
 

 



Joustavan esi- ja alkuopetuksen kahden vuoden teemakiertoa 

- jokaisena vuonna kuusi jaksoa (kesto 5-7 vk), joiden lisäksi opettaja voi ottaa muunkin aihealueen 
asioita 

- käymällä läpi nämä teemat kahden vuoden aikana, tulee varmasti käytyä kaikki 
opetussuunnitelman mukaiset asiat läpi 

 

teema/vuosi 1 2 

koulun alkuun Minä koululaisena 

-Turvallisuus lähiympäristössä ja 

liikenteessä 

-liikennesäännöt 

-Arjen tilanteet ja toiminta 

 luokan ja koulun säännöt 

 ruokailutavat ja –tottumukset 

 sääntöleikkejä 

 viikonpäivät, kuukaudet ja 
vuodenajat 

 omista ja yhteisistä tavaroista   
huolehtiminen 

 ryhmätyötaidot 

 turvataidot/turvallisuusohjeet 
MU: Liikennelaulu, tutustumisleikit ja –

laulut 

KU: oma ympäristö, koti/koulu 

 suunnat, muodot, päävärit   
 

Ystävyys 

-Tunnetaidot 

-Fyysisen koskemattomuuden 

kunnioittaminen, kiusaamisen ehkäisy 

 draama  
-pohditaan omien tekojen merkitystä 

itselle, muille ihmisille sekä 

lähiympäristölle 

-hyvinvoinnin edistäminen omassa 

lähipiirissä sekä kouluyhteisössä 

Sadonkorjuu 

-viljat, marjat, sienet ja juurekset 

 leipominen, sadonkorjuujuhla 

 aistit 
-ravinnon tuotanto 

 lähiruoka 
-terveellinen ravinto ja 

ruokailutottumukset 

-käsityöläisyys, yrittäjyys (käsityöläis-

/yrittäjävanhemman vierailu) 

MU: laulu, kantele, rytmisoittimet, 

musiikin kuuntelu (aistit),  

KU: leimasinpainanta (esim: 

peruna/omena), värien sekoittelu 

-maatumiskokeilu 

 

Ystävyys 

-Tunnetaidot 

-Fyysisen koskemattomuuden 

kunnioittaminen, kiusaamisen 

ehkäisy 

 draama  
-pohditaan omien tekojen merkitystä 

itselle, muille ihmisille sekä 

lähiympäristölle 

-hyvinvoinnin edistäminen omassa 

lähipiirissä sekä kouluyhteisössä 



-mediataidot 

MU: laulut, äänenkäyttö, musiikkiliikunta 

 

-mediataidot 

MU: laulut, äänenkäyttö, 

musiikkiliikunta 

 

syysloman tietämillä 

 

Löytöretki lähiympäristöön 

-luonnonympäristö ja rakennettu 

ympäristä 

-elollinen ja eloton 

-eliölajit ja niiden ympäristö 

-luokittelu 

-eläinten syksy 

-puut 

-säänmukaan pukeutuminen 

-metsästys 

-omien soittimien teko 

-maataide, tallennus Driveen. 

-kolmiulotteinen rakentelu 

kierrätysmateriaaleista yms. PROJEKTI 

-metsämaja 

-ammatit 

-pihakartta ja suunnistaminen 

MU: rytmi, soittaminen, laulu, musiikin 

kuuntelu, äänen kesto 

KU: värien sekoittelu, välivärit 

KÄ: ompelu ja virkkaus 

Kierrätys 

-kestävä kehitys 

 paperinvalmistus 

 lajittelu (vieras Etapista?) 

 jäteaskartelu 

 luonnonsuojelu 
- kirpputori/vaihtotori 

 

Seikkailu maailmalla 

-monikulttuurisuus (postia 

ulkomaille) 

 muita uskontoja sekä maita 

 ruoat, tavat 

 tutustuminen muuhun ruoka- 
ja tapakulttuuriin 

MU: äänen taso, musiikin kuuntelu, 

tutustuminen muiden maiden 

musiikkiin 

KU/KÄ: säilytys ja suojautuminen 

(kansio, essu) 

 

molemmin puolin 

joulua 

 

 

Joulu ja perinteet 

-leivotaan pipareita 

-perinteisiä jouluaskarteluja 

-draama, leikit, laulut 

Joulu ja itsenäisyys 

-presidentinvaalit ja itsenäisyysjuhla 

-suomalainen kulttuuriperintö 

 tutustutaan tärkeisiin 



 

 

 

-isovanhempien päivä: kutsutaan 

isovanhempia kertomaan vanhanajan 

joulusta. 

