
 

 

 

 

 

 

Nurmeksen kaupungin perusopetus 

 

Tiivistelmä opetussuunnitelmasta: oppimisen tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

 

5. vuosiluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 

 
Oppimisen tavoitteet: 
 
Vuorovaikutustilanteessa toimiminen 
 

- ohjataan käyttämään luovuuttaan monipuolisesti, myös draaman avulla  
- kannustetaan oppilasta kehittämään edelleen itsestään myönteistä viestijäkuvaa 

sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa viestintätilanteissa 
 
Tekstien tulkitseminen 
 

- ohjataan oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tietolähteiden käyttöön ja tiedon 
luotettavuuden arviointiin 

-  ohjataan oppilasta kehittämään tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja 
- innostetaan edelleen monipuolisen lukuharrastuksen pariin 

 
Tekstien tuottaminen 
 

- kannustetaan ja ohjataan oppilasta tuottamaan erilaisia tekstejä puhuen ja kirjoittaen 
eri mediaympäristöissä 

-  kannustetaan oppilasta laajentamaan käsitevarastoaan sekä edistämään 
ajattelutaitojaan 

 
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
 

- kannustetaan oppilaita käyttämään kielitiedon keskeisiä käsitteitä 
- tutustuttaa yhä laajemmin kirjallisuuden klassikoihin ja nykykirjallisuuteen 

 
 

 



Oppimisen sisällöt: 
 

- ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten 
ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä 

- harjoitellaan tiedonhankintaa ja tietolähteiden luotettavuuden arviointia 
- tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa sekä syvennetään tekstin tulkinnan taitoja 

tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä 
- pohditaan eri aikamuotojen merkityksiä sekä opitaan uutena perfekti ja 

pluskvamperfekti 
- opitaan tunnistamaan tekstistä päälause ja sivulauseiden perustyypit 
- opetelleen lauseen pääjäsenet: subjekti, objekti, predikaatti 
- opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa 
- harjoitellaan tiivistämistä, lähteiden käyttämistä ja merkintää  
- tutustutaan internetissä toimimisen eettisiin periaatteisiin 
- tutustutaan kielen vaihteluun ja tekstien merkityksiin  
- vertaillaan kulttuureja ja kieliä  
- hyödynnetään paikallista kulttuuritarjontaa 
- mediakulttuuri 
- omien esitysten suunnitteleminen ja esittäminen 
- monipuolisen lukuharrastuksen ylläpitäminen 

 

 

ENGLANNIN KIELI 

Oppimisen tavoitteet: 
 

- ohjata oppilasta huomaamaan eroja kielessä ja kulttuurissa eri englantia 
puhuvissa maissa 

- ohjata oppilasta tiedostamaan myönteisen asenteen merkitys kielten opiskelua ja 
eri kulttuureita kohtaan 

- rohkaista etsimään ja käyttämään eri lähteistä olevaa materiaalia oppimisen 
tukena 

- rohkaista ottamaan vastuuta omasta opiskelusta sekä ohjata asettamaan 
tavoitteita, suunnittelemaan työskentelyä ja arvioimaan edistymistä 

- rohkaista kokeilemaan erilaisia kielenoppimistapoja ja löytämään itselle 
luontevimmat tavat oppia 

- ohjata työskentelemään kannustavasti ja vastuullisesti parin kanssa ja ryhmässä 
- ohjata selviytymään arkipäivän viestintätilanteista sekä kertomaan arkisista ja 

tärkeistä asioista 
 

Oppimisen sisällöt: 
 

-          tutustutaan englantia puhuvien maiden kulttuuriin ja kielen erityispiirteisiin sekä 

harjoitellaan kertomaan lyhyesti omasta maasta ja kulttuurista 

-          opetellaan viestimään arkipäivän tilanteissa ja käyttämään kohdekielen 

kulttuurille tyypillisiä rutiininomaisia arkipäivän fraaseja sekä harjoitellaan 

kohteliasta käyttäytymistä, esim. ruokapöydässä tai kaupassa 



-          opetellaan kertomaan vielä laajemmin omaan lähipiiriin kuuluvista ihmisistä, 

paikoista, asioista ja esineistä sekä jokapäiväisistä askareista, harrastuksista ja 

vapaa-ajan vietosta niin suullisesti kuin kirjallisesti sekä ymmärtämään näihin 

aihepiireihin liittyviä tekstejä ja puhetta   

-          harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa ja intonaatiota ja 

opetellaan edelleen tunnistamaan foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä 

