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Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan 

taitoaan toimia rakentavasti erilaisis-

sa viestintäympäristöissä ja ilmaise-

maan mielipiteensä

S1 L1, L2, 

L7

Harjoitellaan omien  aja-

tuksien ja mielipiteiden 

kertomista.

Harjoitellaan omien  aja-

tuksien ja mielipiteiden 

kertomista.

omien ajatusten ja mielipi-

teiden ilmaiseminen

• keskustelu

• puhe

• väittely

• mielipidekirjoitus

• mainos

• sarjakuva

aktiivinen kuuntelu draa-

man ja vuorovaikutushar-

joitusten avulla

omien ajatusten ja mielipi-

teiden ilmaiseminen

• keskustelu

• puhe

• väittely

• mielipidekirjoitus

• mainos

• sarjakuva

aktiivinen kuuntelu draa-

man ja vuorovaikutushar-

joitusten avulla

T2 ohjata oppilasta huomaamaan 

omien kielellisten ja viestinnällisten 

valintojensa vaikutuksia ja huomioi-

maan toisten tarpeita ryhmäviestin-

tätilanteissa  

S1 L1, L2, 

L3, L7

Harjoitellaan toimimaan 

erilaisissa vuorovaikutusti-

lanteissa.

Harjoitellaan toimimaan 

erilaisissa vuorovaikutusti-

lanteissa.

viestintätavan valinta tilan-

teen mukaan

kohtelias ja toiset huo-

mioonottava vuorovaiku-

tuskeino

erilaiset näkökulmat ryh-

mäviestintätilanteissa

äänenkäyttö, viestin koh-

dentaminen ja kontakti-

noton taito

viestintätavan valinta tilan-

teen mukaan

kohtelias ja toiset huo-

mioonottava vuorovaiku-

tuskeino

erilaiset näkökulmat ryh-

mäviestintätilanteissa

äänenkäyttö, viestin koh-

dentaminen ja kontakti-

noton taito
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T3 ohjata oppilasta käyttämään 

luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään 

monipuolisesti erilaisissa viestintä- 

ja esitystilanteissa, myös draaman 

avulla 

S1 L1,L2, 

L4, L7

Käsitellään draaman ja 

leikin keinoin ajankohtai-

sia aiheita ja käsiteltäviä 

teemoja.

Valmistetaan pieniä esityk-

siä yksin ja ryhmässä.

• esitelmä

• vitsi

• runo

• kirjavinkkaus

• elokuva

• kuunnelma

Käsitellään draaman ja 

leikin keinoin ajankohtai-

sia aiheita ja käsiteltäviä 

teemoja.

Valmistetaan pieniä esityk-

siä yksin ja ryhmässä.

• esitelmä

• vitsi

• runo

• kirjavinkkaus

• elokuva

• kuunnelma

esitykset yksin ja ryhmässä

• esitelmä

• vitsi

• runo

• kirjavinkkaus

• näytelmä

• elokuva

• kuunnelma

ajankohtaisten aiheiden, 

teemojen, kirjallisuuden 

herättämien ajatusten kä-

sittelyä draaman avulla

oman luokan/koulun kult-

tuuritoiminnan suunnitte-

lua ja toteuttamista

esitykset yksin ja ryhmässä

• esitelmä

• vitsi

• runo

• kirjavinkkaus

• näytelmä

• elokuva

• kuunnelma

ajankohtaisten aiheiden, 

teemojen, kirjallisuuden 

herättämien ajatusten kä-

sittelyä draaman avulla

oman luokan/koulun kult-

tuuritoiminnan suunnitte-

lua ja toteuttamista

oma valmisteltu puheen-

vuoro/esitys, juhlat, päivän 

avaus

T4 kannustaa oppilasta kehittämään 

myönteistä viestijäkuvaa sekä halua 

ja kykyä toimia erilaisissa, myös 

monimediaisissa vuorovaikutustilan-

teissa

S1 L1, L2, 

L3, L4

Opetellaan rakentavan 

palautteen antamista ja 

vastaanottamista.

Tutustutaan erilaisiin vies-

tintäympäristöihin.

