
 

 

 

 

 

 

Nurmeksen kaupungin perusopetus 

 

Tiivistelmä opetussuunnitelmasta: oppimisen tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

1. vuosiluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suomen kieli ja kirjallisuus 

Oppimisen tavoitteet: 

 

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen 

 

1) Ensimmäisellä luokalla oppilasta kannustetaan ja tuetaan toimimaan erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa itsenäisesti ja osana ryhmää. Oppilasta rohkaistaan 

kehittämään taitoaan ilmaista itseään suullisesti. Harjoitellaan yhteistyötaitoja sekä 

koulun arjessa että leikeissä ja draaman avulla. 

 

Tekstien tulkitseminen 

 

2) Ensimmäisellä luokalla painottuu lukutaidon oppiminen ja lukemisen elämyksellisyys. 

Oppilasta kannustetaan ja innostetaan tutustumaan erilaisiin teksteihin. Lukutaidon 

kehittymistä tuetaan tarjoamalla oppilaalle jatkuvasti mahdollisuuksia valita itse 

ikäkaudelle sopivaa luettavaa. Opettaja esittelee aktiivisesti erilaisia lastenkulttuurin 

tuotteita ja tarjoaa mahdollisuuksia lukukokemusten jakamiseen.  

 

Tekstien tuottaminen 

 

3) Oppilasta rohkaistaan ja innostetaan kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan 

kokemuksiaan monipuolisesti sanoin, kuvin ja puhumalla. 

 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

 

4) Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan puhutun ja kirjoitetun kielen erilaisia muotoja 

arjessa sekä oman kielenkäytön vaikutuksia muihin ihmisiin. Äidinkieltä ja kirjallisuutta 

opiskellaan kirjojen ja lehtien sekä muiden lastenkulttuurin tekstien ympäröimässä 

tilassa, joka innostaa tutustumaan ja valitsemaan itselle sopivaa lukemista. Opetuksessa 

tähdätään kieltä ja kulttuuria arvostavan ilmapiirin luomiseen, jossa on lupa luoda ja 

tutkia tekstejä. 

 

 

 

Oppimisen sisällöt: 



 

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen 

- opetellaan kuuntelemaan keskittyen  

- opetellaan kysymään ja vastaamaan sekä kertomaan omia tietoja, kokemuksia, ajatuksia ja 

mielipiteitä  

 

Tekstien tulkitseminen 

- opetellaan lukemaan 

 - opetellaan tekstin keskeiset käsitteet: äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, 

teksti ja kuva  

- tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja  

- pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä ja sanavalintoja sekä laajennetaan sanavarastoa  

- jaetaan lukukokemuksia ja keskustellaan tekstien sisällöistä  

- harjoitellaan tekstien sisällöistä kertomista omin sanoin 

 - harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja monimuotoisista teksteistä 

oppimisympäristöissä  

 

Tekstien tuottaminen 

- harjoitellaan tekstien kirjoittamista 

 -opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista  

- tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä  



- harjoitellaan oikeinkirjoituksen perusasioita, kuten sanaväli, tavutus, virke ja lopetusmerkit ja 

isot alkukirjaimet  

 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

-kirjaston käytön harjoitteleminen 

- leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla 

- tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin  

- tutustutaan ja osallistutaan lastenkulttuuriin, tapakulttuuriin ja juhla- ja kansanperinteeseen 

 

 

MATEMATIIKKA 

 
Oppimisen tavoitteet:  
Merkitys, arvot ja asenteet  
Herätetään oppilaan kiinnostus matematiikkaa kohtaan ja tuetaan myönteisen minäkuvan ja 
itseluottamuksen kehittymistä. 
Työskentelyn taidot  
Ohjataan oppilasta kehittämään taitoa tehdä matemaattisia havaintoja sekä tulkitsemaan ja 
hyödyntämään niitä. Kannustetaan oppilasta esittämään havaintojaan, päätelmiään ja ratkaisujaan 
suullisesti, kirjallisesti, piirtäen sekä tulkiten ja tietoteknologiaa käyttäen. Harjoitellaan päättely- ja 
ongelmanratkaisutaitoja. 
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 
Ohjataan oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja sekä kehittämään sujuvaa 
peruslaskutaitoa erilaisin päässälaskustrategioin. Tuetaan oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä sekä 
kymmenjärjestelmän ja peruslaskutoimitusten periaatteen ymmärtämisessä. Tutustutetaan oppilas 
geometriaan, mittaamiseen ja diagrammeihin. Harjoitellaan laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja 
toimimaan niiden mukaan. 
 

