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

Merkitys, arvot, asenteet

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan 

kiinnostusta ympäristöön ja ympäris-

töopin opiskeluun sekä auttaa oppi-

lasta kokemaan kaikki ympäristöopin 

tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

Ohjataan arvostamaan 

luontoa.

Tutkitaan omaa elinym-

päristöä oppilaan omat 

mielenkiinnon kohteet 

huomioon ottaen.

Valitaan oppimistehtäviä 

ja sisältöjä siten, että ne 

liittyvät arjen tilanteisiin ja 

yhteisössä toimimiseen.

Ohjataan arvostamaan 

luontoa.

Tutkitaan omaa elinym-

päristöä oppilaan omat 

mielenkiinnon kohteet 

huomioon ottaen.

Valitaan oppimistehtäviä 

ja sisältöjä siten, että ne 

liittyvät arjen tilanteisiin ja 

yhteisössä toimimiseen.

Ohjataan arvostamaan 

luontoa ja kulttuurien 

moniarvoisuutta sekä 

vahvistetaan globaalia 

ymmärrystä.

Tutkitaan omaa elinympä-

ristöä oppilaan omat ja ryh-

män mielenkiinnon kohteet 

huomioon ottaen.

Valitaan oppimistehtäviä 

ja sisältöjä siten, että ne 

liittyvät arjen tilanteissa ja 

yhteisöissä toimimiseen.

Ohjataan arvostamaan 

luontoa ja kulttuurien 

moniarvoisuutta sekä 

vahvistetaan globaalia 

ymmärrystä.

Tutkitaan omaa elinympä-

ristöä oppilaan omat ja ryh-

män mielenkiinnon kohteet 

huomioon ottaen.

Valitaan oppimistehtäviä 

ja sisältöjä siten, että ne 

liittyvät arjen tilanteissa ja 

yhteisöissä toimimiseen.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta 

asettamaan omia opiskelutavoitteita 

ja työskentelemään pitkäjänteisesti 

niiden saavuttamiseksi sekä tunnis-

tamaan omaa ympäristöopin osaa-

mistaan

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

L1, L7 Harjoitellaan tunnistamaan 

omaa oppimista tukevia 

asioita. 

Harjoitellaan asettamaan 

tavoitteita ja arvioimaan 

omaa työskentelyä.

Tunnistetaan omaa oppi-

mista tukevia asioita. 

Harjoitellaan asettamaan 

omalle työskentelylle 

tavoitteita ja arvioimaan 

prosessia ja tuloksia. 

Hyvinvointi oppimisen 

edellytyksenä

Harjoitellaan tunnistetaan 

omaa oppimista tukevia 

asioita.

Tunnistetaan omaa oppi-

mista tukevia asioita.

Opitaan asettamaan itselle 

tavoitteita ja suunnittele-

maan omaa toimintaa ta-

voitteiden saavuttamiseksi. 
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T3 tukea oppilaan ympäristötietoi-

suuden kehittymistä sekä ohjata 

oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan 

lähiympäristössään ja -yhteisöissään 

kestävän kehityksen edistämiseksi 

ja arvostamaan kestävän kehityksen 

merkitystä itselle ja maailmalle

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

L3, L7 Pohditaan oman toiminnan 

vaikutuksia itselle, toisiin 

ihmisiin ja luontoon.

Harjoitellaan ympäris-

tövastuullista toimintaa 

omassa lähiympäristössä

sekä toisista huolehtimista.

• jokamiehenoikeudet

• retkeilytaidot

• tuotteen elinkaari

• luonnonsuojelu, pai-

notusalueena vesien ja 

vesieliöiden suojelu

Pohditaan ja opitaan 

ymmärtämään oman toi-

minnan vaikutuksia itselle, 

toisiin ihmisiin, eläinten 

hyvinvointiin ja luontoon. 

Vahvistetaan luonnon ja 

kulttuurien moninaisuuden 

arvostamisen taitoa.

Harjoitellaan ympäris-

tövastuullista toimintaa 

lähiympäristössä. 

• Luonnon monimuotoi-

suuden arvostaminen

• Metsien kestävä käyttö

• llman suojelu

• Itämeren alueen suojelu

• Pohjoismaiden ja Baltian 

väestö ja vähemmistöt 

sekä yhdessä eläminen

• Oman toiminnan ja 

valintojen vaikutus esim. 

kouluun ja lähiympäris-

töön 

• Ihmisen toiminta lähi-

seudulla ja sen vaikutuk-

sia ympäristöön

• Vastuulliset valinnat 

arjessa

• Metsän ja soiden eliöi-

den suojelu

Pohditaan oman toimin-

nan vaikutuksia itselle, 

toisiin ihmisiin, eläinten 

hyvinvointiin, luontoon ja 

yhteiskuntaan.