• koti

• koulu

• mediat

Harjoitellaan mediassa 

toimimista.

Opetellaan rakentavan 

palautteen antamista ja 

vastaanottamista.

Tutustutaan erilaisiin vies-

tintäympäristöihin.

• koti

• koulu

• mediat

Harjoitellaan mediassa 

toimimista.

palautteen antaminen ja 

vastaanottaminen

myönteinen viestijäkuva 

monimediaisissa vuoro-

vaikutustilanteissa (videot, 

kirjoitelmat, näytelmät, 

kyvyt esiin-tilaisuudet)

sähköisen median peli-

säännöt esim. yksityisyys, 

tekijänoikeudet

palautteen antaminen ja 

vastaanottaminen

myönteinen viestijäkuva 

monimediaisissa vuoro-

vaikutustilanteissa (videot, 

kirjoitelmat, näytelmät, 

kyvyt esiin-tilaisuudet)

sähköisen median peli-

säännöt esim. yksityisyys, 

tekijänoikeudet
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Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan 

lukutaitoaan ja käyttämään tekstin 

ymmärtämisen strategioita sekä 

tarkkailemaan ja arvioimaan omaa 

lukemistaan 

S2 L1, L4, 

L5

Kehitetään lukusujuvuutta.

Harjoitellaan tietotekstin 

lukustrategioita.

Kehitetään lukutaitoa

• lukunopeus

• äänenkäyttö

• lukustrategioiden valinta

Harjoitellaan käyttämään 

tietotekstin lukustrategioi-

ta.

Laajennetaan käsitystä eri 

tekstilajeista.

tekstilajin mukaan oman 

lukustrategian valitsemi-

nen

oman lukemisen arvioimis-

ta lukuprosessin aikana

eri lähteiden käyttö ha-

kupalvelujen avulla oman 

tiedon tuottamisessa

tiedon kriittinen arviointi

monimuotoisten tekstien 

sujuva lukeminen (esim. 

painetut, sähköiset, lineaa-

riset, epälineaariset)

tekstilajin mukaan oman 

lukustrategian valitsemi-

nen

oman lukemisen arvioimis-

ta lukuprosessin aikana

eri lähteiden käyttö ha-

kupalvelujen avulla oman 

tiedon tuottamisessa

tiedon kriittinen arviointi

T6 opastaa oppilasta kehittämään 

monimuotoisten tekstien erittelyn, 

arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja 

laajentamaan sana- ja käsitevaran-

toaan sekä edistämään ajattelutaito-

jaan

S2 L1, L2, 

L4, L5

Tutustutaan sanaluokkiin 

• verbit

• substantiivit

• adjektiivit

Harjoitellaan sanojen jaka-

mista sanaluokkiin

• verbit

• substantiivit

• adjektiivit

• numeraalit

• pronominit

• partikkelit

kaunokirjallisen tekstin 

sekä tieto- ja mediatekstin 

erityispiirteitä

erilaiset tekstilajit sano-

jen, niiden synonyymien 

kielikuvien, sanontojen ja 

käsitteiden merkitykset ja 

hierarkiat

sijamuotojen merkitys ja 

käyttö

• nominatiivi

• genetiivi

• partitiivi

• paikallissijat

verbin aika- ja persoona-

muodot

kertovan, kuvaavan, oh-

jaavan ja kantaa ottavien 

tekstien kielellisiä ja teks-

tuaalisia piirteitä erilaisissa 

viestintäympäristöissä

sana- ja käsitevaraston 

laajentaminen

• sanojen luokittelu 

merkityksen ja muodon 

perusteella (sanaluokat)

• verbien taivutus persoo-

na- ja aikamuodoissa

• nominien taivutus sija-

muodoissa
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T7 ohjata oppilasta tiedonhankin-

taan, monipuolisten tiedonlähteiden 

käyttöön ja tiedon luotettavuuden 

arviointiin

S2 L1, L4, 

L5 

Tutustutaan eri tekstilajei-

hin

• tietoteksti

• uutinen

• kertomus

• runo

• sarjakuva

• viesti

• mainos

• satu 

Harjoitellaan tiedon hank-

kimista eri lähteistä.

