
TEE! 
Toiminnallinen, elämyksellinen ja 
eheytetty alkuopetus Pansion koulussa 
TARJA KOIVIKKO JA MILLA VI IKARI

Koivikko, Viikari



T-E-E! 
Toiminnallinen, elämyksellinen ja eheytetty
alkuopetus Pansion koulussa

Miksi? Mitä?

• Erilaiset oppijat

• Eritasoiset oppijat

• Työskentelytaidot

• Eriyttäminen helppoa

• Vastuu omasta opiskelusta

• Motivaatio ja mielenkiinto

• Sosiaaliset taidot

• OPS 2016

• Oppilaan osallistaminen

• Formatiivinen arviointi

• Monipuoliset työskentelytavat

• Ei oppikirjasidonnaista

• Oma tapa oppia

• Yhteinen tapa oppia

• Teemat ja ilmiöt
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Suomenkieli ja kirjallisuus 1.luokalla

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
Tarinan kuuntelu Laborointi ja     Lukutunti ja Toiminnallista ja     Viikon
ja sanelu kirjainmuoto sanelu kiertopisteet koonti
1h                                      2h                                                  1h                                                  2h          1h 

Tarinoista teksteiksi, teksteistä tavuiksi
LPP-mukaelma

Toiminnallinen torstai
Leikkien lukemaan

• Iloinen aapinen viitekertomuksena, tarinat 

oppilaiden sanelun mukaan

• Tekstin laborointi, kiinnostus kirjoitettuun kieleen

• Tavutaulukot

• Lapselle luontainen tapa oppia lukemaan

• Eriyttäminen

• Motivoivaa!

• Pelejä, leikkejä 

• Eri tasoiset tehtävät

• Liikettä ja toiminnallisuutta

• Aktiivista lukemista ja kirjoittamista, ei taukoja ja 

odottelua

• Pistetyöskentely 
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Suomenkieli ja kirjallisuus 2.luokalla

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
Opetettava asia Kielitelakka Kielitelakka Tarinatunti Lukutunti
1h                                                  2h                                                  2h 1h                                                  1h

Kielitelakka – mukaelma Daily 5:sta Tarinatunti

• Yhteensä neljä tuntia, viisi erilaista tehtävää

• Luen itse, luen ryhmässä, kuuntelen lukemista, 

työskentelen sanoilla, keksin ja kirjoitan

• Oman työn suunnittelu, vastuu omasta 

työskentelystä

• Eriyttäminen helppoa

• Monipuoliset tekstit

• Kiinnostuksen herättäminen kieleen ja 

kirjallisuuteen

• Kaksi luokanopettajaa, yksi erityisopettaja

• Tasoryhmät

• Taitotaso huomioiden, edetään kohti itsenäistä 

tarinan kirjoittamista

• Kielen rikastaminen ja sanaston kasvattaminen
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Matematiikka
unkarilainen matematiikka ja OPS 2016

Mitä? Miten?

• Oppilaan omat kokemukset matemaattisista 

käsitteistä

• Konkreettisista kokemuksista kohti abstraktia 

ajattelua

• Apu oppimiseen sekä muistista palauttamiseen

• Vahva pohja matematiikan oppimiseen

• Looginen järjestys, ensin käsitteitä ja 

lukutuntumaa, sitten vasta laskuja

• Leikit ja pelit käsitteen oppimisessa

• Aistit käytössä

• Leikeistä toimintavälineisiin

• Toimintavälineistä kuvien tutkimiseen sekä 

piirtämiseen

• Kuvatasolta matematiikan kielelle

• Konkretian tasolla pysytään riittävän kauan

• Spiraaliperiaate
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Monialaiset oppimiskokonaisuudet

teemaviikot sekä ilmiöoppiminen

Mitä? Miten?

• Teeman ympärille kietoutuva oppimiskokonaisuus 

joka sisältää kaikki opetettavat aineet eheytettynä 

• Yhteistyötä rinnakkaisluokkien välillä

• Elämyksellistä ja erittäin motivoivaa

• Työskentelytaidot

• Itsearviointi

• Laaja-alaiset tavoitteet 

• Tiimityöskentely

• Yhteissuunnittelu

• Työnjako

• Esim. mörköpassi, lumiukko-viikko, syksy-ilmiönä, 

joulupukin peruskurssi, ystäväviikko, Tylypahkan 

pääsykokeet, alkuopetusmuistoja
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Viikon harjoiteltavat asiat

Keittiötontun taidot

Rakentelijatontun taidot

Tanssitontun taidot

Kirjuritontun taidot

Oppiainetavoitteet

Laaja-alaiset tavoitteet

Työskentelytaidot






