniikoiden kehittäminen
- pikajuoksut, kestävyysjuoksu, viestit, pituushyppy, korkeushyppy, kolmiloikka, kuulantyöntö ja
keihäänheitto (turbokeihäs)
UINTI
- perusuintitekniikoiden ja sukeltamisen taidon kehittäminen
- hengenpelastusuintitekniikan parantaminen
- uintikestävyyden kehittäminen
- krooliuinti, rintauinti, selkäuinti ja kylkiuinti
- sukellus, starttihypyt
- uintitestit mahdollisuuksien mukaan
- vesivoimistelu, vesipelit ja kuntouinti

TYÖTAVAT
-

itsenäinen suorittaminen
pari- ja pienryhmätyöskentely
joukkueen jäsenenä toimiminen
avustaminen
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LIIKUNNAN ARVOSANAN ANTAMINEN VUOSILUOKILLA 7.-9.
1. LIIKUNTATAIDOT N.25% ARVOSANASTA
- arvioidaan keskeiset liikuntataidot
2. AKTIIVISUUS, ASENNE JA SOSIAALISUUS N.50% ARVOSANASTA
- osoittaa aktiivisuutta, sekä oppimis- ja yrittämishalua liikuntatunneilla ja suhtautuu
koululiikuntaan myönteisesti
- osoittaa toiminnassaan vastuuta ja kykyä ottaa toiset huomioon
- noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta, sekä hoitaa annetut tehtävät
vastuuntuntoisesti
- pystyy itsenäiseen harjoitteluun ohjatussa tilanteessa, sekä toimimaan ryhmässä ja
joukkueessa
- liikuntatunnille sopivat varusteet ja välineet mukana
- käyttäytyy hyvien käytöstapojen mukaisesti
3. FYYSINEN KUNTO N.25% ARVOSANASTA
Osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään.
- yleiskestävyystesti
- lihaskuntotesti
Kiitettävä liikuntanumero (9-10) edellyttää opetettujen liikuntamuotojen ja –lajien erinomaista
hallintaa, sekä soveltamiskykyä. Ylintä numeroa ei anneta oppilaalle, joka ei osaa hävitä, ei voittaa,
tai hän osoittaa ylimielisyyttä liikuntatuntien harjoittelua kohtaan. Tyydyttävä arvosana (7) voidaan
antaa hyvästä yrityksestä ja aktiivisuudesta, vaikka oppilaan taidot ja kunto eivät aina sitä
edellyttäisikään.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas:
- osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa
- osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä
- osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa
- osaa yleisempien pallopelien perusteet ja pelaa sovittujen sääntöjen mukaan
- osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiesoikeuksista
- osaa luistella sujuvasti
- hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat taidot
- hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taidot
- tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä
- osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään
- osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, pukeutuu liikuntatunnille asiallisesti ja
huolehtii puhtaudestaan
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon noudattaa sääntöjä, sopimuksia ja reilun pelin
periaatteita
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22.5. Kotitalous
Kotitalousopetuksen tarkoituksena on opettaa arkipäivän tilanteissa tarvittavia käytännön työtaitoja,
yhteistyötaitoja, tiedonhankintaa ja niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Kotitalousopetuksessa
työtaitojen rinnalla opastetaan oppilaita tekemään terveyteen positiivisesti vaikuttavia, taitavia
valintoja tämän päivän valintaviidakossa ja herättämään kiinnostus ja tietoisuus ravitsemuksen
merkityksestä. Tehtävänä on ohjata viisaiden ruokavalintojen ja ruoka-ainemuokkaamisen taitoihin
ja tätä kautta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveellisempiin elintapoihin. Kotitaloudessa
ohjataan oppilasta ottamaan vastuuta ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön
viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.
Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin
kysymyksiin, jotka käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan
yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa mahdollisuuksia opetuksen eheyttämiseen
ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa käytäntöön useiden eri alojen tietoa.
Yhteistyötä tarvitaan erityisesti terveystiedon, biologian ja fysiikka/kemian kanssa.

7. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas oppii
- ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin
kannalta
- pohtimaan kotitalouksien arjen hallinnan kannalta tarpeidensa ja voimavarojensa merkitystä
sekä yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa
- ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyvät perustaidot ja käyttää
tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia aineita ja työtapoja
- toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutuksen
monimuotoisuutta ja kulutukseen liittyviä ongelmia
- tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista ja paikallista kulttuuria sekä
kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia

7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Perhe ja yhdessä eläminen
- hyvät tavat, tapakulttuuri ja kalenterivuoden juhlat
- sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri: myönteisen ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen,
toisen huomioon ottaminen ja auttaminen, vastuu omista ja ryhmän tehtävistä, erilaisuuden
hyväksyminen ja lämpimäiset perheelle
- tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä: työskentely sekaryhmissä, kaikkien perheen jäsenten on
mahdollista tehdä kodin töitä kykyjensä mukaan
Ravitsemus ja ruokakulttuuri
- ruokaympyrä ja -kolmio, lautasmalli ja ravintosuositukset, terveet elämäntavat ja hyvinvoiva
ihminen ja ruoka, valmistetaan ruokia ja leivonnaisia ravintosuositukset ja terveellisyys
huomioiden
- ruoan laatu ja turvallisuus: ensiluokkaiset raaka-aineet, elintarvikkeiden säilytys
- perusruoanvalmistusmenetelmät
- ateriasuunnittelu: arki- ja juhla-ateriat
- ruokakulttuurien muuttuminen
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Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
- ruokatalouden suunnittelu, säästäminen, itse tehty/valmistuote
- kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet
- kulutuksen ympäristövaikutukset
- kriittinen suhtautuminen median kautta tulevaan kotitalouteen liittyvään tietoon
Koti ja ympäristö
- asunnon ja tekstiilien hoito: kodin siivous, puhdistusaineet ja siivousvälineet, pyykinpesu,
pesuaineet ja pyykin jälkikäsittely
- lähiympäristön hoito ja jätehuolto: lajittelu ja kierrätys
- kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttö: käyttö, hoito ja työturvallisuus

8. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas oppii
- ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin
kannalta
- pohtimaan kotitalouksien arjen hallinnan kannalta tarpeidensa ja voimavarojensa merkitystä
sekä yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa
- lisää asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustaitoja ja käyttämään tarkoituksenmukaisia,
turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia aineita ja työtapoja
- toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutuksen
monimuotoisuutta ja kulutukseen liittyviä ongelmia
- tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista ja paikallista kulttuuria sekä
kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia
- säilönnän perusteita
- käyttämään monipuolisemmin ruokatalouteen liittyviä perustaitoja ja ruoka-aineita
- perusasiat yleisimmistä erityisruokavalioista ja valmistamaan ruokia ja leivonnaisia
- suomalaiseen juhlapyhien perinteeseen liittyviä tapoja
- suomalaisen ruokaperinteen maakunnittain
- juhlien järjestämisen

8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Perhe ja yhdessä eläminen
- hyvät tavat, tapakulttuuri ja kalenterivuoden juhlat
- sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri: myönteisen ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen,
toisen huomioon ottaminen ja auttaminen, vastuu omista ja ryhmän tehtävistä, erilaisuuden
hyväksyminen ja lämpimäiset perheelle
- tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä: työskentely sekaryhmissä, kaikkien perheen jäsenten on
mahdollista tehdä kodin töitä kykyjensä mukaan
Ravitsemus ja ruokakulttuuri
- terveet elämäntavat ja hyvinvoiva ihminen ja ruoka, valmistetaan ruokia ja leivonnaisia
ravintosuositukset ja terveellisyys huomioiden
- ruoan laatu ja turvallisuus: ensiluokkaiset raaka-aineet, elintarvikkeiden säilytys
- perusruoanvalmistusmenetelmät
- ateriasuunnittelu: arki- ja juhla-ateriat, juhlien järjestäminen
- ruokakulttuurien muuttuminen
- säilöntä
- erityisruokavaliot
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Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
- ruokatalouden suunnittelu, säästäminen, itse tehty/valmistuote
- kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet
- kulutuksen ympäristövaikutukset
- kriittinen suhtautuminen median kautta tulevaan kotitalouteen liittyvään tietoon
Koti ja ympäristö
- asunnon ja tekstiilien hoito: kodin siivous, puhdistusaineet ja siivousvälineet, pyykinpesu,
pesuaineet ja pyykin jälkikäsittely
- lähiympäristön hoito ja jätehuolto: lajittelu ja kierrätys
- kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttö: käyttö, hoito ja työturvallisuus
9. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilas
- oppii lisää erilaisia säilöntätapoja
- oppii erilaiset taikinatyypit ja valmistamaan niistä makeita ja suolaisia leivonnaisia
- oppii suomalaisia juhlaperinteeseen liittyviä tapoja
- tutustuu eri maanosien ruokakulttuuriin, ruokailutapoihin, makuihin ja tyypillisimpiin ruokaaineisiin
- ymmärtää ruoan valintaan vaikuttavia seikkoja

9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
Perhe ja yhdessä eläminen
- hyvät tavat, tapakulttuuri ja kalenterivuoden juhlat
- sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri: myönteisen ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen,
toisen huomioon ottaminen ja auttaminen, vastuu omista ja ryhmän tehtävistä, erilaisuuden
hyväksyminen ja lämpimäiset perheelle
- tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä: työskentely sekaryhmissä, kaikkien perheen jäsenten on
mahdollista tehdä kodin töitä kykyjensä mukaan
Ravitsemus ja ruokakulttuuri
- terveet elämäntavat ja hyvinvoiva ihminen ja ruoka, valmistetaan ruokia ja leivonnaisia
ravintosuositukset ja terveellisyys huomioiden
- ruoan laatu ja turvallisuus: ensiluokkaiset raaka-aineet, elintarvikkeiden säilytys
- perusruoanvalmistusmenetelmät
- ateriasuunnittelu: arki- ja juhla-ateriat, juhlien järjestäminen
- säilöntä
- kansainvälinen ruokakulttuuri
- leivonta
Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
- ruokatalouden suunnittelu, säästäminen, itse tehty/valmistuote
- kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet
- kriittinen suhtautuminen median kautta tulevaan kotitalouteen liittyvään tietoon
- ruoan valinta
Koti ja ympäristö
- lähiympäristön hoito ja jätehuolto: lajittelu ja kierrätys
- kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttö: käyttö, hoito ja työturvallisuus
- valinnan ympäristövaikutukset
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TYÖTAVAT
-

ryhmä-, pari- ja yksilötyöskentely soveltaen teoriaopetus käytäntöön
demonstraatiot
kotitehtävät, pakolliset ja vapaaehtoiset