Harjoitellaan tiedon 

hankkimista eri lähteistä 

ja arvioimaan tietolähteen 

luotettavuutta.

erilaiset tekstiympäristöt 

(esim. mediateksti, kuvat, 

tieto- ja oppikirjat, painet-

tu- ja sähköinen materiaali)

tiedonhankintastrategiat

kriittinen tietolähteiden 

arviointi

erilaiset tekstiympäristöt 

(esim. mediateksti, kuvat, 

tieto- ja oppikirjat, painet-

tu- ja sähköinen materiaali)

tiedonhankintastrategiat

kriittinen tietolähteiden 

arviointi

T8 kannustaa oppilasta kehittämään 

kirjallisuudentuntemusta ja kiinnos-

tustaan lapsille ja nuorille tarkoitet-

tua kirjallisuutta, media- ja muita 

tekstejä kohtaan, luomalla mah-

dollisuuksia myönteisiin lukukoke-

muksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun 

tyydyttämiseen sekä lukukokemusten 

jakamiseen, myös monimediaisissa 

ympäristöissä

S2 L1, L4, 

L5

Luetaan ja kuunnellaan 

monipuolisesti lasten kau-

no- ja tietokirjallisuutta.

Harjoitellaan käyttämään 

käsitteitä pää- ja sivuhenki-

löt sekä tapahtumapaikka.

Luetaan ja kuunnellaan 

monipuolisesti lasten kau-

no- ja tietokirjallisuutta.

Harjoitellaan keskustele-

maan lukukokemuksesta 

monipuolisiin työtavoin.

• lukupiiri

• lukupäiväkirja

• lukudiplomi

yhteisesti ja itse valitut 

nuorten kauno- ja tietokir-

jallisuus ja mediatekstit

• mielipidekirjoitus

• kolumni

• artikkeli

• blogi

lukukokemuksen jakami-

nen

• lukupiiri

• lukupäiväkirja

• lukudiplomitehtävät

• taideaineisiin integroivat 

tehtävät

• sosiaalisessa mediaym-

päristössä tapahtuva 

keskustelu

kirjallisuuden käsitteitä

• kertoja

• aihe

• teema

yhteisesti ja itse valitut 

nuorten kauno- ja tietokir-

jallisuus ja mediatekstit

• mielipidekirjoitus

• kolumni

• artikkeli

• blogi

lukukokemuksen jakami-

nen

• lukupiiri

• lukupäiväkirja

• lukudiplomitehtävät

• taideaineisiin integroivat 

tehtävät

• sosiaalisessa mediaym-

päristössä tapahtuva 

keskustelu

kirjallisuuden käsitteitä

• kertoja

• aihe

• teema
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Tekstien tuottaminen 

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan 

kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mieli-

piteitään ja vahvistamaan myönteistä 

kuvaa itsestään tekstien tuottajana

S3 L1, L2, 

L4, L7

Tuotetaan erilaisia tekstejä 

yksin ja yhdessä.

• kertomus

• kuvaus

• esittely

• runo

• satu

• tietoteksti

Tuotetaan erilaisia tekstejä 

yksin ja yhdessä, aiemmin 

opittujen lisäksi tutustu-

taan uutiseen ja arvoste-

luun.

tekstien ja niiden kirjoit-

tamisen merkitys itselle ja 

omalle ympäristölle

kirjoittaminen vaikuttami-

sen keinona 

erilaisia kirjoittamisen 

tekstuaalisia ja kielellisiä 

piirteitä (mm. sanavalinnat, 

sanonnat, sanajärjestys)

tekstien ja niiden kirjoit-

tamisen merkitys itselle ja 

omalle ympäristölle

kirjoittaminen vaikuttami-

sen keinona 

erilaisia kirjoittamisen 

tekstuaalisia ja kielellisiä 

piirteitä (mm. sanavalinnat, 

sanonnat, sanajärjestys)

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta 

kielentämään ajatuksiaan ja har-

joittelemaan kertovien, kuvaavien, 

ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa 

ottavien tekstien tuottamista, myös 

monimediaisissa ympäristöissä

S3 L1, L4, 

L5, L7

Käytetään tekstien tuot-

tamisessa ja julkaisemi-

sessa uutta teknologiaa ja 

mediaa.