Oppimisen sisällöt: 

Ajattelun taidot: 

- vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen, syy-seuraussuhteiden havaitseminen 

- ohjelmoinnin alkeet (vaiheittaisten toimintaohjeiden laatiminen) 

- kombinatoriikka 

Luvut ja laskutoimitukset: 

- lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välinen yhteys 0–20 



- hajotelmat 1–10 

- lasketaan, hahmotetaan ja arvioidaan lukumääriä 

- lukujonotaidot, lukusuora 

- parillisuus, monikerta ja puolittaminen 

- kymmenjärjestelmä konkreettisin apuvälinein 

- yhteen- ja vähennyslaskut 0-20 erilaisin strategioin 

- vaihdannaisuus ja liitännäisyys yhteenlaskussa 

Geometria ja mittaaminen: 

- geometrisia kappaleita ja tasokuvioita ja niiden luokittelua, rakentamista ja piirtämistä 

- suunta- ja sijaintikäsitteet 

- mittaaminen 

- kellonaikoja 

- raha, euro 

Tietojenkäsittely ja tilastot: 

- diagrammit 

 

 

YMPÄRISTÖOPPI 

 

Oppimisen tavoitteet:  
  
 Merkitys, arvot ja asenteet 

• lasta kiinnostavien ilmiöiden tarkastelu tutkien, kokeillen ja leikkien 

• herättää ja syventää kiinnostusta sekä oppia havainnoimaan lähiympäristöä ja siinä tapahtuvia 
ilmiöitä ja muutoksia  

Tutkimisen ja toimimisen taidot 

• lähiympäristöön tutustuminen retkeilemällä 

• tutustuminen ihmiskehoon ja aisteihin 

• vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen sekä tunteiden ilmaiseminen ja nimeäminen  
Tiedot ja ymmärrys 

• harjoitellaan toimimaan itseä, toisia ja luontoa kunnioittaen ja ymmärtämään oman toiminnan 
merkitys ympäristölle 

 

Oppimisen sisällöt:  

- tunnetaidot, yhteistyötaidot, mielen hyvinvointi 

- ihminen; kehon osat ja aistit, itsestä huolehtiminen 

- liikenneturvallisuus 

- fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäiseminen 



- arjen tilanteet ja niissä toimiminen, ratkaisut arjen pulmiin kokeillen ja keksien 

- erilaiset ympäristöt ja niiden yleisimpiä eliölajeja 

- luonnon havainnointi eri vuodenaikoina, sää 

- retket lähiympäristöön, pihakartta, oma kotiseutu 

- pienet tutkimukset ja ongelmanratkaisutehtävät luonnosta, rakennetusta ympäristöstä, 

teknologiasta, ihmisestä ja ihmisen toiminnasta 

- elämän perusedellytykset 

kestävä kehitys, kierrätys ja jätteiden lajittelu, tavaroista huolehtiminen, omien 

valintojen/tekojen merkitys itselle, muille ja lähiympäristölle 

 

USKONTO / ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

Oppimisen tavoitteet: 

 

UE/UO: Herättää kiinnostusta uskontoa kohtaan ja tutustua oman uskonnon tapoihin, perinteisiin 

ja arvoihin. Tutustuu Raamatun keskeisiin kertomuksiin ja uskonnon symboleihin.  

Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen sekä tunteiden ilmaiseminen ja nimeäminen. 