 Perinneleikit ja –laulut 
MU: laulut, laululeikit 

KÄ: huovutus (joulukoriste 

piparkakkumuottiin neulahuovuttamalla) 

-valmistautuminen joulujuhlaan 

-oma uskonto 

-oma uskonnollinen kulttuuriperintö 

 jouluevankeliumi 

suomalaisiin historiallisiin 
henkilöihin, paikkoihin ja 
tapahtumiin 

 perinteisiä suomalaisia 
askarteluja ja käsitöitä 

 jouluevankeliumi 
MU: suomalainen musiikki, klassinen 

musiikki, musiikkiliikunta, musiikki ja 

teknologia 

KU:taidekuvan tulkinta esim. 

(Suomen kulta-ajan taide, 

kirjoitetaan kuvasta tarina, 

harjoitellaan erilaisten kuvien 

katsomista) 

 mediaesitykset, mediataidot 
(ketä saa kuvata ja miten 
kuvaa saa käyttää), animaatio 

 oma lehti 

 kuvaaminen 

 kirjoittaminen 

 mainokset 

 kuvakerronta, sarjakuvat  

talvella 

 

 

 

 

 

 

Lumiseikkailu 

-talvilinnut 

-rakentelut lumesta 

-pieniä kokeita lumesta ja jäästä 

-rusettiluistelu 

-luistelu ja hiihto 

-talvilaulut 

MU: talvilaulut, äänen sointiväri, 

kantele, musiikin kuuntelu 

KU: muotoilu/rakentelu 

(muovailuvaha/massat) 

-eläimet talvella 

 eläinten jäljet 
-pulkkaretki 

KÄ: punonta, ystävännyöri 

Ihminen 

-Ihmisen kehonosat ja elintoiminnot 

 ihmisen muodon 
hahmottaminen oman kehon 
kautta 

-elämänkulku, kasvu ja kehitys 

 vertaaminen, mittaaminen  
-tunnetaidot  

-laavuretki 

-pohditaan hyvän elämän 

edellytyksiä (etiikka) 

MU: talvilaulut, kehorytmit 

KU: ihmisen mittasuhteet (piirretään 

voimapaperille ihminen, lumiukko, 

croques) 

KÄ: kudonta (kudontakehyksen 

valmistaminen) 



keväällä 

 

 

 

 

 

 

Sadut 

-satuprojekti 

 sadutus 

 näppäintaidot 

 draamaharjoitteita 

 näytelmä/animaatio 

 kuvaaminen tabletilla 

 oman musiikin luominen 
näytelmään 

 lavasteiden valmistaminen 
-pääsiäinen 

MU: viestintätekniikka musiikissa, oman 

musiikin luominen, rytmi, pääsiäislaulut 

Lelut ja leikit 

-animaatio 

-draama 

-kauppaleikki 

 matematiikka 

 ammatit 

 käytöstavat ja kohteliaisuus 

 myytävien tavaroiden 
valmistaminen 

-leikki- ja pelipäivät 

-perinneleikit 

-musiikkiliikunta 

-pääsiäinen 

MU: musiikkiliikunta, pääsiäislaulut 

KÄ: kankaanpainanta, pehmolelu 

(etupisto) 

ennen kesälomaa 

 

 

 

 

 

 

Seikkailu kotiseudulla  

-oma kotiseutu ja sen merkitys 

 Kyröjoki, tulvat, lakeus 
-kevätretki Ilmajoelle  

MU: laulut, leikkilaulut, soittaminen, 

tutustuminen kirjaston 

musiikkiosastoon, tutustuminen eri 

maiden musiikkiin 

-kevätseuranta 

 eläimet ja kasvit 
-kevätretki 

-kalastus 

-uinti 

-kevätjuhla 

KU: muovailu (leppäkerttu, joutsen) 

KÄ: työ, jossa sahataan, naulataan, 

Tutkin ja kokeilen 

-lämpö, valo, vesi, ilma ja liike 

-pienimuotoisia kokeiluja ja 

tutkimuksia 

 tutkimuksen tekemisen eri 
vaiheet 

 oman kasvin kasvattaminen 

 syy-seuraus –suhde ja 
päätelmät 

-juomaveden alkuperä 

-viipperö 

-Aurinko 

-kevätretki 

-retki Riistavallille 

-kevätjuhla 

MU: laulut, leikkilaulut, soittaminen, 

äänen taso 



hiotaan ja pintäkäsitellään (mittaaminen 

ja merkitseminen) 

KÄ: työ, jossa sahataan, naulataan, 

hiotaan ja pintakäsitellään 

 

 

Liikunnan tavoitteet toteutuvat jokaisen teeman sisällä.  

Eettinen kasvatus liitetään lapsen jokapäiväiseen arkeen esiteltyjen teemojen lisäksi.  

Töitä dokumentoidaan pitkin vuotta erilaisin menetelmin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