-          opetellaan hakemaan tietoa esim. netistä (mm. sanakirja- ja kääntämisohjelmat) 

ja harjoitellaan erilaisia kielenopiskelutapoja hyödyntäen myös tieto- ja 

viestintäteknologiaa ja tarjolla olevia kielenoppimisohjelmia 

  

 

MATEMATIIKKA 

Oppimisen tavoitteet:  

Merkitys, arvot ja asenteet 
- Pidetään yllä oppilaan kiinnostusta matematiikkaa kohtaan ja tuetaan myönteisen 

minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä. 
Työskentelyn taidot 

- Ohjataan oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä. Ohjataan 
oppilasta kehittämään taitoa esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä 
havaintojensa pohjalta. Kannustetaan oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan 
muille konkreettisin välinein, suullisesti, kirjallisesti, piirtäen sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödyntäen. Ohjataan oppilasta kehittämään 
ongelmanratkaisutaitojaan. Ohjataan oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun 
järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä. 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet  
- Ohjataan oppilasta ymmärtämään ja käyttämään matemaattisia käsitteitä ja 

merkintätapoja. Tuetaan oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään 
kymmenjärjestelmästä.  Tuetaan oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin 
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin. Opastetaan oppilasta saavuttamaan 
sujuva peruslaskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia. 
Ohjataan oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia 
ominaisuuksia käyttäen geometrisia käsitteitä. Ohjataan oppilasta arvioimaan 
mittauskohteen suuruutta, valitsemaan mittaamiseen sopiva väline ja mittayksikkö sekä 
pohtimaan mittaustulosten järkevyyttä. Harjoitellaan laatimaan ja tulkitaan erilaisia 
taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja. Tarjotaan 
kokemuksia todennäköisyyksistä. Innostetaan oppilasta laatimaan toimintaohjeita. 

 

Oppimisen sisällöt: 
 
Ajattelun taidot : 
- yhtäläisyydet, erot, säännönmukaisuudet 
- vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen, syy-seuraussuhteet 
- ohjelmointi 
- kombinatoriikka 
Luvut ja laskutoimitukset : 
- kymmenjärjestelmä, lukujen rakenne, yhteydet ja jaollisuus 0–10 000 000 konkreettisin välinein 
- negatiiviset kokonaisluvut 
- yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja 0–10 000 000 konkreettisin välinein 



- yhteen- ja vähennyslasku allekkain 
- kerto- ja jakolaskualgoritmeja, lukuyksiköittäin jakaminen, kerto- ja jakolasku allekkain 
- laskutoimitusten väliset yhteydet 
- lukujen pyöristäminen, likiarvoilla laskeminen 
- tulosten arviointi 
- murtoluvut, desimaaliluvut, prosentti 
- murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välinen yhteys  
- erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku, supistaminen ja laventaminen 
- murto- ja desimaalilukujen kerto- ja jakolasku konkreettisin välinein 
Algebra : 
- lukujonot, lukujonon säännönmukaisuus 
Geometria ja mittaaminen : 
- kuvioita ja kappaleita rakentamalla, piirtämällä, tutkimalla ja luokittelemalla 
- tasokuviot ja niiden ominaisuudet; monikulmio, kolmio, nelikulmio, ympyrä, piste, suora, jana, 
kulma (kulman mittaaminen ja piirtäminen) 
- kappaleet ja niiden ominaisuudet; suorakulmainen särmiö, ympyrälieriö, ympyräpohjainen 
kartio, pyramidi 
- kiertosymmetria 
- suhde ja yhdenmuotoisuus 
- peilaus pisteen suhteen 
- koordinaatisto, kaikki neljännekset 
- suurennos ja pienennös, mittakaava 
- mittaaminen; tarkkuus, arviointi ja tarkistaminen, mittayksikköjärjestelmän rakentuminen, 
mittayksikön muunnoksia (mm, cm, dm, m, dam, hm, km, mg, dg, g, kg, t, ml, cl, dl, l, s, min, h, 
d, kk, a), lämpötila Co 

- kello, aikavälin laskeminen 
- piiri ja pinta-ala (mm2, cm2, dm2, m2) sekä niiden laskeminen, suunnikkaan ja kolmion pinta-ala 
Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys: 
- taulukot ja diagrammit ja niiden laatiminen, suurin ja pienin arvo, keskiarvo, tyyppiarvo 
- todennäköisyyden laskeminen 