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE KAHDEKSAN (8) (OPH)
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Oppilas
- osaa noudattaa hyviä tapoja sekä ymmärtää kodin ihmissuhteiden ja tasa-arvon merkitystä
- tuntee kotitalouteen liittyvän suunnittelun, työnjaon ja ajankäytön perusteita
Käytännön työtaidot
Oppilas
- tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia ja tavallisimpia ruoanvalmistuksen ilmiöitä ja osaa käyttää
näitä tietoja hyväkseen ruoanvalmistuksessa
- pystyy ohjatusti valmistamaan aterioita sekä tietää monipuolisen ruokavalion merkityksen omalle
terveydelle ja hyvinvoinnille
- käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja aineita sekä tavallisimpia kodinkoneita turvallisesti
- osaa huolehtia jätteiden peruslajittelusta
- osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja osaa tekstiilien perushoitomenetelmät
- osaa tehdä tavanomaiset kodin siivoustyöt
Tiedon hankinta- ja käsittelytaidot
Oppilas
- tunnistaa suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin keskeisiä piirteitä
- ymmärtää elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä
tietää ruoan turvallisuuteen liittyviä vaaratekijöitä
- tuntee tärkeimmät kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet ja on selvillä kuluttajan vastuusta
- tuntee kotitalouden rahankäytön perusteita ja osaa tehdä oman rahankäyttösuunnitelmansa
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23. VALINNAISAINEET
KUVATAITEEN VALINNAISAINEET
Valinnaiset 2 viikkotunnin ainekokonaisuudet
8. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
TAVOITTEET
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
- Oppilas kehittää tilantajuaan ja avaruudellista hahmotuskykyään, kykyään hahmottaa
muotoja ja niiden suhteita luonnossa, rakennetussa ja esineympäristössä sekä kuvissa.
- Oppilas kehittää väritajuaan havainnoimalla, tutkimalla ja tulkitsemalla valon ja värin
suhdetta sekä värien vuorovaikutusta. Oppilas tutustuu keskeisiin väriteorioihin ja
rohkaistuu värikokeiluihin sekä oman väri- ilmaisun kehittämiseen.
- Oppilas opiskelee kuvan sommittelua tutustuen sen keinoihin ja lainalaisuuksiin. Hän oppii
kuvan elementtien suhteita, liikettä ja rytmiä
- Oppilas ymmärtää kuvan rajaamisen ja valitun kuvakulman funktionaalisen ja psykologisen
merkityksen ja mahdollisuudet kuvailmaisussa.
Taiteen tuntemus ja kulttuurien osaaminen
Elävä suhde taiteeseen edellyttää oppilaalta vastaanottajana, että hän
- Kykenee eläytymään taiteeseen, ymmärtää teoksen merkityksen estetiikan ja etiikan
kannalta
- Ymmärtää taideteoksen sen kansan ja kulttuurin ilmentäjänä, missä ja miksi se on luotu
- Taiteen tekijänä oppilas pyrkii tietoisesti taiteellisesti tuoreeseen tulokseen
- Oppilas oppii luonnollisen vuorovaikutukselliseen suhtautumiseen taiteeseen
Media ja kuvaviestintä
- Oppilas ymmärtää kuvaviestintää, valmistaa ja vastaanottaa kuvallisia viestejä sekä kykenee
yhdistämään kuvaa, sanaa ja ääntä viesteissään.
- Oppilas osaa arvioida arkiympäristön kuvaviestejä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta.
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
-

Oppilas kasvaa kykeneväksi ympäristön visuaaliseen havainnointiin.
Oppilas tutustuu eri aikojen ja kulttuurien arkkitehtuurin muotokieliin
Oppilas tutkii rakennettua ympäristöä ja esinekulttuuria arvioiden ja arvottaen sitä
esteettisestä ja ekologisesta näkökulmasta

8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
8. luokka
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Piirroksia havainnoista.
Piirroksia mielikuvituksesta.
Tekninen piirtäminen, perspektiivi-, työpiirustus, varjokonstruktio tai muuta vastaavaa.
Värin vaikutus tunnelmaan, viestin merkitykseen.
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Valon ja varjon värien tutkiminen
Havaintopiirtäminen tai maalaaminen
Sommittelun tarkastelua taidekuvista
Pelkistysharjoituksia yksinkertaistaen tai abstrahoiden
Taiteen tuntemus ja kulttuurien osaaminen
Taideteoksen tutkiminen ja tulkitseminen
Taidekuvan käyttö eri muodoissaan opetuksessa havaintomateriaalina tekniikoiden opiskelussa sekä
kulttuurin ja taiteen selittämisessä
Keskustelua ja kirjoitelmia aiheesta, oma muunnelma merkkiteoksesta
Oma taidekuva
Taidekuvan rytmi, sommittelu, valööri ja väri
Mahdollinen näyttelykäynti tai tutustuminen taiteilijaan tai työhuoneeseen

Media ja kuvaviestintä
Graafinen suunnittelu: juliste, kirjan tai levyn kannet
Median kuvamaailman kriittinen kommentointi ja analysointi
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Luonnon havainnointiin liittyvät tehtävät eri tekniikoin (ks. kuvailmaisu)
Arkiesineestä koristemalliksi. Muodon pelkistys/rikastaminen. Mallipiirros esineen/kuvan mukaan.
Havainnoidaan ja analysoidaan oman elinympäristön arkkitehtuuria.
Suunnitteluprosessi: kenelle, mihin tilaan, minkälaiseen käyttöön tuote suunnitellaan. Käytettävyys
ja toteutusprosessi.

9. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
TAVOITTEET
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
- Oppilas kehittää tilantajuaan ja avaruudellista hahmotuskykyään, kykyään hahmottaa
muotoja ja niiden suhteita luonnossa, rakennetussa ja esineympäristössä sekä kuvissa.
- Oppilas kehittää väritajuaan havainnoimalla, tutkimalla ja tulkitsemalla valon ja värin
suhdetta sekä värien vuorovaikutusta. Oppilas tutustuu keskeisiin väriteorioihin ja
rohkaistuu värikokeiluihin sekä oman väri- ilmaisun kehittämiseen.
- Oppilas opiskelee kuvan sommittelua tutustuen sen keinoihin ja lainalaisuuksiin. Hän oppii
kuvan elementtien suhteita, liikettä ja rytmiä
- Oppilas ymmärtää kuvan rajaamisen ja valitun kuvakulman funktionaalisen ja psykologisen
merkityksen ja mahdollisuudet kuvailmaisussa.
Taiteen tuntemus ja kulttuurien osaaminen
Elävä suhde taiteeseen edellyttää oppilaalta vastaanottajana, että hän
- Kykenee eläytymään taiteeseen, ymmärtää teoksen merkityksen estetiikan ja etiikan
kannalta
- Ymmärtää taideteoksen sen kansan ja kulttuurin ilmentäjänä, missä ja miksi se on luotu
- Taiteen tekijänä oppilas pyrkii tietoisesti taiteellisesti tuoreeseen tulokseen
- Oppilas oppii luonnollisen vuorovaikutukselliseen suhtautumiseen taiteeseen
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Media ja kuvaviestintä
- Oppilas ymmärtää kuvaviestintää, valmistaa ja vastaanottaa kuvallisia viestejä sekä kykenee
yhdistämään kuvaa, sanaa ja ääntä viesteissään.
- Oppilas osaa arvioida arkiympäristön kuvaviestejä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta.
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
-

Oppilas kasvaa kykeneväksi ympäristön visuaaliseen havainnointiin.
Oppilas tutustuu eri aikojen ja kulttuurien arkkitehtuurin muotokieliin
Oppilas tutkii rakennettua ympäristöä ja esinekulttuuria arvioiden ja arvottaen sitä
esteettisestä ja ekologisesta näkökulmasta

9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
9. luokka
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Rakennettu/luonnon ympäristö esim. kuvan hahmo uudessa ympäristössä
piirros / maalaus havainnon mukaan
Spontaania maalausta ”suoraan selkäytimestä”
Perehdytään abstraktiin ekspressionismiin taidesuuntana.
Oman taiteellisen ilmaisun harjaannuttaminen
Lähtökuvan uudelleentulkinta.
Taidekuvan sommittelurakenteiden analysointia piirtäen tai maalaten
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Arkkitehtuuri: suomalaisen arkkitehtuurin historia, eri aikakausien rakennustaiteen välittämät
viestit.
Primitiivinen vastaan moderni.
Media ja kuvaviestintä
Mainoskuvan analyysi.
Sabluunapainantana merkki.
Valokuva-analyysi: kuvasommittelu, sisällön tulkinta, montaasi, ideogrammi tai reproduktio
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Havaintoperspektiivipiirros koulurakennuksen sisätiloista
Projektiopiirros, esim. työpiirustus kolmena projektiona
Perspektiivimallit.
Tyylittely.
Mahdollinen seinämaalauksen suunnittelu tai julkisen veistoksen / tilataideteoksen pienoismalli.
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ARVIOINTI
Kuvataiteen arvio inti määräytyy oppilastöissä näkyvästä esittämisen ja ideoiden rikkaudesta,
teknisestä osaamisesta ja kiinnostuksesta sekä aktiivisuudesta etsiä omaa ilmaisua ja kehittää
taitojaan kuvataiteiden, välinehallinnan ja materiaalien hallinnan alueella. Työskentelyn arviointi
kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Huomioon otetaan
opiskeluasenteet, vastuullisuus, oma-aloitteisuus ja yhteistyötaidot sekä se, miten oppilas osaa
yhdistää työskentelytaitojen eri osa-alueet luontevaksi oppimisprosessiksi, jossa itsearviointi ohjaa
työn suunnittelua ja toteutustapaa.
Arvosana hyvä 8 = oppilas on saavuttanut tavoitteet ja suorittanut tehtävänsä. Osaa ilmaista itseään
kuvallisin keinoin ja hallitsee välineiden ja materiaalien käytön hyvin. Osaa kuvan teoriaa ja kykenee
käyttämään kuvataiteen, taidehistorian ja arkkitehtuurin termistöä riittävästi. Pystyy mieltämään ja
hallitsemaan kolmiulotteisen ajattelun ja ilmaisun. On oppiaineeseen ja työskentelyyn positiivisesti
suhtautuva.

Valinnaiset 1 viikkotunnin ainekokonaisuudet
8. luokka
Keramiikka ja rakentelu
Tavoitteet
Saven käyttömahdollisuuksiin tutustuminen, käsittely- ja rakentamistekniikoihin perehtyminen ja
polttoon ja pintakäsittelymahdollisuuksiin harjaantuminen. Plastisen kolmiulotteisen työskentely
harjoitukset. Käyttö- tai koriste-esineen ja veistoksen volyymin käsittäminen. Kuvanveistoon
tutustuminen.
Pyrkimys antaa oppilaalle kiinnostus kolmiulotteiseen työskentelyyn ja tukea oppilaan
harrastuneisuutta.
Oppilas oppii Lasitus ja engobe työskentelyä ja hallitsee työn loppukäsittelyn, kuivatuksen ja
harjoituksena saven värin muuttamisen.
Oppisisällöt
Savi materiaalina, sen käyttötekniikat, vaatimukset ja edellytykset. Perustekniikat: levytekniikka,
makkaratekniikka, peukalointi, vapaa muotoaminen sekä palojen yhdistäminen erilaisin harjoituksin.
Oppi esineen kuivatuksesta ja kuivan esineen käsittelyä. Raakapoltto ja sen vaatimukset.
Kolmiulotteisen hahmottamisen harjaannuttaminen. Esinesuunnitteluun perehtyminen materiaalin
vaatimukset huomioiden.
Valokuva- ja elokuvakasvatus
Tavoitteet
Valokuvaus- ja elokuvaustekniikoiden hallinta. Kameran ja videokameran käyttöön harjaantuminen.
Järjestelmäkameraan tutustuminen ja mustavalkofilmin kehitysprosessin ja valokuvan
kehitysprosessin oppiminen. Pimiötyöskentelyn perustoimintojen harjoittelu. Valokuvan suunnittelu,
rajaus ja oikealla hetkellä kameran laukaisu. Pyritään antamaan tukea harrastekuvaamisessa ja
tutustuttaa oppilas ammattikuvaajien työhön.
Elokuvatyöskentelyn tekniikat, kameraliikkeet, elokuvan rytmi ja kuvakulmat sekä kuvakoot tulevat
oppilaalle tutuiksi.
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Oppisisällöt
Mustavalkofilmin kuvaaminen, kehittäminen ja valokuvien vedostaminen. Valokuvan sommittelu,
rajaus ja kuvakulman valinta. Kameran säätöjen harjoittelu ja ymmärtäminen.
Videokameran toiminnot, otosten pituudet ja valitut rajaukset sekä kuvakulmat. Elokuvauksessa
käytettävän suojaviivan merkitys. Dialogin kuvaus harjoituksena. Kuvien analysointi.
Sarjakuvapiirustus
Tavoitteet
Oppilas oppii lukemaan sarjakuvaa analyyttisesti ja kriittisesti. Sarjakuvakaraktäärin luominen ja
hahmon luonteen, asennon ja ilmeen käsittely. Oppilas pystyy luomaan ruutujaon sarjakuvastripin
toimivuuden tueksi. Median ja mainoksen sarjakuvapuolen tuntemus. Kuvakerrontaan
harjaantuminen. Kädentaitojen ja viivankäytön harjaannuttaminen.

