
 

 

 

 

 

 

Nurmeksen kaupungin perusopetus 

 

Tiivistelmä opetussuunnitelmasta: oppimisen tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

2. vuosiluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suomen kieli ja kirjallisuus 

 

Oppimisen tavoitteet: 

  

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen 

 -Oppilaalle tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia kehittää taitojaan viestijänä yksin ja ryhmässä, 

myös draaman avulla. Oppilaan kyky havainnoida omaa ja toisten viestintäkäyttäytymistä ja sen 

vaikutuksia muihin ihmisiin kehittyy.  

 

Tekstien tulkitseminen 

-Toisella luokalla korostuu ymmärtävän lukemisen tärkeys sekä lukuinto. Oppilasta ohjataan 
tarkastelemaan omaa lukutaitoaan sekä kannustetaan ja innostetaan harjoittelemaan luetun 
ymmärtämisen taitoja sekä tekstin rakenteiden hallintaa (laaja tekstikäsitys). Oppilas harjoittelee 
tiedon hakemista. Oppilasta kannustetaan tutkimaan tekstejä ja laajentamaan sana- ja 
käsitevarastoaan. Lukukokemusten ja –elämysten jakamiseen tarjotaan erilaisia 
mahdollisuuksia.  
  

Tekstien tuottaminen 

-Oppilasta rohkaistaan ja innostetaan tuottamaan erilaisia tekstejä: kertovia, kuvaavia ja 
monimediaisia tekstejä. Myös tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen tutustutaan. Tekstien 
tuottamisen ohella kiinnitetään huomiota oikeinkirjoituksen perusasioihin ja kirjoitetun kielen 
sopimuksiin. Oppilas harjaannuttaa käsinkirjoittamisen- sekä näppäintaitojaan. 
 
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

-Oppilasta ohjataan kehittämään omaa kielitietoisuuttaan kielen peruskäsitteisiin tutustumalla ja 
puhuttua ja kirjoitettua kieltä havainnoimalla. Ohjataan oppilasta arvostamaan omaa kulttuuriaan 
sekä kulttuurista moninaisuutta. Opettaja innostaa ja ohjaa oppilaita löytämään mieleisiä 
lastenkulttuurin tuotteita mahdollisuuksien mukaan. Opettaja kannustaa oppilaita 
lukuharrastuksen pariin sekä auttaa oppilaita tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden 
kanssa. 
  

 

Oppimisen sisällöt: 

 

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen 

-harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä 

 - käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla 

lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä 

 - havainnoidaan erilaisia viestintätapoja ja näin rakennetaan omaa viestijäkuvaa 

  

Tekstien tulkitseminen 

 - tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan tekstinymmärtämisen strategioita 

 - havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, niiden merkityksiä ja rakenteita 

sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja 

mediatekstien parissa 

 - tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa, erityisesti kertovissa, 

kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä 

 - opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä: päähenkilö, tapahtumapaikka ja –aika sekä 

juoni - harjoitellaan tiedonhakua ja tiedon kertomista toisille  

  

Tekstien tuottaminen 



- harjoitellaan oikeinkirjoituksen perusasioita: iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa 

erisnimissä sekä loppuvälimerkit  

- siirrytään suullisesta tarinankerronnasta ohjatusti (kuvat, apusanat jne.) kirjalliseen ilmaisuun 

yksin ja yhdessä havainnoiden puhutun kielen muuntumista kirjoitetuksi  

- harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja havaintojen kertomista suullisesti ja kirjallisesti - 

harjoitellaan tekstin suunnittelua, tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin 

tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin (ajan ja paikan ilmaisutavat, kertomuksen perusrakenne jne.) 

  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

-tutustutaan kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien  

- opitaan kielten ja niiden muotojen ja merkitysten havainnointia sekä käytetyn kielen vaikutusta 

muihin ihmisiin 

 - leikitellään kielellä tutustuen sanojen ja sanontojen merkityksiin  

- käydään yhdessä kirjastossa 

 

 

MATEMATIIKKA 

 
Oppimisen tavoitteet:  
 
Merkitys, arvot ja asenteet  

- Tuetaan oppilaan kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja 
itseluottamuksen kehittymistä. 

Työskentelyn taidot 
- Ohjataan oppilasta kehittämään taitoa tehdä matemaattisia havaintoja sekä tulkitsemaan ja 

hyödyntämään niitä eri tilanteissa. Kannustetaan oppilasta esittämään havaintojaan, 
päätelmiään ja ratkaisujaan suullisesti, kirjallisesti, piirtäen sekä tulkiten ja tietoteknologiaa 
käyttäen. Ohjataan oppilasta kehittämään 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 geometrisiin muotoihin ja havainnoimaan niiden ominaisuuksia. Ohjataan 
oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate. Tutustetaan oppilas taulukoihin ja 
diagrammeihin. Harjoitellaan laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan niiden 
mukaan. 