 

 

YMPÄRISTÖOPPI 

Oppimisen tavoitteet: 

Merkitys, arvot ja asenteet  

- ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun  
- kehittää ympäristötietoisuutta  
- ohjata toimimaan kestävän kehityksen edistämiseksi   
- ohjata asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään tavoitteiden suuntaisesti 

Tutkimisen ja toimimisen taidot  
- rohkaista oppilasta kysymysten muodostamiseen  
- ohjata oppilasta suunnittelemaan ja tekemään pieniä tutkimuksia, havaintoja ja 

mittauksia sekä ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita   
- ohjata ymmärtämään arjen teknologisia sovelluksia   
- ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, vastuullisesti ja hyvinvointia edistäen   
- ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja 

rakennetussa ympäristössä  
- syvennetään taitoa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toiset 

huomioiden 



 Tiedot ja ymmärrys  
- ohjata oppilasta hahmottamaan, tulkitsemaan ja käyttämään ympäristöopin ilmiöitä ja 

erilaisia malleja ympäristöopin käsitteiden avulla.  
- ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen, 

ekologiseen ajatteluun ja ihmisen biologian ymmärtämiseen  
- ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöään ja koko 

maailmaa.  
- ohjata oppilasta tutkimaan arjen fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä.   
- ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden eri osa-alueita, arjen terveystottumusten 

merkitystä sekä ihmisen yksilöllistä kasvua ja kehitystä. 

 

 

Oppimisen sisällöt: 
 

- tunnetaidot, murrosikä, ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys, aistit ja aistielimet, ääni 
ja valo 

- osallisuus, vaikuttaminen ja työn helpottaminen koneilla, liike ja voima   
- liikenneturvallisuus, paloturvallisuus  
- Eurooppa  
- sää, ilmakehä ja planetaarisuus, ilmastonmuutos  
- maa- ja kallioperä  
- jatketaan kasvion laadintaa   
- yhteyttäminen ja palaminen  
- kaupunkiluonto, retket lähiympäristöön 

 
 

 

 

USKONTO 

Oppimisen tavoitteet: 
 

- Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin 
sekä kirkon syntyvaiheisiin. Tutustutaan Euroopan uskonnolliseen nykytilaan. 

- Oppilas tutustuu juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin sekä niitä yhdistäviin 
piirteisiin. Tutustutaan uskontojen vaikutukseen ja historiaan Euroopassa.  

- Oppilas oppii kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää. Opetellaan käyttäytymään 
asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa 

- Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa. 
Yhdistetään pyhän käsite uskontoon, kirkkorakennukseen ja sakramentteihin. 

- Oppilas perehtyy opiskeltavan uskonnon ja erityisesti Raamatun eettisiin 
opetuksiin. Tutustutaan Raamatun keskeisiin eettisiin opetuksiin. Käsitellään 
oppilaiden elämän keskeisimpiä kysymyksiä, oppilaiden tunteita ja arvoja 
Raamatun kertomusten avulla. Perehdytään eri uskontoja yhdistäviin eettisiin 
periaatteisiin 
 

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO 
 

− Kristinuskon synty 



− Martti Luther ja teesit 

− Raamatun eettiset opetukset  

− Luterilaisuus Suomessa ja Euroopassa 

− Raamatun eettiset opetukset 

− Eettiset periaatteet uskonnoissa 

− Omat arvot 

 
ORTODOKSINEN USKONTO 
 
Oppimisen sisältöjä: 
 

- Raamatun historiaa 
- Luostarit 
- Kirkkovuosi: suuret ja pienet juhlat  
- Kirkkomusiikki ja ikonitaide 
- Ikonien tulkitseminen 
- Keskeiset rukoukset: Isä meidän 
- Raamatun käyttö 
- Ortodoksisuus Suomessa, Euroopassa ja maailmalla 
- Jumalanpalveluselämä: käyttäytyminen ja toiminen kirkossa 
- Kristilliset uskonnot 
- Abrahamista alkunsa saaneet uskonnot: juutalaisuus, kristinusko ja islam 
- Kymmenen käskyä 

 

 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 

Oppimisen tavoitteet: 

 

-eettisten ajattelun taidot ja eettisten periaatteiden soveltaminen arjen tilanteisiin  

