
Terve Elämä projektioppimisviikko 43 (21. – 25.10)

Minna Canthin koulussa toteutetaan monialainen Terve elämä -oppimiskokonaisuus viikon 43 aikana. Oppilaat
työskentelevät luokanohjaajan ja toisen aineenopettajan johdolla pienryhmissä koko viikon. Oppilaiden työjärjestys on
ma-to klo 9-15 ja pe 9-14. Viikon 43 erilliskuljetukset klo 10 aamupäivän ja klo 13 iltapäivän osalta ovat perutut. Mikäli
viikon aikana on jonkun oppiaineen koe, siitä aineenopettaja on tiedottanut ryhmäänsä etukäteen.

Projektin tavoite

Terve elämä -oppimiskokonaisuus tukee uuden OPS:n mukaisten ilmiöpohjaisten kokonaisuuksien toteuttamista
kouluissa. Se yhdistää projektiperustaista sekä tutkivaa oppimista. Sen tavoitteena on hahmottaa terveys monialaisena
ilmiönä ja ymmärtää omien valintojen merkitys terveyden näkökulmasta. Projektissa perehdytään tutkimusten
suunnitteluun, tekemiseen sekä niiden dokumentointiin. Havaintojen pohjalta laaditaan toisille oppilaille suunnattu
vaikuttava teksti ja pidetään esitys. Projektin aikana harjoitellaan ryhmässä työskentelyn ja vastuun ottamisen ohella
myös digilaitteiden, O365-ympäristön sekä ohjelmistojen hyödyntämistä tarkoituksenmukaisesti.

Projektin toteutus

Projektissa oppilailla on mahdollisuus valita ryhmänä projektiaihe kiinnostuksensa mukaisesti aiheista ravinto, liikunta ja
itsetuntemus. Työskentelyä tukee yhteinen oppimateriaali, ja työ etenee strukturoidusti vaiheittain muodostaen
pienoistutkimuksen valitusta teemasta. Sisällölliset tavoitteet tulee määritellä oppilaiden kanssa yhdessä ryhmittäin ja ne
vaihtelevat suuresti. Pääpaino kaikilla on laaja-alaisissa taidoissa.

Projekti alkaa ennakkotehtävällä, jonka ohjeet oppilaat saavat viimeistään viikolla 40. Tässä on tiedoksi koteihin
ennakkotehtävän ohjeistus:

”Tee kotitehtävänä video aiheesta #myday. Tarkkaile itseäsi ja valintojasi terveyden näkökulmasta yhden tai kahden
päivän ajan. Kuvaa tilanteita. Voit myös kirjoittaa päiväkirjaa, jos et halua kuvata. ”

Oppilaiden videoita tai päiväkirjoja ei jaeta toisille, vaan kukin oppilas esittelee omaa videotaan tai päiväkirjaansa
omassa ryhmässään työskentelyn ideointivaiheessa. Tästä alkaa projektin suunnittelu maanantaina 21.10. klo 9.

Viikko sisältää myös luokan hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä oppitunteja (tukioppilaat, ns. KIVA-koulu tunnit). Lisäksi
7.-luokkalaisille on poliisin Ankkuri-ryhmän suunnittelema päihdeteemainen aamupäivä ti 22.10, koko koulun
liikuntapäivä Kuopio-hallissa (2h/luokka) ke 23.10 ja 8.–9.  luokille Sakkyn järjestämä tapahtuma ”Sote-alan osaaminen
ja ammatit” to 24.10.

Koulu toteuttaa viikolla myös sähköisen kyselyn oppilailta oppilaiden kouluviihtymiseen ja hyvinvointiin liittyen ja
hyödyntää tietoa yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä (OHR-kysely).

Oppilaiden projektitöiden esitykset ovat perjantaina. Mahdollisuutta tulla seuraamaan oppilaiden esityksiä voi tiedustella
oman luokan luokanohjaajalta.



Viikko-ohjelma
päivitetty 21.10.2019

Ma 21.10 Ti 22.10 Ke 23.10 To 24.10 Pe 25.10

Aamupäivä
9-12

Huom!

1. Aloitetaan 3 h
(Luku 1)

Aiheen valinta!

2. Suunnitellaan 3 h
(Luku 2-3)

Projektisuunnitelma!

3. Suunnitellaan / tutkitaan 3 h
(Luku 2-3)

4. Valmistellaan 3 h
(Luku 4)

Opponointi!

5.Valmistellaan/
vaikutetaan 3 h
(Luku 4-5)

Iltapäivä
12-15 (pe klo 14)

2. Suunnitellaan 3 h
(Luku 2)

3. Suunnitellaan / tutkitaan 3 h
(Luku 2-3)

Liikuntaohjelman suunnittelu!

4. Tutkitaan / valmistellaan 3 h
(Luku 3-4)

4. Valmistellaan 3 h
(Luku 4)

5. Vaikutetaan
2 h
(Luku 5)

Palautteet!

Erillisohjelma

Seiskat ruokailee klo
10.45-11.20.
Kasit ruokailee 11.00-
11.30.
Ysit ruokailee 11.45-
12.20

KiVa-tunnit 1 ja 2 + OHR-kysely
(n. 2-2,5 h)
- Ajankohta vapaa
- OHR-kysely, mikäli sitä ei ole jo
tehty

7. lk ruokailu klo 10.50-11.20.
8. lk ruokailu 11.00-11.30.
9. lk ruokailu 11.45-12.20

Liikuntaa Kuopio-hallissa
työskentelyn lomassa (2 h)

8. lk. Kuopio-hallilla 10-11.30
Lähtö 9.40 koululta. Ruokailu
11.45. Tunnit jatkuvat normaalisti
12.20 alkaen.

7. lk. Kuopio-hallilla 11.20-13.00.
Ruokailu 10.40. Hallille ruuan
jälkeen. Tunnit jatkuvat
normaalisti 13.20 alkaen.

9. lk. Ruokailu 11-11.20. Kuopio-
hallilla 13.20-14.50, jonne
koulupäivä päättyy. Lähtö 12.50
koululta.

8-9 lk.
Sosiaali- ja terveysala sekä
hyvinvointi-teknologia /
Sakky
(2 h)

- Erillinen aikataulu, jonka
mukaan luokat kiertävät

7 lk. Tukari-tunti seiskoille (1
h).
- Tukarit sopivat aikataulusta
LO:n kanssa.

7. lk ruokailu klo 11.00-
11.30.
8. lk ruokailu 10.45-11.20.
9. lk ruokailu 11.45 -12.20

Esityksissä ryhmät
sekoitetaan tai
yhdistetään.

Huoltajia voi olla mukana
esityksiä kuulemassa ja
antamassa palautetta

Työt palautetaan.

Palautteet annetaan.

7 lk. ruokailu klo 10.45-
11.20.
8 lk. ruokailu 11.00-11.30.
9. lk ruokailu 11.45-12.20

Kaavio 1. Viikon aikataulut ja temaattinen ohjelma. Terve Elämä -prosessin osalta aikataulu on ohjeellinen. Kursivoidut kohdat ovat prosessin chekpointteja.
Huom! Ennakkotehtävän anto vko 39 9E-9I, muut viimeistään vko 41.