Oppisisällöt
Kuvakoot, kuvakulmat, rajaus, ruudun ylittävän hahmon käyttömahdollisuudet. Ruutujaolla
viestittäminen luo sarjakuvan rytmin. Sarjakuvahahmon karaktääri syntyy karrikoimalla,
liioittelemalla tai pelkistämällä. Efekteinä voidaan käyttää kuvasymboleja, tekstityyppejä,
puhekuplan muotoa jne. Piirtoharjoitukset käden hienomotoriikan harjaannuttamisessa.

9 luokka
Keramiikka
syvennetään 8. luokan tietoja ja taitoja, muuten kuten aiemmassa.
Moderni taide
Tavoitteet
Modernin kuvataiteen tutuksi tuleminen, sen jonkinlainen ymmärtäminen ja kyky analysoida
vaikkapa ei esittävää kuva ja ymmärtää niitä toimintamekanismeja joilla se toimii. Nyky- ja 1900luvun kulttuuriin tutustuminen ja sen ymmärtäminen. Kulttuurin kehityksen historialliset yhteydet ja
niiden näkeminen.
Sisällöt
Kuvan, piirroksen, maalauksen, tilataideteoksen tai käsitetaiteen ideoihin tutustuminen.
Suunnitteluprosessi, luonnostelu ja toteutus. Kokeilua ekspressionismista eri välinein, tutustuminen
esim. Marjatta Tapiolan uusekspressionistisiin töihin. Mitä on käsitetaide. Naivistisia ja itetaidekokeiluja. Materiaali- ja välinevalintoihin harjaantuminen halutun lopputuloksen
saavuttamiseksi.
ARVIOINTI
Valinnainen yhden viikkotunnin aine arvioidaan hyväksytty, ei hyväksytty. Halutessaan oppilas voi
pyytää numeroarvion liitteenä todistukseen.
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TEKSTIILITYÖN VALINNAISET AINEET 8-9 LUOKILLA
Oppilas voi valita itselleen tekstiilityön 2 viikkotunnin ja 2 vuoden mittaisena.

KESKEISET TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 8-9
Tekstiilityön valinnaisen ydintehtävänä on syventää ja kartuttaa oppilaan tekstiilityöntietoja ja –
taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali-,
työtapa- ja työvälinevalintoja tekstiilityöprosessin eri vaiheissa. Samalla annetaan entistä paremmat
mahdollisuudet eriytyvälle, yksilölliselle työskentelylle, jokaisen oppijan erityisosaamisen ja
suuntautuneisuuden mukaisesti.
Oppilasta rohkaistaan luovaan suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan
arvostamaan työn ja materiaalin laatua.

KESKEISET SISÄLLÖT JA TYÖTAVAT VUOSILUOKILLA 8-9
- käytännöllinen ja tarkoituksenmukainen lapsen vaate
- turvallinen lapsen lelu
- ekologisuus materiaalivalinnoissa
- pukuhistoriaa
- laajempien käsityökokonaisuuksien hahmottaminen sekä oman työskentelyn ajankäytön
arviointi
8 LK
9 LK
KONEOMPELU
- ompelun perusasioiden
- erilaisiin tilkkutyötekniikoihin
kertaus
tutustuminen
- vaate tai lelu lapselle
- itse suunnitellun, tilkuista tehdyn tuotteen
- vaate itselle
valmistus
NEULONTA
- neulonnan taitojen
kertaaminen ja
syventäminen
- neulepusero itselle tai
lapselle
VIRKKAUS
- oppilaalle annetaan mahdollisuus painottua eri työtapoihin ja erilais iin
KANKAAN
töihin, kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan
KORISTELU
- lähtökohtana esimerkiksi uusi käsityötekniikka, tekstiilin käyttöalue,
MUUT
pukeutuminen, sisustus, tekstiilin koristelu, ajankohtaisuus, taloudellisuus
MAHDOLLISET
jne.
TEKNIIKAT
PUKU- pukuhistorian tärkeimpiin
- suomalaisiin muinais-, kansan- ja
HISTORIA
aikakausiin tutustuminen
kansallispukuihin tutustuminen
ARVIOINTI