- väitteiden ja niiden perusteluitten tunnistaminen ja arviointi 

-asioiden välisten suhteiden oivaltaminen ja ajattelun kehittäminen 

-vastuun kantaminen itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta  

-suomalaiseen, eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön tutustuminen sekä kulttuurisen 

moninaisuuden hahmottaminen 

- katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kehittäminen 

-oman katsomuksellisen oppimisen suunnittelu ja arviointi  

-oman katsomuksen ilmaisu ja muiden katsomuksellisten kannanottojen kuuntelu 

- YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvan ihmisoikeusetiikan tuntemus, 

erityisesti lapsen oikeuksien 

-aloitteellinen ja vastuullinen toiminta omassa ympäristössä 

 

Oppimisen sisällöt: 

 

Kasvaminen hyvään elämään 

-Moraali, arvo, normi 

-Yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 

-Ajattelun vapaus 

-Ajatukset ja perustelut, toisenlaisen näkökulman ymmärtäminen 

-Hyvä elämä 



 

Erilaisia elämäntapoja 

-Oma identiteetti 

-Tulevaisuus 

-Erilaisia elämän- ja maailmankatsomuksia 

-Maailman uskonnot 

-Tiede ja uskonnot, ajattelu 

-Maailman kulttuuriperintö 

 

 

 

HISTORIA 

Oppimisen tavoitteet: 
 

- Ohjataan oppilasta kiinnostumaan historiasta oppiaineena. Oppilasta ohjataan 
tutustumaan oman sukunsa sekä Nurmeksen historiaan. 

- Johdatetaan oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä 
- Autetaan oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä 

käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä. 
- Johdatetaan oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian 

tapahtumille ja ilmiöille. 
- Kannustetaan oppilasta havainnoimaan historian jatkuvuuksia. 
- Ohjataan oppilasta ymmärtämään/selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua 

uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä. 
- Ohjataan oppilasta ymmärtämään/selittämään ihmisen toimintaa historiallisesta 

näkökulmasta. 

 

Oppimisen sisällöt: 
 

- Perehdytään Suomen ja samalla myös Nurmeksen esihistoriaan.  
- Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa ja metsästyskulttuuriin 

sekä maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn. 
- Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen 

yhteiskuntaan. Aikakautta tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen 
näkökulmasta. 

- Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin 
yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille.  

- Käsitellään Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen. 
 

 

MUSIIKKI 

Oppimisen tavoitteet: 



 
Osallisuus:  

- yhteismusisointiin osallistuminen 
- myönteisen yhteishengen rakentaminen 

 
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen: 

- luonteva äänenkäyttö ja laulaminen 
- keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaidon kehittäminen 
- ääniympäristön ja musiikin elämyksellinen kuuntelu 
- kuullun musiikin jäsentäminen ja siitä kertominen 
- improvisointi 
- pienimuotoisten sävellysten tai monitaiteellisten kokonaisuuksien suunnittelu ja 

toteutus eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen 
 
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito: 

- musiikillisten kokemusten tarkastelu 
- musiikillisen maailman monimuotoisuuden tarkastelu 
- musiikkikäsitteiden ja musiikin merkintätapojen periaatteiden ymmärtäminen 

musisoinnin yhteydessä 
 
Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa: 

- tunnistaa musiikin vaikutuksia hyvinvointiin 
- musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta huolehtiminen 

 
Oppimaan oppiminen musiikissa: 

- oppilas kehittää musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla 
- oppilas osallistuu tavoitteiden asettamiseen 
- oppilas arvioi edistymistään suhteessa tavoitteisiin 

 

Oppimisen sisällöt: 
 

- laulaminen 
- soittaminen (keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimet) 
- kuuntelu 
- musiikkiliikunta 
- improvisointi 
- säveltäminen 
- taiteidenvälinen työskentely 
- monipuolinen tutustuminen musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin 
- musiikkikäsitteiden ja musiikin merkintätapojen oppiminen musisoinnin 

yhteydessä 
- hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia 

 

 

KUVATAIDE 



Oppimisen sisällöt:  
 

- Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja 

kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja 

tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään 

kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien 

kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, 

ympäristöissä ja yhteyksissä. 

 
- Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, 

esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan 

monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen 

sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten 

yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. 

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. 

Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä 

yhteiskunnassa. 

 
- Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri 

kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin 

toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. 

Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa 

käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja 

vastaanottamiseen. 