 

Oppimisen sisällöt 
Ajattelun taidot: 
       -      vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen, syy-seuraussuhteiden havaitseminen 
       -      matemaattisten tilanteiden tarkastelu eri näkökulmista 

- ohjelmoinnin alkeet (vaiheittaisten toimintaohjeiden laatiminen) 
-  kombinatoriikka 

Luvut ja laskutoimitukset: 
-  lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välinen yhteys 0–100 
-  lasketaan, hahmotetaan ja arvioidaan lukumääriä 
- lukujonotaidot, lukusuora 
- parillisuus, monikerta ja puolittaminen 
- lukujen käyttäminen tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa 



- kymmenjärjestelmä konkreettisin apuvälinein 
- yhteen- ja vähennyslaskut 0–100 erilaisin strategioin 
- kertolasku konkreettisin apuvälinein, kertotaulut 1–5 ja 10 
- vaihdannaisuus ja liitännäisyys kertolaskussa 
- jakolaskun ja jako- ja kertolaskun yhteyden ymmärtäminen 
- murtoluvun käsite kokonaista jakamalla 

Geometria ja mittaaminen: 
- geometrisia kappaleita ja tasokuvioita sekä niiden luokittelua ja nimeämistä ominaisuuksien 

mukaan  
-  geometristen kappaleiden ja tasokuvioiden rakentamista ja piirtämistä (piste, jana, murtoviiva, 

puolisuora, suora, kulma) 
- suunta- ja sijaintikäsitteet 
- mittaaminen, suureet: pituus, massa, pinta-ala, tilavuus, aika, hinta sekä mittayksiköt: metri, 

senttimetri, kilogramma, gramma, litra, desilitra, ajan yksiköitä, euro, sentti 
- kellonaikoja 

Tietojenkäsittely ja tilasto: 
- taulukot ja 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 

• tutkia luontoa ja ympäristöä eri aistein, retkeillen ja liikkuen lähiseudun erilaisissa 
ympäristöissä 

• ohjata oppilasta toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  
• syventää ihmiskehon ja elintoimintojen tuntemista 
• harjoitella vuorovaikutustaitoja sekä tunteiden ilmaisemista ja nimeämistä  
• opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti ohjeiden mukaan 
• ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä 

sekä elämän perusedellytyksiä 
Tiedot ja ymmärrys 

• harjoitella toimimaan itseä, toisia ja luontoa kunnioittaen ja ymmärtää oman toiminnan 
merkitys ympäristölle 
 

Oppimisen sisällöt: 
- tunne- ja vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, mielen hyvinvointi 
- ihmisen kehonosat, elimet ja elintoiminnot, elämänkulku, oman ikäkauden kasvu ja kehitys 
- liikenneturvallisuus, turvataidot, arjen ensiapu 
- fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäiseminen 
- arjen tilanteet ja niissä toimiminen, käyttäytymistavat, ratkaisut arjen pulmiin kokeillen ja 

keksien, arjen terveystottumukset 
- erilaiset ympäristöt ja niiden yleisimpiä eliölajeja, luonnon havainnointi eri vuodenaikoina 
- avaruuteen tutustuminen, valo ja varjo 



- pihakartan laatiminen tutusta ympäristöstä, erilaiset kartat, retket lähiympäristöön, oma 
kotiseutu 

- pienet tutkimus- ja ongelmanratkaisutehtävät  
- liike ja sen muutokset 
- kasvin kasvatus, ravinnontuotanto, juomaveden alkuperä 
- elämän perusedellytykset; ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito 
- kestävä kehitys, kierrätys ja jätteiden lajittelu, tavaroista huolehtiminen, omien 

valintojen/tekojen merkitys itselle, muille ja lähiympäristölle 

 

 

USKONTO / ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

Oppimisen tavoitteet: 
 
UE: 
 

- Tutustutaan Raamatun kertomuksiin, keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin 
- Vieraillaan kirkossa ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kirkon tapahtumiin 

kirkkovuoden aikana 
- Tutustutaan lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin  
- Vieraillaan paikkakunnan ortodoksisessa kirkossa 
- Harjoitellaan omien tunteiden ja ajatusten ilmaisemista sekä toisten ajatusten 

kuuntelemista ja kunnioittamista 
- Harjoitellaan oikean ja väärän tunnistamista 
- Pohditaan toisten ihmisten ja luonnon hyvinvointiin vaikuttamista sekä vastuunottoa 

omasta elämästä 
- Harjoitellaan omien mielipiteiden esittämistä, toisten mielipiteiden kuuntelemista sekä 

rakentavien kysymysten esittämistä 
 
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: 

• Raamatun kertomukset 

• Rukous 

• Oman perheen uskonnolliset perinteet 

• Tutustutaan lähiympäristön eri kirkkoihin ja uskontoihin.  

