
Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Merkitys, arvot, asenteet  

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin 

opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat 

merkityksellisiksi itselleen  

 

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta 

toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen 

edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle 

L3, L7 

Tutkimisen ja toimimisen taidot  

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään 

havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- 

ja mittausvälineitä käyttäen 

L1, L5 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa 

rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja 

kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä 

tunteitaan 

L2, L3 

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, 

käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, 

turvallisesti ja ergonomisesti 

L5, L4 

Tiedot ja ymmärrys  

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä 

ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan 

ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä 

L1 

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen 

tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, 

elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen 

L1 

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, 

aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen 

periaatteen ymmärtämiselle 

L1 



T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten 

merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä 

sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa 

L1, L3 

 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 4-6 

Opetuksen tavoitteet 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista 

tiedonalana 

 

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin 

inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin 

 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä 

yhteiskunnallinen ymmärrys  

 

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, 

ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan 

yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita  

L2, L3, L4, L7 

 

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen 

tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä  

L1, L2, L4 

 

 