Oppimisen tavoitteet:  

- kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista 

kulttuuria  

- rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä 

harjoittelemaan näkemystensä perustelemista  

- innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti 

- tutustutaan kuvakerronnan eri muotoihin esim. kuvitus ja sarjakuva.  

- ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja 

ilmaisun keinoja  

- perehdytään ihmisen kuvaamiseen monipuolisesti eri menetelmillä 

- tutustutaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja kuvalliseen vaikuttamiseen 

- tarkastellaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohditaan 

todellisuuden ja fiktion suhdetta  

- tarkastellaan kuvien käyttötarkoituksia mediassa 

- tarkastellaan eri aikakausien taiteen pääpiirteitä ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja 

ja tehdään niiden pohjalta joitakin teoksia 

- integroidaan mahdollisuuksien mukaan historian oppiaineeseen.  

- huomioidaan kulttuurien moninaisuus ja kestävä kehitys 

 



KÄSITYÖ 

Oppimisen tavoitteet: 
 

- vahvistaa oppilaan kiinnostusta erilaisten ratkaisujen kokeiluun. 
- oppilas oppii ymmärtämään ja arvioimaan omaa käsityöprosessiaan 

vertaisarvioinnin, itsearvioinnin ja aikuiselta saadun palautteen kautta. 
- oppilaan oma tai yhdessä suunnittelu työprosessissa vahvistuu. 
- opetellaan eri materiaalien tarkoituksenmukainen yhdistäminen käsityössä sekä 

alan sanaston ja käsitteistön tunnistaminen. 
- ohjataan työvälineen tarkoituksenmukaiseen valintaan ja turvalliseen käyttöön. 
- harjoitellaan tietotekniikan käyttöä apuna esim. työn suunnittelussa ja 

dokumentoinnissa. 
- opetellaan materiaalien taloudellista käyttöä ja kierrätysmahdollisuuksia. 

 

Oppimisen sisällöt: 
 

- ideointi, suunnittelu, kokeilu ja tekeminen  
- ompelukoneella työskentelyä ja jokin erikoistekniikka esim. kirjonta. Tutustutaan 

kudonnan alkeisiin. 
- sähköön liittyviin perusasioihin tutustuminen sähkötyökalujen ja niiden turvallisen 

käytön ohessa. Monipuolistetaan pintakäsittelytaitoja. Syvennetään käsityö- ja 
sähkötyökalujen käyttöä. 

- dokumentointi ja arviointi 
 

 

LIIKUNTA 

Oppimisen tavoitteet: 

 

Fyysinen toimintakyky 

- kannustaa oppilasta liikkumaan koulumatkat kävellen/pyöräillen, osallistumaan 

välituntiliikuntaan ja kouluajan ulkopuoliseen liikuntaan. 

- kaikkiin liikuntamuotoihin osallistuminen parastaan yrittäen. 

- huomion suuntaaminen tehtävän kannalta oleelliseen asiaan. 

- tasapaino- ja liikkumistaitojen vahvistaminen. 

- välineenkäsittelytaitojen vahvistaminen.  

- nopeuden, liikkuvuuden, kestävyyden ja voiman merkityksen ymmärtäminen 

omalle hyvinvoinnille ja terveydelle.  

- uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.  

- ohjeiden kuunteleminen ja noudattaminen, toisten huomioiminen omassa 

liikkumisessa. 

Sosiaalinen toimintakyky 

- käyttäytymisen säätely konflikti- sekä voitto- ja häviötilanteissa. 

- muiden ryhmän jäsenten huomioiminen tasavertaisina liikkujina. 



- toisten kunnioittaminen eri liikunta- ja pelitilanteissa. 

- asiallinen toiminta liikuntatapahtumissa, kisoissa ja turnauksissa. 

Psyykkinen toimintakyky 

- vastuun ottaminen omasta toiminnasta ja itsenäisen työskentelyn taitojen 

vahvistaminen.    

- antaa oppilaalle runsaasti positiivista palautetta. 

- järjestää liikuntatilanteita, joissa jokainen oppilas kokee onnistumisen elämyksiä. 

- ohjata oppilasta huomioimaan muut tasavertaisina ryhmän jäseninä. 