 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO: toisten mielipiteitten ja ajattelun kuuntelu ja       arvostus, oman 

ajattelun ja tunteitten ilmaisu ja arvostus, kysymysten ja perusteltujen väitteitten esittäminen, 

omien arkitilanteiden syitten ja seurauksien tunnistaminen, oikean ja väärän eron sekä hyvyyden 

pohdinta, lähiympäristön tapakulttuureihin tutustuminen, ihmisten yhteiselämän perusteitten 

tunteminen sekä oman ympäristön ja luonnon arvostaminen. 

Oppimisen sisällöt 

 

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO:  

- Evankelis-Luterilaisuus omassa perheessä ja suvussa 

- Juhlien viettämien eri tavoin perheissä 

- Tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin (joulu ja pääsiäinen).  

-  Raamatun keskeiset kertomukset Jeesuksen elämänvaiheista  

-  Uskonnollisiin symbolit.   

- Tunteet ja omista kokemuksista kertominen 

 

ORTODOKSINEN USKONTO:  

- Ortodoksisuus omassa koulussa ja perheessä 

- Kirkkorakennukseen tutustuminen 



- Perinteet: Enkelit ja suojelusenkelit, taivaallinen esirukoilija 

- Kirkkovuosi: joulu, pääsiäinen 

- Oma tunto, toisen kunnioittaminen 

 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO: 

 

           Kasvaminen hyvään elämään 

- Hyvä ja hyvyys 

- Oikea ja väärä 

- Ystävyys 

- Hyvä elämä 

 

           Erilaisia elämäntapoja: 

- Kuka minä olen 

- Omat vahvuuteni 

- Koti, perhe, tavat, juhlat 

- Suomalainen kulttuuri 

- Lähiympäristön kulttuureja 

 

MUSIIKKI 

Oppimisen tavoitteet: 

Herättää kiinnostus musiikkiin ja sen monipuoliseen havainnointiin. 

Harjoitella toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä laulaen, soittaen, kuunnellen ja 

liikkuen. 

Harjoitella luontevaa äänenkäyttöä. 

Oppimisen sisällöt: 

Musiikin peruskäsitteistöä ohjelmiston ohessa. 

Laululeikit ja lastenmusiikki. 

Koulusoittimiin tutustumista. 

Kuuntelu. 

Ilmaisuharjoitukset. 

 

KUVATAIDE 

Oppimisen tavoitteet:  

Herättää kiinnostus kuvataiteeseen ja sen monipuoliseen havainnointiin. 



Vahvistaa omaa kuvataiteellista ilmaisua ja luovuutta. 

Harjoitella keskustelemaan omista havainnoistaan ja ajatuksistaan. 

Tutustua erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin. 

 

Oppimisen sisällöt:  

Piirtäminen ja erilaisten piirtimien käyttö. 

Erilaisia työskentelymenetelmiä ja välineitä. 

Värioppiin tutustuminen työskentelyn ohessa. 

Oma kuvataiteellinen ilmaisu. 

 

 

KÄSITYÖ 

Oppimisen tavoitteet: 

 

• herättää kiinnostus käsillä tekemiseen sekä luovaan ajatteluun ja toimintaan 

• tutustua muutamiin peruskäsityötekniikoihin ja materiaaleihin 

• positiivisten kokemusten saaminen käsityön tekemisestä 

• tutustuminen käsityön eri työvaiheisiin 

 

Oppimisen sisällöt: 

- askartelu 

- erilaisia työskentelymenetelmiä ja välineitä 

- erilaisia tekstiili- ja teknisen käsityön menetelmiä 

 

 

LIIKUNTA 

Oppimisen tavoitteet 

 

Fyysinen toimintakyky 

- kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä yksin 

ja yhdessä erilaisissa ympäristöissä. 

- rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään liikunnan avulla. 

- kannustaa oppilasta liikkumaan koulumatkat kävellen/pyöräillen, liikkumaan välitunneilla 

ja kouluajan ulkopuolella. 



- ohjata oppilaan aisteihin perustuvaa havaitsemista sekä ajan, suunnan, tilan ja 

kokosuhteiden havaitsemista. 

- ohjata oppilasta suuntaamaan huomionsa tehtävän kannalta oleelliseen aistitietoon. 

- vahvistaa tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. 