Harjoitellaan ympäris-

tövastuullista toimintaa 

omassa lähiympäristössä 

sekä toisista huolehtimista. 

• lajittelu ja kierrätys

• kompostointi 

• luonnonvarojen kestävä 

käyttö 

• vastuullinen toiminta 

ympäristössä

Pohditaan oman toimin-

nan vaikutuksia itselle, 

toisiin ihmisiin, eläinten 

hyvinvointiin, luontoon ja 

yhteiskuntaan.

Harjoitellaan ympäris-

tövastuullista toimintaa 

omassa lähiympäristössä 

sekä toisista huolehtimista. 

Harjoitellaan ymmärtä-

määntehtävien avulla 

ympäristöopintiedonalojen 

merkitystä arjen toimin-

nassa.



Lemi 3 1.8.2016

Ympäristöoppi 3-6

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4 rohkaista oppilasta muodosta-

maan kysymyksiä eri aihepiireistä 

sekä käyttämään niitä tutkimusten ja 

muun toiminnan lähtökohtana

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

L1, L7 Ohjataan oppilasta teke-

mään havaintoja ympäris-

tön ilmiöistä ja 

käyttämään niitä omien 

tutkimusten kohteina.

Ohjataan oppilasta teke-

mään havaintoja ympäris-

tön ilmiöistä ja 

käyttämään niitä omien 

tutkimusten kohteina.

• sään tutkimista ja läm-

pötilan mittaamista

• maa- ja kallioperän 

tutkiminen

Ohjataan oppilasta teke-

mään havaintoja ympäris-

tön ilmiöistä ja 

käyttämään niitä omien 

tutkimusten kohteina.

• tutkimuksen tekemisen 

eri vaiheet

Ohjataan oppilasta teke-

mään havaintoja ympäris-

tön ilmiöistä ja 

käyttämään niitä omien 

tutkimusten kohteina.

• taitteiden toiminta-

periaatteet ja erilaiset 

rakenteet 

• harjoitellaan ympäris-

tövastuullista toimintaa 

omassa lähiympäristössä

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan 

ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, 

tekemään havaintoja ja mittauksia 

monipuolisissa oppimisympäristöissä 

eri aisteja ja tutkimus- ja mittausväli-

neitä käyttäen

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

L1, L5 Ympäristön tutkimisen 

sisällöiksi valitaan omaan 

elinympäristöön liittyviä 

tutkimustehtäviä.

Harjoitellaan tehtävien 

avulla tutkimuksen tekemi-

sen eri vaiheita.

Tutkitaan eliöiden ja niiden 

elinympäristöjen sekä ihmi-

sen toiminnan vuorovaiku-

tussuhteita.

Tutustutaan laitteiden 

toimintaperiaatteisiin ja 

niiden erilaisiin rakentei-

siin (esim. luuppi, lämpö-

mittari, vaaka).

Harjoitellaan tutkimuksen 

tekemisen eri vaiheita. 

Valitaan ympäristön tut-

kimisen sisällöiksi omaan 

elinympäristöön 

liittyviä tutkimustehtäviä. 

Tutustutaan laitteiden 

toimintaperiaatteisiin ja 

rakenteisiin.

Mahdollisuuksien mu-

kaan tutkimusprojekteja, 

kasvatuskokeita ja kasvion 

keräämistä sekä luokittelua

Valitaan ympäristön tut-

kimisen sisällöiksi omaan 

elinympäristöön liittyviä

tutkimustehtäviä. 

Tutkitaan laitteiden 

toimintaperiaatteita ja 

erilaisia rakenteita. 

Perehdytään tehtävien 

avulla tutkimuksen tekemi-

sen eri vaiheisiin.

Toteutetaan yhteinen 

vaikuttamisprojekti, jossa 

harjoitellaan osallistumista 

ja vaikuttamista paikallisel-

la tai globaalilla tasolla. 
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Perehdytään lämpötilan 

mittaamiseen ja tutustu-

taan energian säilymisen 

periaatteeseen.

• tutustumista lähiympä-

ristön yleisimpiin kasvi-, 

sieni- ja eläinlajeihin ja 

niiden luokittelua

• sääilmiöiden havain-

nointia

• yksinkertaisiin fysiikan 

ja kemian ilmiöihin 

tutustumista

• kasvatusprojekti sieme-

nestä kasviksi

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan 

syy-seuraussuhteita, tekemään johto-

päätöksiä tuloksistaan sekä esittä-

mään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri 

tavoin

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

L1, L2, 

L5

Pohditaan oman toimin-

nan vaikutuksia itselle, 

toisiin ihmisiin, eläinten 

hyvinvointiin, luontoon ja 

yhteiskuntaan. 

Tutkitaan eliöiden ja niiden 

elinympäristöjen sekä ihmi-

sen toiminnan vuorovaiku-

tussuhteita. 

