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LIITE – Huomaa hyvä        Nurmen koulun opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma 2022-23 

Miten luokissa huomaamme hyvän 

 

0.-2.lk 3.-4.lk 5.-6.lk 
Aikuinen huomioi joka aamu lapset yksilöllisesti, 
kun lapset astuvat luokkaan tervehtimällä kukin 
omalla tavallaan aikuista.  

Elo- ja syyskuun alun aikana jokainen sai 
reppuunsa mukaan kassin. Kassiin valittiin kotoa 
3-5 rakasta tavaraa, joiden avulla kukin lapsi 
kertoi itsestään. Muut lapset saivat esittää 
kertojalle kysymyksiä.  
 
Eskari- ja koulupäivien aikana lapsille annetaan 
palautetta onnistumisista kehumalla ja 
kannustamalla. Palautteen kohteena ovat hyvin 
usein vuorovaikutus- ja yhdessä toimimisen 
taidot, joiden oppiminen on keskiössä 
luokkamme toimintakulttuurissa. Palaute voi olla 
sanallinen, peukku, kosketus olkapäälle, läpy, 
halaus tms.  
 
Kirjallisista tehtävistä lapset saavat leimoja ja 
tarroja palkinnoksi tehdystä tehtävästä. Meidän 

Välitön positiivinen palaute hyvistä suorituksista 
niin koko luokalle, kuin yksittäisille oppilaillekin. 
 
Oppilaiden omien henkilökohtaisten tavoitteiden 
huomiointi. Oppilaat ovat saaneet kirjata omia 
tavoitteitaan lukuvuodelle niin käyttäytymiseen, 
kuin oppimiseenkin liittyen. Näiden tavoitteiden 
täyttyessä oppilaiden valitsema palkinto 
merkkinä onnistumisesta.  
 
Positiivisten Wilma-merkintöjen käyttö läpi 
opiskeluvuoden.  
 
Oppilaiden kannustaminen positiiviseen 
vertaispalautteeseen. Etenkin taito- ja 
taideaineissa. 

 

Jatkuvaa, joskus huumorinkin keinoin annettua, 
palautetta oppilaille tai oppilaalle hyvistä 
kysymyksistä, hyvin tehdyistä tehtävistä, 
ahkerasta työskentelystä, hyvästä toiminnasta 
erilaisissa koulupäivän tilanteissa, sekä muiden 
auttamisesta ja huomioimisesta. (peukku, 
hymyily, läpyt, "kivet / bro fist / fist bump").   

Positiiviset Wilma -merkinnät erityistilanteissa 
hyvin toimimisesta esim. uimahallireissu.  

Tavoitekeskusteluissa erityishuomiota 
kiinnitetään oppilaan vahvuuksiin.  

Itsearviointia tehdessä painotetaan onnistumisia. 
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luokassa Kouluhiiri antaa lisäleiman erityisen 
huolellisesti tehdystä työstä.  
 
Pari- ja ryhmätyöskentelytehtävien jälkeen 
käymme palautekierroksen, jonka aikana lapset 
saavat yhteisesti kehua työskentelyparin 
työskentelyä. Annamme palauteaplodit.  
 
Kokeisiin opettaja merkitsee vain oikeat 
vastaukset. Jos kokeessa on korjattavaa, 
korjattaviin kohtiin kirjoitetaan ”Tarkista tämä.”. 
Kun lapsi on tarkistanut monisteensa, hän saa 
tarkistustarran. Koetehtäviin kirjoitetaan 
palautetta oppimisen edistymisestä.  
 
Meidän luokassamme vertaisoppiminen on osa 
jokaista eskari- ja koulupäivää. Luokkamme 
vanhimpia oppilaita kannustetaan näyttämään 
esimerkkiä pienemmille oppilaille.  
 
Tarpeen mukaan luokassamme on meneillään 
palkintosysteemi, jolloin kiinnitetään huomiota 
johonkin yksittäiseen taitoon. Alkusyksystä 
jokaisen ulkoilun jälkeen lapset saivat tiputtaa 
kippoon palikan, jos olivat ulkoilussa leikkineet 
jonkun muun kuin parhaimman kaverin kanssa tai 
jos leikissä oli ollut mukana muitakin kuin paras 
kaveri. Palikoista täyttynyt kippo tarkoitti lapsille 
jätskipalkintoa.   



 
 

 

3

 
 
Meidän luokassamme jääkiekkohuumori on 
tärkeä osa luokkahenkeä. 

 

 


