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Tärkeää steinerkoulun 3. luokalla on 

 

Steinerkoulun 3. luokalla keskeistä on luontoyhteyden rakentaminen ja yksilön kasvun 
syventäminen. Sisäisen varmuuden syntymistä tuetaan yhdeksän vuoden taitteen aikana 
erilaisilla projekteilla, joissa noudatetaan selkeitä ohjeita ja säännönmukaisuuksia. Projektien 
lisäksi yhdessä keskustellen harjoitellaan velvollisuuksien ja vastuun ymmärtämistä sekä 
pohditaan eettisiä ja moraalisia kysymyksiä niin ihmistä kuin luontoa kohtaan. Kolmannella 
luokalla kiinnitetään huomiota oppilaan käytännön elämän taitojen vahvistamiseen.  

 

3. luokan yleiset tavoitteet: 

• Töihin tarttuminen, keskittyminen, pitkäjänteisyys 
• Ryhmätyötaitojen vahvistaminen 
• Ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen sujuvoittaminen 
• Oman toiminnan ohjaaminen 
• Oppimisen ilon kokeminen 
• Minä pärjään ja osaan - kokemus 

3. luokan keskeiset sisällöt: 

Äidinkieli  

• Luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen  
• Harjoitellaan ääneen lukemista  
• Kertomusaineistona luomiskertomukset, vahvat moraalikertomukset kuten vanhan 

testamentin kertomukset ja suomalaiset kansansadut sekä -perinteet. Suomalaiset 
sananlaskut ja arvoitukset. 

• Kieliopissa käsitellään sanaluokat, välimerkit ja yhdyssanat 
• Lauseenjäsennys (predikaatti, subjekti, objekti) 
• Opitaan tunnistamaan tekstistä virke ja päälause 
• Opitaan kirjoittamaan omia pieniä tekstejä lausein 
• Opetellaan pienaakkosten oheen myös kaunokirjoitusta käsialataidon kehittämiseksi 
• Ilmaisutaidon vahvistaminen oman runon lausumisen ja  pienten näytelmien sekä 

esitysten myötä 
 

Matematiikka:  
• Mittaaminen ja mittojen oppiminen 
• Lukualue 0-1000  
• Kymmenjärjestelmän vahvistaminen 
• Allekainlaskut (yhteen-, vähennys- ja kertolaskut)  
• Kertotaulut ja jakokulman käyttö 

 
Ympäristöoppi 

• Aiheena maatilan elämä ennen vanhaan, vanhat ammatit 
• Luontosuhteen ja maailmankuvan kehittyminen 
• Kunnioittava suhde työhön 
• Tekojen suhde luontoon ja ympäristöön 
• Viljely ja sadonkorjuu, leivän tie pellolta pöytään 

 
Käsityö  
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• opetellaan käsittelemään villaa: karstaaminen, kehrääminen ja huovuttaminen 
• Käsitellystä materiaalista valmistetaan käytännöllinen tarve-esine  
• Toteutetaan myös pieni rakennusprojekti 
• Virkkaaminen 
• Pieni puutyö esim. voiveitsi 

 
Kuvataide 

• Syvennetään perustekniikkaa ja opetellaan uusia ilmaisukeinoja (esim. muovailu) 
• Kuva-aiheet valitaan jakso-opetuksesta, vuodenkierrosta ja luonnosta (vanhat 

ammatit, luomiskertomus ja maanviljely jne.)  
• Tärkeänä osana työskentelyä on yhteinen kuvatarkastelu  
• Harjoitellaan murrettujen värien luomista esim. ruskean sävyt. 
• Estetiikka käsialassa 
• Muotopiirustuksessa vaakapeilaus, ornamentteja ja kolmisymmetria 

 
Elämänkatsomustieto 

• Erilaisten näkökulmien kohtaaminen ja kunnioittaminen 
• Oman identiteetin ja näkemyksen rakentaminen 
• Tarinoiden kautta eettisyyden kokeminen ja ymmärtäminen 
• Opetus on keskustelevaa. 

 
Uskonto 

• Luomiskertomus 
• Kirkkovuosi  
• Tarinoiden kautta eettisyyden kokeminen ja ymmärtäminen 
• Opetus on keskustelevaa 

 
Musiikki  

• Diatoninen asteikko ja kaanon 
• Kansansävelmät ja työlaulut 
• Diatonisen huilun soittoa 

 
Englanti 

• tuttujen, aiemmin opittujen sanojen kirjoittamista jäljentäen 
• kiinnitetään huomiota sanojen oikeinkirjoitukseen ja ääntämiseen 
• aloitetaan sanaston järjestelmällinen opettelu 
• harjoitellaan huolehtimaan kotiläksyistä säännöllisesti 
• tutustutaan ensimmäisiin rakenneasioihin (substantiivin artikkelit ja monikko, verbin 

persoonataivutus ja –ing muoto, olla-verbi) 
• aloitetaan vähitellen lukemiston kanssa työskentely 
• opitaan edelleen kielelle tyypillisiä tervehdyksiä ja lausahduksia 

 
Saksa 

• tuttujen, aiemmin opittujen tekstien ja sanojen kirjoittamista jäljentäen 
• kiinnitetään huomiota sanojen oikeinkirjoitukseen ja ääntämiseen 
• aloitetaan sanaston järjestelmällinen opettelu 
• harjoitellaan huolehtimaan kotiläksyistä säännöllisesti 
• tutustutaan ensimmäisiin rakenneasioihin (substantiivien artikkelit ja verbin 

persoonataivutus) 
• aloitetaan vähitellen lukemiston kanssa työskentely 
• opitaan edelleen kielelle tyypillisiä tervehdyksiä ja lausahduksia 

 
Liikunta 

• Leikkejä sisällä ja ulkona 
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• Tuttujen pelien harjoittelua leikinomaisesti 

• Leikinomaisia harjoituksia välineiden kanssa 

• Hiihtoa, luistelua ja uintia 

• Kansantansseja, voimistelua ja suunnistuksen alkeita 

• Yleisurheilun alkeita 

• Bothmer-voimistelussa 3. luokan piirileikki 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja projektit 3. luokalla 

• Rakentamisprojekti 
• Sadonkorjuu viljelypalstalta, leivän tie pellolta pöytään 
• Käytännöllisiä arjen taitoja kuten leipominen 
• Lucia-juhlan valmistelu ja -kulkue 

 
Laaja-alaisen osaamisen taidoista keskitymme erityisesti 

  

• Oppimaan oppimisen taidot  

• Pari- ja ryhmätyöskentelytaidot 

• Omista tavaroista huolehtiminen 

• Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen (esim. oppimispelit) 
 

                   
 


