
Uusi opetussuunnitelma tuo syksyllä 2016  
alakoulun jokaiselle luokalle jotakin uutta 

 

- oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia 

- ruotsin kielen opiskelu alkaa 

- valinnaisainetta yksi tunti viikossa 

- yrityskylävierailu Tampereelle ja siihen liittyvä 

oppimiskokonaisuus 

- oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia  

- Liikunnassa Move! –mittaus (www.edu.fi/move) 

- valinnaisainetta yksi tunti viikossa 

-  oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia 

-  ensimmäinen valinnainen aine  (1h/vk) 

-  äidinkielen ja kirjallisuuden janakkalatunti  

-  yhteiskuntaopin opiskelu alkaa 

- oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia  

- koulukohtainen taito- ja taideaine alkaa (1h/vk) 

- Gafe -sähköinen oppimisympäristö käyttöön 

- ympäristöopin janakkalatunti  

- oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia 

- opetellaan uudet tekstauskirjaimet 

- näppäintaitojen harjoittelu alkaa 

- englannin opiskelu alkaa 2. luokalla 

- ohjelmoinnin harjoittelu alkaa 

- matematiikan janakkalatunnit 

- liikunnan janakkalatunnit 

- oppilaat tekevät animaatiot tablettitietokoneilla 

opettajan ja taidekasvattajan ohjauksessa  

Janakkalassa alakoulun oppilaat saavat 

perusopetuksen minimituntimäärää 

enemmän opetusta. Kutsumme lisätunteja 

janakkalatunneiksi. Eri luokille sijoittuvat 

janakkalatunnit lisäävät aikaa 

matematiikan, äidinkielen, ympäristöopin, 

liikunnan ja englannin opiskeluun. 

Tuntilisäyksillä vastaamme tämän ajan 

pedagogisiin haasteisiin ja parannamme 

oppilaiden mahdollisuuksia yksilölliseen 

etenemiseen sekä lisäämme aikaa 

oppiaineiden väliselle yhteistyölle ja 

liikunnalle. 

  

 

 2. luokan keväällä tarvittaessa  huoltajan ja 

oppilaan kanssa laajennettu arviointikeskustelu. 

Pääpaino oppimisen edistymisen arvioinnissa. 

Tavoitteena tuoda esille oppilaan vahvuuksia 

oppijana ja vahvistaa itsetuntoa ja 

oppimismotivaatiota. 

6. luokan keväällä tarvittaessa  huoltajan ja 
oppilaan kanssa laajennettu arviointikeskustelu. 
Pääpaino työskentelytaitojen ja oppimisen 
taitojen kehittymisessä. Tavoitteena tuoda esille 
oppilaan edistyminen oppiaineissa ja laaja-
alaisessa osaamisessa.  Erityinen huomio 
opiskelumotivaation tukemisessa. 

www.janakkala.fi/ops 



  

 

Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 
- oppiaineet yhdessä muodostavat oppimiskokonaisuuksia 

  

1. Ajattelu ja 

oppimaan 
oppiminen 

 

  

2. Kulttuurinen 

osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu 

   

3. Itsestä 

huolehtiminen ja 
arjen taidot 

 
  

4. Monilukutaito 

   

5. Tieto- ja 

viestintä-
teknologinen 
osaaminen 

 

  

6. Työelämätaidot 

ja yrittäjyys 

 

  

7. Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 
kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen 

 

Esim. liikkuva koulu, uimaopetus, 
kerhotoiminta, lisätunnit, 
valinnaiset aineet 

Esim. kielirikasteinen 

koulukulttuuri, 

kansainvälisiä yhteyksiä ja 

vapaaehtoistyöntekijöitä, 

valinnaisia aineita 

Esim. kulttuuripolku 

Esim. 

liikennekasvatussuunnitelma 

Esim. yhteistyö kirjaston 

kanssa, koulukino, äidinkielen 

ja kirjallisuuden lisätunti 

Esim. sähköiset oppimisympäristöt 

Gafe ja J-Oppi 

Esim. 

yrityskylä 

Esim. oppilaskun-

tatoiminta,  

koulufoorumi 

Esim. lisätunnit, 

oppiainerajat ylittävä 

opiskelu, monipuoliset 

oppimisympäristöt, 

oppimisen ilo 

Oppimisen tavoitteet 
Laaja-alaisen osaamisen alueita on 
seitsemän. Niiden tavoitteet ovat 
oppiaineiden yhteisiä. Janakkalassa 
painotetaan tietotekniikan käyttöä, 
liikunnallisuutta ja mediakasvatusta. 
Laatikoissa olevat asiat liittyvät 
janakkalalaisiin painotuksiin. 

Kodin ja koulun kumppanuus  
Kasvatuskumppanuus on aikuisten 
yhteisvastuullista kasvatustyötä ja 
yhteistä iloa lapsen kehityksestä. Kun 
on huolia, paikallinen  Huolisieppari-
malli rohkaisee kaikkia lasten ja 
nuorten kanssa toimivia 
yhteistyöhön. Päävastuu 
kasvatuksesta on vanhemmilla, koulu 
ja muut toimijat täydentävät ja 
rikastavat kotikasvatusta.  
  

Arviointi 
Oppilaan rooli arvioinnissa muuttuu 
aktiivisemmaksi mm. tavoitteiden 
asettamisen osalta. Arviointi on 
monipuolista ja arviointipalaute 
kannustavaa.  Itse- ja vertaisarviointi 
lisääntyy. 

Laaja-

alaisen 

osaamisen 

alueet 

www.janakkala.fi/ops 