Arviointi tapahtuu vuosiluokalle asetettujen tavoit teiden mukaisesti. Arvioinnissa kiinnitetään
erityistä huomiota työskentelyprosessiin, jossa oppilas ja opettaja arvioivat työn suunnittelua,
valmistusta ja tulosta. Lisäksi arvioidaan oppilaan asennoitumista ja itseohjautuvuutta
työskentelyprosessin aikana. Työn edistymistä seurataan työsuunnitelmaa apuna käyttäen. Oppilaan
itsearviointia voidaan kontrolloida työn valmistuttua palautekeskustelun ja/tai arviointilomakkeen
avulla.
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA
Oppilas
- hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja
- osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella
toteuttamiskelpoisen tuotteen
- työskentelee työturvallisuuden huomioon ottaen ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineitä,
työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä
- työskentelee pitkäjänteisesti sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä omaksuen positiivisen
asenteen käsityötä kohtaan
- arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia
- kykenee myös itsenäisesti ratkaisemaan ongelmatilanteita annettujen ohjeiden (sanallinen,
kirjallinen, kuvallinen) avulla omaksuen kuitenkin realistisen kuvan itsestänsä käsityön
tekijänä
- pyrkii siistin ja käyttökelpoisen tuotoksen tekemiseen
TEKNISEN TYÖN VALINNAISAINEET 8 – 9 LUOKILLA
YLEISTÄ
Oppilas voi valita itselleen teknisen työn aineryhmästä 2 viikkotunnin mittaisen valinnaisaineen tai
aineita opiskeltavaksi 8.- 9. vuosiluokalle. Oppilas voi mieltymystensä mukaan valita
puuteknologiaa, metalliteknologiaa sekä kone-, sähkö ja elektroniikkaa. Valinnaisaineiden
tarkoituksena on syventää aiemmin käsityössä karttuneita tietoja ja taitoja ja antaa uusia valmiuksia
tulevaisuutta varten. Valinnaisaineet luovat pohjaa ammatilliseen kouluttautumiseen sekä antavat
oppilaalle mahdollisuuden syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita.
PUUTEKNOLOGIAN 8. – 9. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
•

oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä
taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät

•

oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään

•
•
•
•
•

oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin ja toiminnallisiin
ratkaisuihin
oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita
sekä ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot
tutustuu käsityöhön liittyvään teknologiaan
perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi
soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa
oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia
ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan
erilaisia tietolähteitä

PUUTEKNOLOGIAN 8. – 9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
PUUTEKNOLOGIA

2 viikkotuntia

8. luokka
Tekninen piirustus
- piirrotus- ja mitoitussääntöjen opiskelu
- piirrosharjoituksia
- ( tutustuminen tietokoneavusteiseen piirtämiseen )
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-

suunnitteluprosessiin tutustuminen
itse valmistettavan työn suunnittelu ja piirtäminen

Työstötekniikka
- puun koneellisen työstön harjoittelua
- turvallisten työskentelytapojen omaksuminen
- tutustuminen erilaisiin pinnankäsittelymenetelmiin
- esineiden suunnittelu ja valmistus omien ideoiden pohjalta
Sorvaustyö
- puun sorvaamisen perustekniikkoihin tutustuminen
- itse suunnitellun lieriö- / ontelosorvaustyön valmistus
- eri puulajeihin tutustuminen
9. luokka
Päättötyö / Diplomityö
- oppilas suunnittelee itsenäisesti esineen tai huonekalun. Teknisen piirustuksen lisäksi
valmistetaan työstä pienoismalli ja työseloste osaluetteloineen.
- tavoitteena on valmistaa tuote, josta selviää oppilaan todelliset kyvyt valmistusva iheissa, jossa
hänen tulee ratkoa itsenäisesti eteen tulevia ongelmia.
Lisäksi
- puunjalostusteollisuuteen ja sen ammatteihin tutustuminen
- puumateriaalin valinta ja varastointi
- valinnaisia töitä

METALLITEKNOLOGIA 8. - 9. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
-

-

oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä
taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät
oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään
oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin ja toiminnallisiin ratkaisuihin
oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita
sekä ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot
oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin
tutustuu käsityöhön liittyvään teknologiaan
oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä.
perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi
soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa
oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia
ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan
erilaisia tietolähteitä
oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja.
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METALLITEKNOLOGIA 8 - 9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT
METALLITEKNOLOGIA

2 viikkotuntia

8. luokka
Ohutlevytyö
- tutustutaan levymateriaalin työstö-, liitos- ja muovaustekniikoihin
- valmistetaan jokin tuote oman suunnitelman pohjalta
Putkityö
- opiskellaan putkentaivuttamista ja taivutusmitoitusta
- putkesta valmistettu työ oman suunnitelman pohjalta

Hitsaus- ja työstötekniikka
- metallin perustyö- ja työstötapojen harjoittelua ja kertausta
- mig- , kaasu- ja puikkohitsaustekniikoiden opettelua
- metallisorvin käytönopiskelu ja soveltaminen omaan työhön
- teräksen lämpökäsittelytekniikat ( karkaisu / päästö )
- työturvallisuus
- kierteiden valmistus
Taontatyö
- kansanomaiseen esineistöön tutustuminen
- taonnan periaatteet
- oman esineen suunnittelua ja valmistusta
9. luokka
Tarve-esine
- metalliesineistön suunnittelua ja valmistusta oppilaan omien mieltymysten ja tarpeiden
ohjaamana
Päättötyö/ Diplomityö
- alan teollisuuteen ja ammatteihin tutustuminen
- oman vaativan työsuunnitelman laatiminen ja suunnitelman toteuttaminen valmiiksi tuotteeksi (
taidon näyte )