Pohditaan oman toimin-

nan vaikutuksia itselle, 

toisiin ihmisiin, eläinten 

hyvinvointiin, luontoon ja 

yhteiskuntaan. 

Tutkitaan eliöiden ja niiden 

elinympäristöjen sekä ihmi-

sen toiminnan vuorovaiku-

tussuhteita.

Opitaan esittämään omia 

tutkimustuloksia viestintä-

teknologiaa hyödyntäen.

Pohditaan oman toimin-

nan vaikutuksia itselle, 

toisiin ihmisiin, eläinten 

hyvinvointiin, luontoon ja 

yhteiskuntaan. 

Tutkitaan eliöiden ja niiden 

elinympäristöjen sekä ihmi-

sen toiminnan vuorovaiku-

tussuhteita.

Harjoitellaan esittämään 

omia ja ryhmän tutkimus-

tuloksia viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen.

Tutustutaan tutkimuksen 

tekemisen eri vaiheisiin.

Pohditaan oman toimin-

nan vaikutuksia itselle, 

toisiin ihmisiin, eläinten 

hyvinvointiin, luontoon ja 

yhteiskuntaan. 

Tutkitaan eliöiden ja niiden 

elinympäristöjen sekä ihmi-

sen toiminnan vuorovaiku-

tussuhteita.

Varmistetaan taitoa esittää 

omia ja ryhmän tutkimus-

tuloksia viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen.
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T7 ohjata oppilasta ymmärtämään 

arjen teknologisten sovellusten 

käyttöä, merkitystä ja toimintape-

riaatteita sekä innostaa oppilaita 

kokeilemaan, keksimään ja luomaan 

uutta yhdessä toimien

S2, S3, 

S4, S5, 

S6

L2, L3, 

L5

Opetellaan käyttämään 

ympäristön tutkimisessa 

erilaisia teknologisia sovel-

luksia.

• polkupyörä

• sähkölaitteet

• lämpömittari

Opetellaan käyttämään 

ympäristön tutkimisessa 

erilaisia teknologisia sovel-

luksia.

Opetellaan käyttämään 

ympäristön tutkimisessa 

erilaisia teknologisia sovel-

luksia.

Opetellaan käyttämään 

ympäristön tutkimisessa 

erilaisia teknologisia sovel-

luksia.

T8 kannustaa oppilasta edistämään 

hyvinvointia ja turvallisuutta toi-

minnassaan ja lähiympäristössään ja 

ohjata oppilasta toimimaan tur-

vallisesti, tarkoituksenmukaisesti, 

vastuullisesti ja itseään suojellen

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

L3 Harjoitellaan turvallisuu-

den edistämistä ja turva-

taitoja.

• kiusaamisen ehkäisy 

sekä fyysinen ja henki-

nen koskemattomuus.

• painotetaan hyvää käy-

töstä ja toisen huomioon 

ottamista

• harjoitellaan turvallista 

liikkumista: jalankulku 

ja pyöräily

Harjoitellaan turvallisuu-

den edistämistä ja turva-

taitoja.

• omasta turvallisuudesta 

huolehtiminen myös 

sosiaalisessa mediassa

• opitaan paloturvallisuu-

teen liittyviä oleellisia 

asioita

• hyvän itsetunnon kehit-

täminen ja erilaisuuden 

kunnioittaminen 

• kuulon suojelu

• tapaturmat ja ensiapu

• rahan käyttäminen

Harjoitellaan turvallisuu-

den edistämistä ja turva-

taitoja.

• opitaan tunnistamaan 

turvallisuutta uhkaavia 

tilanteita ja opitaan 

niihin selviytymistaitoja 

sekä tosielämässä että 

sosiaalisessa mediassa

• pohditaan oman toimin-

nan vaikutuksia itselle ja 

toisiin ihmisiin. 

• harjoitellaan toimimaan 

turvallisesti tapaturma-, 

myrkytys- ja ensiaputi-

lanteissa

• tutustutaan sähköturval-

lisuuteen

• tutustutaan vesi- ja jää-

turvallisuuteen

Harjoitellaan turvallisuu-

den edistämistä ja turva-

taitoja.

• harjoitellaan tunteiden 

tunnistamista, ilmaisua 

ja säätelyä 

• tunnistetaan omaa oppi-

mista tukevia asioita

• opitaan turvallisuuden 

edistämistä ja turvatai-

toja (esim. edistetään 

kiusaamisen ehkäisyä 

ja vahvistetaan oman 

turvan tunteen kehitty-

mistä, omat rajat)

• vahvistetaan arjen terve-

ystottumuksia

• harjoitellaan ottamaan 

vastuuta omasta lähiym-

päristöstä
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T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja 

toimimaan sekä liikkumaan ja retkei-

lemään luonnossa ja rakennetussa 

ympäristössä

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

L3 Suunnitellaan ja toteute-

taan retki koulun lähiympä-

ristöön.