 

Oppimisen sisällöt: 

Opetus sisältää seuraavia liikuntamuotoja: 

- perusliikunta (esim. yleisurheilu, juoksut, hypyt, heitot, kuntoliikunta) 

- luontoliikunta (esim. suunnistus, luontoretket) 

- pallopelit (esim. maali-, kohde- ja mailapelit) 

- rytmiliikunta (esim. tanssi, aerobic) 

- talviliikunta (esim. hiihto, jääliikunta) 

- vesiliikunta 

- oman kehon liikunta (esim. voimistelu, kamppailulajit) 

Fyysinen toimintakyky 

Opetus sisältää pelejä, leikkejä, ratoja ja tehtäviä, joissa oppilas: 

- liikkuu vaihtelevissa ympäristöissä, eri vuodenaikoina, erilaisilla välineillä 

- liikkuu eri tavoin, erilaisilla nopeuksilla ja eri suuntiin, pujottelee ja väistää 

- harjoittelee koko vartalon jännityksen ja rentouden vaihtelua, saa eri 

aistituntemuksia 

- harjoittelee välineen käsittelytaitoja (heitto, potkaisu, kiinniotto, vieritys, työntö, 

pomputus, lyönnit) 

- oppii liikkumaan vedessä ja palastautumaan vedestä 

Suoritetaan Move!-mittaukset. 

 

Sosiaalinen toimintakyky 

Opetus sisältää pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa oppilas: 

- opettelee rehellisyyttä, vastuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä kielteisten 

tunteiden käsittelyä. 

- saa tehdä valintoja ja päätöksiä itseään koskevissa asioissa ja kannustetaan 

omatoimisuuteen. 

- oppii kuuntelemaan toisia, odottamaan omaa vuoroaan ja auttamaan toisia. 

- opettelee ja harjoittelee hyvän joukkuehengen luomista. 

Psyykkinen toimintakyky 

Opetus sisältää pelejä, leikkejä, harjoitteita, joissa oppilas: 



- kokeilee omia fyysisiä rajojaan. 

- saa onnistumisen elämyksiä ja kokee liikunnan iloa. 

Opetetaan oppilasta suhtautumaan positiivisesti vaihteleviin tuntisisältöihin. 

Opetetaan asianmukaisen pukeutumisen merkitys eri liikuntamuodoissa. 

 

Arviointi: 

- Arviointi perustuu sekä oppilaan oppimisen että työskentelyn arviointiin (noin 

puolet ja puolet). 

- Arviointia toteutetaan koko lukuvuoden ajan. Sen tulee olla positiivista ja 

kannustavaa. Oppilaalle annetaan palautetta mahdollisimman usein. 

- Itsearviointi suoritetaan vähintään kerran lukuvuodessa. 

 

VALINNAINEN A2-KIELI (VENÄJÄ) 

Oppimisen tavoitteet: 
 

- oppilas ymmärtää mihin kielikuntaan venäjän kieli kuuluu 
- oppilas harjaantuu yhdistämään opiskeltavaa aineistoa mm. sanastoa jo 

osaamaansa aineistoon esim. vertaa venäjän kielen sanoja englannin kieleen 
- oppilasta rohkaistaan etsimään venäjänkielistä aineistoa lähiympäristöstä 
- oppilas tietää opiskeltavan aineksen tavoitteita ja pyrkii niihin 
- oppilas selviytyy hyvin helpoista viestintätilanteista ja tukeutuu joskus 

viestintäkumppaniinsa 
- oppilas harjaantuu käyttämään kohteliaaseen viestintään kuuluvia ilmaisuja kuten 

olkaa hyvä ja kiitos 
- oppilas kirjoittaa tavallisimpia sanoja ja joitakin yksinkertaisia ilmaisuja melko 

virheettömästi venäjäksi 
- oppilas tuntee kyrilliset aakkoset, mutta ymmärtää kirjoitetusta tekstistä vain 

vähän 
- ääntäminen voi olla vielä horjuvaa 

 

Oppimisen sisällöt: 
 

- tutustutaan venäjän kielen läheisimpiin sukulaiskieliin ja niiden levinneisyyteen 
- totutellaan aktiiviseksi kielenoppijaksi ja harjoitellaan vastuun ottamista omasta 

työskentelystä venäjän kielen opiskelijana mm. kotitehtävät ja oppikirjat 
- totutellaan työskentelemään parin kanssa tai ryhmässä toista oppilasta 

kannustaen myönteisessä ilmapiirissä 
- harjoitellaan arvioimaan omaa työskentelyä ja rakentavan palautteen antamista ja 

ottamista 
- aihepiireinä mm. minä, me ja muita yhdessä valittavia aiheita 

 

 

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.  

 