KONE, SÄHKÖ ja ELEKTRONIIKKA 8.- 9. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET
-

-

perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi
soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa
oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia
ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan
erilaisia tietolähteitä
havaitsee teknologian kehittymisen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon
hyvinvoinnissa
osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai ryhmässä
ymmärtää erilaisten työjärjestyksien ja työohjeiden merkityksen korjaus ja työtehtävissä
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-

ymmärtää koneopin ja sähköopin erilaisten laitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita,
teknologisia käsitteitä ja järjestelmiä ja niiden sovelluksia
hallitsee korjaus- ja rakentelutyössä tarvittavien käsityövälineiden ja koneiden oikeaoppisen ja
turvallisen käytön

KONE, SÄHKÖ ja ELEKTRONIKKA 8 – 9. LUOKKA KESKEISET SISÄLLÖT
KONE, SÄHKÖ JA ELEKTRONIIKKA 2 viikkotuntia

8. luokka
Mopokortti
- tavoitteena antaa oppilaalle tietoja, joiden varassa hän voi suorittaa mopon kuljettamiseen
tarvittavan ajokorttikokeen
- teoriaopetusta liikennesäännöistä, vakuutuksista, mopon tekniikasta
- ensiaputaitojen ja mopon käsittelyn käytännönharjoittelua
- mopon tekniikkaan ja huoltoon tutustuminen
Elektroniikka
- elektroniikan peruskomponentit tutuiksi
- elektroniikkatöiden valmistus
- sähköopin perusteita
Sähköoppi
- sähkömagnetismiin tutustuminen
- sähkömoottorin toiminta, rakenne ja huollon harjoittelua
- kodinkoneiden huollonharjoittelua
- oman sähkömoottorin valmistus
Koneoppi
- 2 – tahtimoottorin toiminta
- voiman välittäminen moottorista
- soveltuvia harjoitustöitä

9.luokka
Koneoppi
- 4 - tahtimoottorien rakenne ja toimintaperiaatteet
- moottorie n huollon ja korjaamisen perusteet
- pienkoneen moottorin purkaminen ja kunnostus pienryhmissä
Autotekniikka
- auton tekniikkaan tutustuminen
- auton kunnostus ja korjaustoimien harjoittelua
- autosähkön perusteita
- kone-elimiin tutustuminen
- harrastustoimintaan tutustuminen
Elektroniikka
- elektroniikkarakentelua
- sähköoppia
- mittausharjoituksia yleismittarilla
- keskeisten komponenttien toiminnan selvittelyä ja sähköopin pieniä suunnittelutöitä
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Sivltk. § 204/21.12.2004

24. OPPILAANOHJAUS
Oppilaano hjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee
edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun
kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja
kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja.
Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa
sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten
välistä tasa-arvoa.
Oppilaan turvallista siirtymistä opiskelun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja opettajien ja
oppilashuollon välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.

VUOSILUOKAT 1- 2
Tavoitteet
Oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja tukea hänen
sosiaalista kasvuaan sekä osaltaan estää oppimisvaikeuksien syntyä. Oppilasta tulee ohjata
suhtautumaan vastuullisesti koulutyöhön ja tehtäviin. Ohjauksen avulla oppilas oppii käyttämään
monipuolisia työtapoja ja hankkimaan erilaisista tietolähteistä tietoa edellytystensä mukaan.
Sisällöt
Oppilasta ohjataan vuosiluokkien 1-2 aikana eri oppiaineiden opetuksen ja muun toiminnan
yhteydessä. Yhteistyö kotien ja eri viranomaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää.
VUOSILUOKAT 3-6
Tavoitteet
Vuosiluokkien 3-6 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymiseen ja
vastuullisuuteen koulutyössä. Oppilasta tulee ohjata hänen tehdessään ainevalintoja perusopetuksen
aikana ja nivelvaiheissa. Vuosiluokkien 3-6 aikana aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja
työelämään.
Ohjauksen tehtävänä on ohjata oppilaita kehittämään tiedonhankinnan valmiuksia ja käyttämään
monipuolisia työtapoja. Oppilasta tulee ohjata yhteistoiminnallisuuteen ja toisten ihmisten huomioon
ottamiseen.
Sisällöt
Oppilasta ohjataan vuosiluokkien 3-6 aikana pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun
toiminnan yhteydessä. Oppilaan tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa
tukemiseksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä.
Ohjauksessa yhteistyö kotien ja eri yhteistyötahojen kanssa on olennaisen tärkeää.
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VUOSILUOKAT 7-9
Perusopetuksen 7-9- vuosiluokkien ohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa oppilaille kokonaisuuden,
joka muodostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta,
pienryhmäohjauksesta sekä työelämään tutustumisesta.
Työtapoina oppilaanohjauksessa voidaan käyttää oppitunteja, oppikirjoja, koulutusoppaita,
henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta, haastatteluja sekä kyselyjä, opintokäyntejä, TET-jaksoja ja
tietotekniikkaa.
7. LUOKAN TAVOITTEET
Tavoitteena on, että oppilas heti koulun alkaessa tuntee Kiiruun kouluyhteisön monipuolisesti.
Tutustuminen aloitetaan 6. luokan keväällä. Tutuksi tulevat koulun henkilökunta, oppilaat ja
pelisäännöt. Oppilas tietää miten koulun oppilaskunta, tukioppilas- ja kerhotoiminta toimivat ja
miten niihin pääsee mukaan.
Oppilas tietää koulunsa oppiaineista ja niiden opiskelusta. Opiskelun merkitys jatko-opintojen
kannalta selvitetään oppilaille. Oppilas oppii tekemään omia valintoja opiskelun suhteen.
Oppilas osaa opiskella omien kykyjensä ja taitojensa mukaan ja on sitoutunut omaan opiskeluunsa.
Oppilas tiedostaa omat kykynsä ja mahdollisuutensa.