Harjoitellaan tekstien 

otsikointia, rakenteita ja 

kappalejakoa.

Käytetään tekstien tuot-

tamisessa ja julkaisemi-

sessa uutta teknologiaa ja 

mediaa.

fi ktiivisten ja ei-fi ktiivisten 

tekstien tuottaminen

• mielipidekirjoitus

• mainos

• näytelmä

opiskeluun liittyvät tekstit

• muistiinpanot

• määritelmät

• lähdemerkinnät

tekstin rakenne, otsikointi 

ja kappalejako

teknologian ja median 

käyttö

fi ktiivisten ja ei-fi ktiivisten 

tekstien tuottaminen

opiskeluun liittyvät tekstit

• muistiinpanot

• määritelmät

• lähdemerkinnät

tekstin rakenne, otsikointi 

ja kappalejako

teknologian ja median 

käyttö
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T11 ohjata oppilasta edistämään 

käsinkirjoittamisen ja näppäintaito-

jen sujuvoitumista ja vahvistamaan 

kirjoitetun kielen, ja tekstien raken-

teiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa  

S3 L1, L4, 

L5

Vahvistetaan oikeinkirjoi-

tuksen perusasioita

• sanatason oikeinkirjoi-

tus

• yhdyssanat

• yleis- ja erisnimet

• virkkeen iso alkukirjain 

ja lopetusmerkit

Sujuvoitetaan käsinkirjoi-

tusta ja näppäintaitoja.

Vahvistetaan oikeinkir-

joituksen perusasioita, 

aiemmin opittujen lisäksi 

pilkkun pää- ja sivulauseen 

välissä.

Sujuvoitetaan käsinkirjoi-

tusta ja näppäintaitoja.

oikeinkirjoituksen perus-

asiat

• käsinkirjoittaminen

• näppäintaidot

• kirjoitetun kielen perus-

rakenteet

• aiemmin opitut raken-

teet

• sivulausetyypit

• konjunktiolause

• relatiivilause

• kysyvä sivulause

• lauseen pääjäsenet

• subjekti

• predikaatti

• objekti

oikeinkirjoituksen pe-

russäännöt ja kirjoitetun 

kielen perusrakenteet

sujuva ja selkeä käsinkir-

joittaminen

sujuvat näppäintaidot 

T12 kannustaa oppilasta kehittämään 

tekstin tuottamisen prosesseja ja 

taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota 

mahdollisuuksia tekstien tuottami-

seen yhdessä, rakentavan palautteen 

antamiseen ja saamiseen, ohjata 

ottamaan huomioon tekstin vas-

taanottaja sekä toimimaan eettisesti 

verkossa yksityisyyttä ja tekijänoike-

uksia kunnioittaen

S3 L2, L4, 

L5, L6

Opiskellaan tekstin tuotta-

misen vaiheita

• suunnittelu

• kirjoittaminen

• tarkistaminen

Harjoitellaan antamaan ja 

vastaanottamaan palautet-

ta teksteistä.

Opiskellaan tekstin tuotta-

misen vaiheita

• suunnittelu

• kirjoittaminen

• tarkistaminen

Harjoitellaan tarkastele-

maan ja arvioimaan omia 

tekstejä.

tekstin tuottamisen vai-

heita; suunnittelu, jäsen-

täminen, muokkaaminen, 

tarkistaminen

yksin ja ryhmissä tekstin 

tuottamista esim. määritel-

mä, näytelmän käsikirjoitus

oman ja muiden tekstin 

arvioiminen, palautteen 

anto ja saaminen

lähteiden käyttö, lähdemer-

kinnät

verkossa toimiminen eetti-

sesti tekijänoikeudet

 

tekstin tuottamisen perus-

vaiheita

monipuolista tekstin tuot-

tamista yksin ja ryhmissä

oman ja muiden tekstin 

arvioiminen, palautteen 

anto ja -saaminen

lähteiden käyttö, lähdemer-

kinnät

verkossa toimiminen eet-

tisesti

tekijänoikeudet
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Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan 