Tutustutaan ympäristössä 

toimimisen oikeuksiin ja 

velvollisuuksiin.

• retket lähiympäristöön

Harjoitellaan ympäristössä 

toimimisen oikeuksia ja 

velvollisuuksia. 

Tehdään retki veden ää-

relle.

Harjoitellaan veden äärellä 

jokamiehen oikeuksia ja 

vesiturvallisuutta.

• retket lähiympäristöön 

ja jokamiehen oikeudet

Harjoitellaan ympäristössä 

toimimisen oikeuksia ja 

velvollisuuksia. 

Harjoitellaan ympäris-

tövastuullista toimintaa 

omassa lähiympäristössä. 

Suunnitellaan ja toteute-

taan retki metsään.

Innostetaan oppilaita 

tehtävien avulla liikkumaan 

luonnossa ja rakennetussa 

ympäristössä vapaa-aikana.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuk-

sia harjoitella ryhmässä toimimista 

erilaisissa rooleissa ja vuorovaiku-

tustilanteissa, innostaa oppilasta il-

maisemaan itseään ja kuuntelemaan 

muita sekä tukea oppilaan valmiuksia 

tunnistaa, ilmaista ja säädellä tuntei-

taan

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

L2, L3 Harjoitellaan kuuntele-

mista ja toisen huomioon 

ottamista. 

Harjoitellaan tunnetaitoja; 

tunteiden nimeämistä, tun-

nistamista, ilmaisemista ja 

tunteiden säätelyä.

Harjoitellaan tunnistamaan 

oman kehon ja mielen 

viestejä, sekä vahvistetaan 

tunnetaitoja.

Vahvistetaan hyvän käytök-

sen oppimista ja ryhmässä 

toimimisen taitoja

• erilaisuuden hyväksymi-

nen. 

Harjoitellaan tunnistamaan 

oman kehon ja mielen 

viestejä ja tiedostamaan 

omia ajatuksia, tarpeita ja 

asenteita. 

Tutustutaan mielenterveys-

taitoihin

• omat vahvuudet ja voi-

mavarat. 

Vahvistetaan ryhmässä 

toimimisen taitoja

• empatiakyvyn kehittymi-

nen ja nettikaveruus.

Opitaan tunnistamaan 

oman kehon ja mielen 

viestejä.

Vahvistetaan ja syvenne-

tään tunnetaitoja, tuntei-

den tunnistamista, ilmai-

sua ja säätelyä.

Opitaan tiedostamaan 

omia ajatuksia, tarpeita, 

asenteita ja arvoja. 

Vahvistetaan ryhmässä 

toimimisen taitoja. 

Pohditaan oman toiminnan 

vaikutuksia itselle, toisiin 

ihmisiin ja yhteiskuntaan. 
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Harjoitellaan tunteiden 

tunnistamista, ilmaisua ja 

säätelyä. 

• murrosikä

• vuorovaikutustaidot ja 

erilaisuuden hyväksy-

minen

Harjoitellaan turvallisuu-

den edistämistä ja turvatai-

toja esimerkiksi seuraavilla 

osa-alueilla:

• kiusaamisen ehkäisy

• fyysinen ja henkinen 

koskemattomuus

• toiminta ensiapu- ja 

vaaratilanteissa. 

Harjoitellaan toimimis-

ta erilaisissa yhteisöissä 

sekä pohditaan erilaisten 

vuorovaikutustilanteiden ja 

yhteisöjen merkitystä 

hyvinvoinnille.

T11 ohjata oppilasta käyttämään 

tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon 

hankinnassa, käsittelyssä ja esittämi-

sessä sekä vuorovaikutuksen väli-

neenä vastuullisesti, turvallisesti ja 

ergonomisesti

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

L4, L5 Tutustutaan tiedonhaun 

turvallisiin ja luotettaviin 

lähteisiin.

Tutustutaan tiedonhaun 

turvallisiin ja luotettaviin 

lähteisiin.

Harjoitellaan valitsemaan 

tietoa useita lähteitä ver-

taillen.

• eri lähteiden käyttöhar-

joituksia tiedonhankin-

nassa

Harjoitellaan tunnistamaan 

tiedonhaun turvallisia ja 

luotettavia lähteitä.

Harjoitellaan valitsemaan 

tietoa useita lähteitä ver-

taillen.

Opitaan tunnistamaan 

oman viestinnän ja omien 

tutkimustulosten julkaisun 

kanavaksi sopivia turvalli-

sia sovelluksia.

Harjoitellaan käyttämään 

sosiaalista mediaa turvalli-

sesti ja vastuullisesti.

• maaosat, Euroopan maat

• tutkimuksen tekemisen 

eri vaiheet

Harjoitellaan tunnistamaan 

tiedonhaun turvallisia

ja luotettavia lähteitä.