7. LUOKAN SISÄLLÖT
Ohjaus kuuluu kaikille koulun aikuisille, sitä antavat luokanvalvojat, aineenopettajat, erityisopettajat
ja muut koulun henkilökuntaan kuuluvat. Aihesisältöjä hyödynnetään eri oppiaineissa. Päävastuun
ohjauksesta kantaa oppilaanohjaaja. Yhteistyö kotien kanssa on tärkeää.
Ohjausta annetaan luokkamuotoisena ohjauksena, (mahdollisuuksien ja kunkin tarpeen mukaan)
henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja työelämään tutustumisena.
Oppilaiden kanssa käsiteltäviä asioita ovat opiskelu yläkoulussa, koulun henkilökunnan esittely,
arviointi Kiiruun koulussa (miten oppimista arvioidaan, numeroarvostelu, itsearviointi,
käyttäytymisen ja työskentelyn arviointi). Ohjaukseen kuuluu opiskelumenestyksen seuranta.
Lisäksi aiheita ovat opiskelutaidot, luokkahenki ja työrauha, itsetuntemus, opiskelun merkitys jatkoopintojen kannalta, vapaa-aika- ja nuorisotoimi. Vielä aiheina ovat valinnaisuus omassa koulussa,
tietotekniikan perustaidot sekä mahdollisuuksien mukaan nuoruusikä, työelämään tutustuminen ja
yritysvierailut.
Loppulukuvuotena sisältönä ohjauksessa on kouluyhteisössä toimiminen, itsetuntemus ja
ammatillinen kehitys, työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat, Suomen koulutusjärjestelmä
ja valinnaisuus. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan yrityksissä ja oppilaitoksissa.

7. luokan huoltajille järjestetään tarvittava määrä vanhempainiltoja. Ensimmäinen vanhempainilta
pyritään järjestämään kuudennen luokan keväällä.
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8. LUOKAN TAVOITTEET
8.luokalla ei ole oppilaanohjauksen luokkatunteja.
Kahdeksasluokkalaisille tarjotaan mahdollisuus valita yksi (1) vuosiviikkotunti valinnaista
oppilaanohjausta.
Ohjaus kuuluu kaikille koulun aikuisille, sitä antavat luokanvalvojat, aineenopettajat, erityisopettajat
ja koulussa työskentelevät muut aikuiset. Päävastuun ohjauksesta kantaa oppilaanohjaaja.
Aihesisältöjä hyödynnetään eri oppiaineissa.
8. LUOKAN SISÄLLÖT
Oppilas saa halutessaan ja tarvitessaan henkilökohtaista ohjausta.
Kahdeksannen luokan lopussa oppilaat ovat yhden työviikon työelämään tutustumisjaksolla (TET).
Huoltajille järjestetään tarvittava määrä vanhempainiltoja.

9. LUOKAN TAVOITTEET
Oppilaanohjauksen tavoitteena 9.luokalla on tukea oppilasta oman opiskeluohjelman laatimisessa
sekä jatko-opintojen- ja urasuunnittelussa. Ohjaus tukee oppilaan kasvua ja kykyä ratkaista itse
ongelmiaan ja tehdä omia itsenäisiä ratkaisujaan. Oppilaalle järjestetään mahdollisuuksia tutustua
toisen asteen koulutukseen sekä työelämään. Oppilaanohjaaja huolehtii omalta osaltaan
tiedottamisesta ja yhteistyöstä koteihin ja toisen asteen oppilaitoksiin, yrityksiin, viranomaisiin ja
tarvittaviin koulun sidosryhmiin. Oppilaanohjaaja seuraa oppilaan sijoittumista jatko-opintoihin ja
mahdollisuuksien mukaan seuraa hänen opintomenestystään seuraavissa kouluissa.
9. LUOKAN SISÄLLÖT
Yhdeksännen luokan huoltajille järjestetään tarvittava määrä vanhempainiltoja.
Ohjauksen sisältöinä on nuoruusiän kehitys, kasvaminen ja itsenäistyminen. Päättöarvostelu ja
päättötodistuksen merkitys jatko-opintojen ja uranvalinnan kannalta käsitellään oppitunneilla samoin
yhteisvalinnan perusteet. Työelämään tutustumisjakso järjestetään oppilaille. Koulutusoppaat, jatkoopintomahdollisuudet käydään läpi monipuolisesti. Oman tulevaisuuden suunnitteluun käytetään
aikaa. Oppilaitoksissa ja yrityksissä vieraillaan mahdollisuuksien mukaan.
Henkilökohtaisen ohjauksen merkitys kasvaa 9. luokalla. Sitä annetaan tarvittava määrä. Huoltajille
tarjotaan mahdollisuus osallistua ohjaustilaisuuksiin yhdessä huollettavansa kanssa.
Oppilaanohjaus kuuluu kaikille koulun aikuisille. Aihesisältöjä ja työelämään tutustumisjaksojen
kokemuksia hyödynnetään eri oppiaineissa. Päävastuun ohjauksesta kantaa oppilaanohjaaja.
Arviointi
Oppilaanohjauksesta ei anneta numeroarviointia. Oppitunneille ja muuhun ohjaukseen
osallistuminen on oppilaan oikeus ja velvollisuus. Oppilailta, vanhemmilta, opettajilta, koulun
muulta henkilökunnalta sekä koulun ulkopuolisilta yhteistyötahoilta saadun palautteen mukaan
ohjausta kehitetään. Oppilaiden itsearvioinnin merkitys kasvaa kohti päättötodistusta.
Sivltk. § 204/21.12.2004
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