kielitietoisuuttaan, innostaa häntä 

tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja 

sen eri variantteja ja harjaannuttaa 

käyttämään käsitteitä, joiden avulla 

kielestä ja sen rakenteista puhutaan 

ja auttaa ymmärtämään kielellisten 

valintojen vaikutuksia  

S4 L1, L2, 

L4 

Tutkitaan kielen vaihtelua 

eri tilanteissa

• viestintä lähipiirissä

• julkinen asiointi

• puhe- ja kirjakielen erot

Tutkitaan kielen vaihtelua 

eri tilanteissa

• viestintä lähipiirissä

• julkinen asiointi

• puhe- ja kirjakielen erot

sanat ja ilmaisutavat vies-

tinnässä

suomen kieli vrt. esim. 

englanti, venäjä

kieleen ja sen rakenteisiin 

liittyvien käsitteiden käyttö

havainnot ja kuvailut teks-

tien kielellisistä piirteistä

opittujen käsitteiden käyttö 

teksteissä ja puheessa

T14 kannustaa oppilasta laajenta-

maan tekstivalikoimaansa ja luke-

maan lapsille ja nuorille suunnattua 

kirjallisuutta sekä rohkaista lukuhar-

rastukseen ja lukuelämysten jakami-

seen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 L2, L4, 

L5, L7

Luetaan monipuolisesti 

lasten kaunokirjallisuutta.

Harjoitellaan keskustelua 

ja kokemuksien jakamista 

luetusta.

Harjoitellaan kirjaston 

aktiivista ja monipuolista 

käyttöä.

Luetaan monipuolisesti 

lasten kaunokirjallisuutta.

Harjoitellaan keskustelua 

ja kokemuksien jakamista 

luetusta.

Harjoitellaan kirjaston 

aktiivista ja monipuolista 

käyttöä.

monipuolinen nuorten 

kaunokirjallisuus; omava-

lintaiset kokonaisteokset, 

runot

keskustelut kirjoista, koke-

muksen jakaminen muille

mielikirjanäyttelyt

kirjavinkkaukset

mahdolliset kirjailijavie-

railut

kirjaston käyttö

monipuolinen nuorten 

kaunokirjallisuus; omava-

lintaiset kokonaisteokset, 

runot

keskustelut kirjoista, koke-

muksen jakaminen muille

mielikirjanäyttelyt

kirjavinkkaukset

mahdolliset kirjailijavie-

railut

kirjaston käyttö

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kult-

tuurisen identiteetin rakentamisessa 

ja ohjata arvostamaan eri kulttuu-

reja ja kieliä sekä luoda oppilaalle 

mahdollisuuksia media- ja kulttuuri-

tarjontaan tutustumiseen sekä oman 

kulttuurin tuottamiseen

S4 L2, L4, 

L6, L7

Tutustutaan suomalaiseen 

kansanperinteeseen

• kansansadut

• lorut

• perinneleikit

Tutustutaan lapsille suun-

nattuun media- ja kulttuu-

ritarjontaan.

Harjoitellaan omien esitys-

ten suunnittelua ja esite-

tään niitä.

Tutustutaan suomalaiseen 

kansanperinteeseen

• runot

• hölmöläissadut

• vitsit

Tutustutaan lapsille suun-

nattuun media- ja kulttuu-

ritarjontaan.

Harjoitellaan omien esitys-

ten suunnittelua ja esite-

tään niitä.

suomalainen kansanpe-

rinne (esim. kalevalainen 

perinne)

murre

nuorten media- ja kulttuu-

ritarjontaan tutustuminen

kulttuurin tuottamista 

muiden kanssa (omat esi-

tykset, taito- ja taideaineet, 

juhlapäivät)

eri kulttuureja ja kieliä

suomen kielen vertailua 

oppilaille tuttuihin kieliin 

nuorten media- ja kulttuu-

ritarjontaan tutustuminen

kulttuurin tuottamista mui-

den kanssa (omat esitykset, 

taito- ja taideaineet, juhlat)