Harjoitellaan valitsemaan 

tietoa useita lähteitä ver-

taillen. 

Opitaan tunnistamaan ja 

käyttämään oman viestin-

nän ja omien tutkimustu-

losten julkaisun kanavaksi 

sopivia turvallisia sovel-

luksia.

• harjoitellaan taitoa 

yhteisessä vaikuttamis-

projektissa.

Harjoitellaan käyttämään 

sosiaalista mediaa turvalli-

sesti ja vastuullisesti.
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Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan 

ympäristöä, ihmisten toimintaa ja 

niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin 

käsitteiden avulla sekä kehittämään 

käsiterakenteitaan ennakkokäsityk-

sistä kohti käsitteiden täsmällistä 

käyttöä

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

L1 Tutustutaan elinympäris-

tön sosiaaliseen ja raken-

nettuun ympäristöön

• pihat ja puistot. 

Harjoitellaan selittämään 

arjen tilanteita ja ilmiöitä 

käsitteiden avulla.

• kaupunkeja ja maaseu-

tua

• rakennetun ympäristön 

havainnointia

• Suomen väestö, vä-

hemmistöt ja yhdessä 

eläminen

• tulen käyttö

• polkupyörällä liiken-

teessä 

• sähköturvallisuus 

• tulenkäyttö ja tulipalolta 

suojautuminen

• vesillä liikkuminen ja 

turvallisuus

• internetin turvallinen 

käyttö

Harjoitellaan käyttämään 

ympäristöopin eri tiedona-

lojen käsitteitä. 

Harjoitellaan kuvaamaan 

ilmiöitä ja arjen tilanteita 

opittujen käsitteiden avulla.

Harjoitellaan käyttämään 

ympäristöopin eri tiedona-

lojen käsitteitä.

Opitaan selittämään arjen 

tilanteita, ilmiöitä ja tek-

nologiaa eri tiedonalojen 

käsitteiden avulla.

• erilaiset elinympäristöt

• valoon liittyvät laitteet, 

peilit ja linssit

• ääntä synnyttävät lait-

teet

• putki- ja kolmiorakenne

• vipu ja jousi

• veden kiertokulku

• ravinnon tuotanto ja 

ruoan reitit kuluttajille

• maatila ja sen eläimet

• ruuan elinkaari

• ruokaa maailmalta

• ravintoketju

Harjoitellaan käyttämään 

ympäristöopin eri tiedona-

lojen käsitteitä. 

Opitaan selittämään arjen 

tilanteita, ilmiöitä ja tek-

nologiaa eri tiedonalojen 

käsitteiden avulla.

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, 

käyttämään ja tekemään erilaisia 

malleja, joiden avulla voidaan tulkita 

ja selittää ihmistä, ympäristöä ja 

niiden ilmiöitä

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

L1, L5 Harjoitellaan selittämään 

arjen tilanteita ja ilmiöitä 

mallien avulla.

Harjoitellaan selittämään 

arjen tilanteita ja ilmiöitä 

mallien avulla.

Harjoitellaan ryhmässä 

mallintamista 

• esim. veden kiertokulku

Harjoitellaan kuvaamaan 

arjen tilanteita, ilmiöitä ja 

teknologiaa eri tiedonalo-

jen malleilla.

Harjoitellaan kuvaamaan 

arjen tilanteita, ilmiöitä ja 

teknologiaa eri tiedonalo-

jen malleilla.

Harjoitellaan mallintamista 

luokka-asteen vaikuttamis-

projektissa.
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T14 ohjata oppilasta hankkimaan 

luotettavaa tietoa, ilmaisemaan 

perustellen erilaisia näkemyksiä sekä 

tulkitsemaan ja arvioimaan kriittises-

ti tietolähteitä ja näkökulmia

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6

L2, L4, 

L5

Käytetään eri tietolähteitä 

tiedonhankintaan.

Harjoitellaan tunnistamaan 

tietolähteiden luotettavuus.

Käytetään eri tietolähteitä 

tiedonhankintaan.

Harjoitellaan tunnistamaan 

tietolähteiden luotettavuus.

Harjoitellaan valitsemaan 

ja käyttämään turvallisia ja 

luotettavia tiedonlähteitä.

Harjoitellaan valitsemaan 

ja käyttämään turvallisia ja 

luotettavia tiedonlähteitä.

Harjoitellaan kriittistä suh-

tautumista arjen tieto- ja 

viestintäteknologian 

sovellusten kautta saatuun 

informaatioon. 