• Vierailu omassa kotikirkossa sekä paikkakunnan ortodoksisessa kirkossa  

• Oma hyvinvointi ja oman toiminnan vaikutus muihin 

• Oman mielipiteen ilmaiseminen ja muiden kuuntelu 
 
      ORTODOKSIUSKONTO:  

- Ortodoksisuus omassa koulussa ja perheessä 
- Vanhan testamentin keskeisiä kertomuksia (esim. Joosef) 
- Uuden testamentin keskeisiä kertomuksia (esim. tuhlaajapoika, viisi leipää ja kaksi kalaa) 
- Jeesuksen elämän vaiheita 
- Kirkkovuoden suuret juhlat ja paastot 



- Raamattuun tutustuminen 
- Sakramentit 
- Abrahamista alkunsa saaneet uskonnot: juutalaisuus, kristinusko ja islam 
- Oma hyvinvointi, muista huolehtiminen 
 

        ELÄMÄNKATSOMUSTIETO: 

        Yhteiselämän perusteita 

- Erilaisia sääntöjä 

- Tunteet 

- Ristiriitatilanteet ja niistä selviäminen 

- Luottamus 

- Rehellisyys, reiluus 

- Lasten oikeudet, ihmisoikeudet 

 

       Luonto ja kestävä tulevaisuus 

- Erilaisia elämänmuotoja 

- Maailman synty 

- Luonnonsuojelu 

- Omat valinnat 

- Eloton ja elollinen luonto 

 

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 tutustuminen 
- Kuuntelu 
- Ilmaisuharjoitukset 

 

 

KUVATAIDE 

Oppimisen tavoitteet:  
 

- Herättää kiinnostus kuvataiteeseen ja sen monipuoliseen havainnointiin 
- Vahvistaa omaa kuvataiteellista ilmaisua ja luovuutta 
- Harjoitella keskustelemaan omista havainnoista ja ajatuksista 
- Kuvallisen vaikuttamisen keinot 
- Tutustua erilaisiin materiaaleihin ja tekniikkoihin: piirtäminen, maalaaminen, muovailu, 

rakentelu ja yksinkertaiset painomenetelmät 
- Tutustua rakennuksiin, taideteoksiin ja muotoilutuotteisiin  
- Kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden 

kanssa  



 

Oppimisen sisällöt: 
 

- Piirtäminen ja erilaisten piirtimien käyttö 
- Erilaiset työskentelymenetelmät ja välineet 
- Värioppiin tutustuminen työskentelyn ohessa 
- Oma kuvataiteellinen ilmaisu 
- Taideteokset kuvallisen työskentelyn lähtökohtana 

 

 

KÄSITYÖ 

Oppimisen tavoitteet: 
 

- herättää kiinnostus käsillä tekemiseen, kehittää luovaa ajattelua ja toimintaa 
- tutustua erilaisiin käsityötekniikkoihin ja materiaaleihin 
- saada positiivisia kokemuksia käsityöprosessista 
- tutustua käsityöprosessin eri vaiheisiin ja osallistua ohjatusti oman työn osan 

suunnitteluun 
- omaksua uusien käsityövälineiden turvallinen käyttö 

  

Oppimisen sisällöt: 
 

- sisällöt valitaan siten, että kokonaisen käsityön prosessi tulee tutuksi (ideointi, kokeilu, 
suunnittelu, tekeminen, dokumentointi ja arviointi) 

- erilaisten materiaalien käyttö: esimerkiksi puu, metalli, muovi, kuidut, langat ja kankaat 
jne. 

- erilaisten käsityökalujen ja työskentelymenetelmien käyttäminen tarkoituksenmukaisella 
tavalla 
 

 

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 ja erottamaan 

sen muista kielistä  
- luodaan pohjaa vieraan kielen opiskelulle leikinomaisin keinoin turvallisessa ja 

innostavassa ilmapiirissä  
- pääpaino on puhutussa kielessä ja oppilasta rohkaistaan osallistumaan englannin kielellä 
- 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 ja vaatteita sekä värejä ja lukusa-noja sekä 
opetellaan ilmaisemaan tykkäämistä, omistamista ja osaamista  

- havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä  
- tutustutaan toteamus- ja kysymyslauseisiin  
- harjoitellaan kielenoppimisen apuvälineiden käyttöä, mm. oppikirjojen sanaston sekä 

tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opiskelun tukena 
- 2. vuosiluokalla tutustutaan erilaisiin kielenopiskelutapoihin esim. sanaston opettelussa 

 

 

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. 

 


