Liikunta
Luokat 3-6
Tavoitteet

Sisällöt

Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen,
kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen (S1, L1, L3)

Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppilas hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja
voimaan.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja (S1, L1, L3, L4)
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja
liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa (S1, L3)
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia
välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa (S1,
L3)
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan:
nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa (S1, L3)
T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikku-

Sisältöesimerkkejä: Kiinniottoleikit, voimistelu,
musiikkiliikunta, hiihto sekä pallopelit ja -leikit.
Motoriset perustaidot Tasapainotaidot, liikkumistaidot sekä välineenkäsittelytaidot sellaisia taitoja,
joiden avulla oppilas selviää arkipäivän liikkumista
vaativista tarpeista.
Tasapainotaidot ovat taitoja, joilla kehon painopiste mukautetaan paikallaan olevaan (staattinen
tasapaino) tai liikkuvaan (dynaaminen tasapaino)
tukeen nähden siten, että keho pysyy tasapainossa.
Sisältöesimerkkejä: Voimistelu telineillä, kamppailut, luistelu, hiihto, pallopelit sekä musiikki- ja
tanssiliikunta
Liikkumistaidot ovat taitoja, joiden avulla siirrytään paikasta toiseen, esimerkiksi kieriminen,
ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen, kävele-

Arviointi
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan
oppimisesta ja työskentelystä.
Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon
oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja
arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan
oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6)
ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei
käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Oppilaita
ohjataan itsearviointiin.
Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa
paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin
tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6.
vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja
käyttää liikunnan valtakunnallisia arviointikritee186 (194)

maan vedessä ja pelastautumaan vedestä (S1, L3)
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla (S1, L3, L6, L7)

minen, juokseminen, hyppeleminen, laukkaaminen ja uiminen.
Sisältöesimerkkejä: Telineradat, perusliikunta,
luistelu, hiihto, suunnistus ja retkeily

Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa
sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen (S2,
L2, L3, L6, L7)
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista (S2, L2, L6, L7)
Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta
toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn
taitoja (S3, L1, L2, L3)
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi
myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (S3,L1, L2)

reitä.
Arviointiasteikko 3. luokka
Tavoitteet on saavutettu

Välineenkäsittelytaidot ovat koko kehon taitoja,
joiden avulla lapsi pystyy käsittelemään esineitä,
välineitä ja telineitä. Käsittelytaitojen kehittyminen edellyttää havainto- ja motoristen toimintojen yhteistyötä ja siksi ne ovatkin oppilaalle kaikkien vaativimpia motorisia tehtäviä.

1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot ja
taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luovasti
uusissa tilanteissa. hyvin

Sisältöesimerkkejä: Pomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen

3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perustiedot ja -taidot.

Fyysiset ominaisuudet tarkoittavat kestävyyttä,
voimaa, nopeutta ja liikkuvuutta. Kestävyys harjaantuu esimerkiksi pallopeleissä, uinnissa ja
maastossa eri vuodenaikoina liikuttaessa (kuten
hiihtäessä ja suunnistaessa). Voimaa harjaannutetaan esimerkiksi kuntopiiritehtävillä, hypyillä, heitoilla, leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla. Nopeus kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös pelien ja leikkien osana), hypyissä,
heitoissa, loikissa ja kisailuissa. Liikkuvuus Voimistelu ja venyttely.
Vesiliikunta
Uinti ja hengenpelastus
3-6 luokilla on mahdollisuus käyttää Porvoon kaupungin uimaopettajien tekemiä tuntisuunnitelmia.
Move! fyysisen toimintakyvyn testaus 5. luokalla

2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot,
ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti

4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja taitoja. Hän tarvitsee tukea ja apua.
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavuttanut oppimiselle asetettuja tavoitteita.
Arviointiasteikko 4.-6. luokka
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas edistää
rakentavasti koko ryhmän oppimista.
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet kiitettävästi.
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja hän
osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa verrata eri
menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet
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hyvin.

S2 Sosiaalinen toimintakyky Opetukseen valitaan
myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa
opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan
muita sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja
säännöistä.
Käytännön esimerkkejä: Ystävällinen käytös kaikkia kohtaan, rehellisyys, omista ja yhteisistä välineistä huolehtiminen sekä työrauhan antaminen
muille.
S3 Psyykkinen toimintakyky Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti
ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa
tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä
harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä
tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.

7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet
tyydyttävästi.
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvitsee ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet osittain.
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, ja
hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain määrin.
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita.

Käytännön esimerkkejä: Oppilaan mahdollisuus
vaikuttaa tuntien sisältöihin, mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin, mahdollisuus ilmaista itseään
kehollisesti ja turvallisuuden tunne oikeudenmukaisesta kohtelusta.
Paikallinen toiminta Mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä urheiluseurojen ja muiden porvoolaisten
toimijoiden kanssa sekä kieliryhmienkin ylitse tapahtuvaa yhteistyötä koulujen välillä.
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