T15 ohjata oppilasta luonnon tutki-

miseen, eliöiden ja elinympäristöjen 

tunnistamiseen ja ekologiseen ajat-

teluun sekä ohjata oppilasta ihmisen 

rakenteen, elintoimintojen ja kehityk-

sen ymmärtämiseen

S1, S3, 

S4, S5, 

S6

L1 Valitaan tutkimustehtävien 

sisällöiksi omaan elinym-

päristöön liittyviä kohteita 

ottaen huomioon luonnon 

monimuotoisuuden 

vaaliminen.

Kiinnitetään elinympäris-

tössä huomiota elolliseen ja 

elottomaan luontoon. 

Tunnistetaan eliöitä ja 

elinympäristöjä.

Tutustutaan ravintoket-

juihin, eläinten ja kasvien 

lisääntymiseen sekä yhteyt-

tämiseen.

Laaditaan kasvio ohjatusti 

sekä tutkitaan kokeellisesti 

kasvien kasvua. 

Tutkitaan säätä ilmiönä.

Tunnistetaan eliöitä ja 

elinympäristöjä

• vesi ja vesistöt

Tutustutaan veden kierto-

kulkuun. 

Tehdään pieniä tutkimuk-

sia lähiympäristössä 

• esim. veden eliöt

Tutkitaan eliöiden ja niiden 

elinympäristöjen sekä ihmi-

sen toiminnan vuorovaiku-

tussuhteita. 

Harjoitellaan vaalimaan 

luonnon monimuotoisuut-

ta.

Tutustutaan ikäkauden 

kehityksen ajankohtaisiin 

muutoksiin ja niiden yksi-

löllisen luonteen ymmärtä-

miseen. 

Tutustutaan omaan ja yh-

teisön terveyttä edistäviin 

elämäntapoihin. 

Pohditaan oman toimin-

nan vaikutuksia itselle, 

toisiin ihmisiin, eläinten 

hyvinvointiin, luontoon ja 

yhteiskuntaan. 

Tutkitaan kokeellisesti 

kasvien kasvua.

Tutustutaan ikäkauden 

kehityksen ajankohtaisiin 

muutoksiin ja niiden yksi-

löllisen luonteen ymmärtä-

miseen. 

Käsitellään ikäkauden 

mukaisesti seksuaalista 

kehitystä ja ihmisen lisään-

tymistä. 

Tutustutaan kestävän 

elämäntavan periaatteisiin 

ja harjoitellaan kestävällä 

tavalla toimimista arjen 

tilanteissa.

Harjoitellaan ympäris-

tövastuullista toimintaa 

omassa lähiympäristössä 

sekä toisista huolehtimista. 
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Tutkitaan eliöitä ja niiden 

elinympäristöjä pihoilla ja 

puistoissa.

Tutustutaan ihmisen ja 

luonnon väliseen vuorovai-

kutussuhteeseen. 

Pohditaan oman toiminnan 

vaikutusta itselle, toisiin 

ihmisiin, eläinten hyvin-

vointiin ja luontoon. 

Harjoitellaan kestävien 

valintojen tekemistä.

• vesi ja rannat elinympä-

ristönä

• veden ominaisuudet ja 

olomuodot

• jääkausi Suomessa

• sää

• sähkö-, lämpö- ja valoe-

nergia

Pohditaan oman toiminnan 

vaikutusta itselle, toisiin 

ihmisiin, eläinten hyvin-

vointiin ja luontoon. 

Harjoitellaan ympäris-

tövastuullista toimintaa 

omassa lähiympäristössä 

sekä toisista huolehtimista.

• tutustutaan suomalaisiin 

eliöihin ja elinympäris-

töihin

• esim. niityt, metsät ja 

suot eliöiden elinympä-

ristönä

• viljelykasvit ja maatilan 

eläimet

Havainnoidaan ympäris-

töä ihmisen hyvinvoinnin 

näkökulmasta. 

Tutkitaan eliöiden ja niiden 

elinympäristöjen sekä ihmi-

sen toiminnan vuorovaiku-

tussuhteita

• metsä

Tutustutaan metsien hyöty-

käyttöön.

Tutustutaan ravinnon tuo-

tantoon ja ruoan reitteihin. 

• ihmisen rakenne, elintoi-

minnot sekä kasvun ja 

kehityksen eri vaiheet

• ihmisen lisääntyminen
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T16 ohjata oppilasta maantieteel-

liseen ajatteluun, hahmottamaan 

omaa ympäristöä ja koko maailmaa 

sekä harjaannuttamaan kartankäyt-

tö- ja muita geomediataitoja

S3, S4, 

S5, S6

L1, L5 Tutustutaan Suomen 

maantietoon.

Hahmotetaan monipuolis-

ten alueellisten esimerkki-

en avulla Suomen luonno-

nympäristöä ja ihmisen 

toimintaa. 

Käytetään karttoja ja muu-

ta geomediaa maailman-

kuvan ja sen alueellisen 

viitekehyksen rakentami-

sessa.