- harjoitella liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäristöissä, kuuntelemaan ja 

noudattamaan ohjeita sekä leikkien ja pelien sääntöjä toiset huomioiden. 

- tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito. 

Sosiaalinen toimintakyky 

- harjoitella tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä konflikti- sekä voitto- ja häviötilanteissa. 

Psyykkinen toimintakyky 

- tuetaan myönteisen minäkuvan muodostumista järjestämällä liikuntatilanteita, joissa 

jokainen kokee onnistumisen elämyksiä. 

- luodaan myönteinen, toiminnallinen ja kannustava ilmapiiri ja annetaan runsaasti 

positiivista palautetta. 

 

Oppimisen sisällöt: 

Liikuntaleikit ja pelit. 

Kehonhahmotusta ja -tuntemusta kehittävät liikuntatehtävät. 

Vaihtelevissa ympäristöissä tapahtuva liikkuminen eri tavoin ja erilaisilla nopeuksilla. 

Tasapaino-, liikkumis-, ja välineenkäsittelytaidot eri ympäristöissä. 

Turvallinen liikkuminen. 

Vesiliikunta.  

Yksinkertaiset sääntöleikit, yhteistoiminnalliset tehtävät ja pelit, joissa opitaan 

oikeudenmukaisuutta, pettymysten sietämistä, oman vuoron odottamista, toisten 

kuuntelemista ja auttamista. 

Arviointi: 

Arvioinnissa pääpaino on oppilaan työskentelyssä. Keskeisiä arvioinnin ja palautteen 

antamisen kohteita ovat: 

-Edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä. 

-Edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa. 

-Edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa. 

-Edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa. 

 

ENGLANTI 



Oppimisen tavoitteet: 

- luodaan kestävä innostus kielten opiskelua kohtaan  

- ohjata oppilasta tunnistamaan arkielämässä esiintyvää englannin kieltä 

- luodaan pohjaa vieraan kielen opiskelulle leikinomaisin keinoin turvallisessa ja 

innostavassa ilmapiirissä  

- pääpaino on puhutussa kielessä ja oppilaita rohkaistaan osallistumaan englanniksi  

- tarjota mahdollisuuksia harjoitella kieltä monipuolisesti parin ja ryhmän kanssa   

Oppimisen sisällöt: 

- opetellaan muutamia kielelle ja kulttuurille tyypillisiä kohteliaisuuden ilmauksia sekä 

opitaan kohdekielen kulttuurin piirteitä (esim. juhlista) ja kohteliasta kielenkäyttöä 

esimerkiksi tervehtiminen ja kiittäminen  

- harjoitellaan kertomaan suppeasti omasta lähipiiristä  

- opiskellaan tavallisia ruokia, juomia, eläimiä sekä värejä ja lukusanoja  

- havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä  

- tutustutaan toteamus- ja kysymyslauseisiin  

 

ARVIOINTI 

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. 

Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat 

formatiivisen arvioinnin avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri 

oppiaineille asetetut tavoitteet. 

Todistuksessa arvioidaan, miten oppilas on saavuttanut kunkin oppiaineen tavoitteet. Tavoitteet 

määritellään opetussuunnitelmassa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. 

Käyttäytymistä arvioidaan paikallisesta opetussuunnitelmasta löytyvien tavoitteisiin verraten. 

Todistukset 

Vuosiluokilla 1-8 oppilaalle jaetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Yhdeksännen 

vuosiluokan päättyessä oppilaalle jaetaan päättötodistus. Syyslukukauden päättyessä 

yhdeksännen luokan oppilaille jaetaan välitodistus. 

Perusopetuksen päättöarviointi 

Päättöarvioinnin tehtävänä on määrittää, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppiaineille asetetut tavoitteet perusopetuksen 

päättyessä. Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7–9 aikana osoitetun osaamisen perusteella. 



Arvioinnin uusiminen ja oikaisu  

Mahdollinen pyyntö arvioinnin uusimesta osoitetaan koululle ja huoltajan on tehtävä se kahden 

kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan 

opettajat yhdessä. 

 