Tutustutaan maa- ja kal-

lioperään.

Tutustutaan luonnon moni-

muotoisuuden vaalimiseen, 

luonnonvarojen kestävään 

käyttöön ja oman kulttuuri-

perinnön vaalimiseen.

Tutustutaan monikulttuuri-

seen maailmaan.

• Suomi ja Suomen alueet

• kartan periaatteet

Tutustutaan Pohjoismaiden 

maantietoon.

Harjoitellaan hahmot-

tamaan monipuolisten 

alueellisten esimerkkien 

avulla Pohjoismaiden luon-

nonympäristöä ja ihmisen 

toimintaa. 

Vahvistetaan taitoa arvos-

taa luonnon ja kulttuurien 

moninaisuutta.

Vahvistetaan globaalia

ymmärrystä. 

Harjoitellaan käyttämään 

erilaisia karttoja ja muuta 

geomediaa maailmankuvan 

ja sen alueellisen viiteke-

hyksen rakentamisessa. 

• Pohjoismaat ja Baltia

• Itämeren alue

• Golf-virta

• fyysinen kartta, kart-

tasymbolien hallintaa, 

väestökartta

Tutustutaan Euroopan 

maantietoon.

Harjoitellaan monipuolis-

ten alueellisten esimerkki-

en ja ajankohtaisten uutis-

ten avulla hahmottamaan 

Euroopan luonnonympäris-

töä ja ihmisen toimintaa. 

Vahvistetaan taitoa ymmär-

tää luonnon ja kulttuurien 

moninaisuutta. 

Käytetään monipuolisesti 

karttoja ja muuta geome-

diaa maailmankuvan ja sen 

alueellisen viitekehyksen 

rakentamisessa. 

• maailmankartan hah-

mottaminen

• Eurooppa

• yleiskuva muista maan-

osista

• Afrikka

• elämän kehitys maapal-

lolla

Tutustutaan maanosiin.

Harjoitellaan monipuolis-

ten alueellisten esimerk-

kien ja ajankohtaisten uu-

tisten avulla hahmotetaan 

muiden maanosien luon-

nonympäristöä ja ihmisen 

toimintaa. 

Tutustutaan maapallon 

rakenteeseen ja maa-

ja kallioperään.

Käytetään monipuolisesti 

karttoja ja muuta geome-

diaa maailmankuvan ja sen 

alueellisen viitekehyksen 

rakentamisessa. 

Vahvistetaan taitoa ymmär-

tää luonnon ja kulttuurien 

moninaisuutta.

Vahvistetaan globaalia 

ymmärrystä. 
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T17 ohjata oppilasta tutkimaan, ku-

vaamaan ja selittämään fysikaalisia 

ilmiöitä arjessa, luonnossa ja tekno-

logiassa sekä rakentamaan perustaa 

energian säilymisen periaatteen 

ymmärtämiselle

S2, S4, 

S5, S6

L1 Harjoitellaan fysikaalisten 

ilmiöiden tutkimisen eri 

vaiheita.

Perehdytään lämpötilan 

mittaamiseen ja tutustu-

taan energian säilymisen 

periaatteeseen.

Tutkitaan säätä  fysikaalise-

na ilmiönä. 

Tutkitaan kappaleiden 

liikkeiden muutoksia.

Tutustutaan voiman käsit-

teeseen. 

Perehdytään lähiavaruu-

teen, vuodenaikoihin, päi-

vän ja yön vaihteluun sekä 

maapallon rakenteeseen. 

• lämpö, valo ja ääni fysii-

kan ilmiöinä

Tutustutaan energian 

säilymisen periaatteeseen 

lämpöenergiaan perehtymi-

sen ja energialajien muun-

tumisen avulla. 

Tutkitaan kappaleiden 

liikkeiden muutosten avulla 

voiman käsitettä. 

Tutkitaan ääni-ja valoilmi-

öitä. 

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, 

kuvaamaan ja selittämään kemiallisia 

ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja 

muutoksia sekä rakentamaan perus-

taa aineen säilymisen periaatteen 

ymmärtämiselle

S2, S4, 

S5, S6

L1 Harjoitellaan kemiallisten 

ilmiöiden tutkimisen eri 

vaiheita.

Tarkastellaan erilaisten 

materiaalien ja aineiden 

avulla olomuotoja ja  ainei-

den ominaisuuksia.

• yhteyttäminen, palami-

nen ja veden kiertokul-

ku. 

Tutustutaan elinympäris-

tön ilmiöihin, materiaalei-

hin ja teknologisiin sovel-

luksiin. 

Harjoitellaan ymmärtä-

mään aineen muutosten ja 

aineen säilymisen periaat-

teita.

• veden kiertokulku.

Tutustutaan ilmaston-

muutokseen ympäristön 

ilmiönä.

Tutustutaan elinympä-

ristön rakennettuun ja 

sosiaaliseen ympäristöön 

sekä ympäristön ilmiöihin, 

materiaaleihin ja 

teknologisiin sovelluksiin. 

Harjoitellaan ymmärtä-

mään aineen muutosten ja 

aineen säilymisen periaat-

teita

• yhteyttäminen.

Tarkastellaan erilaisten 

materiaalien ja aineiden 

avulla olomuotoja ja ainei-

den ominaisuuksia. 

Tutustutaan ilmastonmuu-

tokseen ja sen hillitsemi-

seen ympäristön ilmiönä.

Harjoitellaan ymmärtä-

mään aineen muutosten ja 

aineen säilymisen periaat-

teita.

• palaminen.

Tutustutaan luonnon moni-

muotoisuuden vaalimiseen 

ja luonnonvarojen kestä-

vään käyttöön.
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T19 ohjata oppilasta ymmärtämään 

terveyden osa-alueita, arjen terveys-

tottumusten merkitystä sekä elä-

mänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden 

yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä 

rohkaista oppilasta harjoittelemaan 

ja soveltamaan terveysosaamistaan 

arjessa

S1, S2, 

S3, S6

L1, L3 Havainnoidaan kasvun 

ja kehityksen merkkejä 

itsessä.

Harjoitellaan tunnistamaan 

oman kehon ja mielen 

viestejä. 

Harjoitellaan tunteiden 

tunnistamista, ilmaisua ja 

säätelyä.  

Harjoitellaan turvallisuu-

den edistämistä ja turva-

taitoja.

• kiusaamisen ehkäisy

• fyysinen ja henkinen 

koskemattomuus. 

Tutustutaan keinoihin edis-

tää omaa terveyttä.

• yhdessä toimiminen 

• ryhmässä toimiminen 

• perhe 

• säänmukainen pukeutu-

minen

Tutustutaan ihmisen 

rakenteeseen ja keskeisiin 

elintoimintoihin.

Harjoitellaan ymmärtä-

mään ihmisen kasvun ja 

kehityksen eri vaiheita. 

Tutustutaan oman 

kehityksen ajankohtaisiin 

muutoksiin ja niiden yksi-

löllisen luonteen ymmärtä-

miseen. 

Perehdytään terveyden 

osa-alueisiin ja voimavaroi-

hin, mielenterveystaitoihin. 

Harjoitellaan turvallisuu-

den edistämistä ja turvatai-

toja, kiusaamisen ennal-

taehkäisyä sekä fyysistä ja 

henkistä koskemattomuut-

ta. 

• terveelliset elämäntavat

• uni, liikunta ja hygienia

• lasten sairauksia ja saira-

uksien ennaltaehkäisy

• kiusaamisen ja väkival-

lan tunnuspiirteet

• avun hakeminen 

• kaveritaidot

Tutustutaan ihmisen raken-

teeseen ja elintoimintoihin.

Tutustutaan murrosiän 

muutoksiin kehossa ja 

mielessä.

Tutustutaan ihmisen ais-

teihin.

Tutustutaan oman kehityk-

sen ajankohtaisiin muutok-

siin ja niiden yksilöllisen 

luonteen ymmärtämiseen. 

Tutustutaan murrosiän 

muutoksiin kehossa ja 

mielessä.

Harjoitellaan pienimuotois-

ten tapaturmien itsehoito-

taitoja.

Harjoitellaan arjen ensia-

putaitoja.

• tupakoinnin ja päihtei-

den käytön haittavaiku-

tukset

• toiminta ensiapu- ja 

vaaratilanteissa

• turvataidot

Käsitellään ikäkauden 

mukaisesti seksuaalista 

kehitystä ja ihmisen lisään-

tymistä.

Tutustutaan kehityksen 

ajankohtaisiin muutoksiin 

ja niiden yksilöllisen luon-

teen ymmärtämiseen.

Harjoitellaan tunnistamaan 

oman kehon ja mielen vies-

tejä ja tiedostamaan omia 

ajatuksia, tarpeita, asentei-

ta ja arvoja. 

Pohditaan arjen terveys-

tottumusten vaikutusta 

hyvinvointiin ja sairauksien 

ehkäisyyn.

Harjoitellaan toisista huo-

lehtimista. 

Harjoitellaan tunteiden 

tunnistamista, ilmaisua ja 

säätelyä. 

Tutustutaan terveisiin 

elämäntapoihin ja fyysiseen 

hyvinvointiin. 

Harjoitellaan turvallisuu-

den edistämistä ja turvatai-

toja esimerkiksi seuraavilla 

osa-alueilla: 
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• päihteet

• tapaturmat

• myrkytykset

• kiusaamisen ehkäisy

• fyysinen ja henkinen 

koskemattomuus 

• toiminta ensiapu- ja 

vaaratilanteissa.


