
KÄSITYÖ – VUOSILUOKAT 1-2 

 

Oppiaineen tehtävä 

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, 
jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen 
tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on 
tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä 
valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia 
sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, 
tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan 
edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä 
itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa. 

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. Käsityössä lähtökohtana 
on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen 
maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, 
paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia 
ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää 
käsityökulttuuria. 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 

Vuosiluokilla 1-2 käsityön tehtävänä on mahdollistaa oppilaiden käsityön ilmaisun, suunnittelun ja tekemisen tietojen ja taitojen 
kehittyminen sekä kokemusten karttuminen. Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan toimimaan käsityön suunnittelijoina ja valmistajina 
sekä käyttämään siinä erilaisia materiaaleja. Käsityö kehittää keskittymiskykyä ja aloitteellisuutta. Se kannustaa arvostamaan ja 
arvioimaan omaa ja toisten työtä ja työskentelyä. Käsityön kasvatustehtävänä on ohjata oppilaita ymmärtämään kulttuurien 
moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

 

 



Laaja-alainen osaaminen käsityössä 

Laaja-alaiseen osaamiseen liittyviä tietoja, taitoja, arvoja, asenteita sekä tahdon muodostamaa kokonaisuutta tavoitellaan käsityön 
oppiaineessa, kuten muissakin oppiaineissa, yleisen perustetekstin mukaisesti. Tässä paikallisessa tarkennuksessa pohditaan 
yhteyttä laaja-alaiseen osaamiseen nimenomaan käsityö-oppiaineen näkökulmasta.  Käsityö kuuluu yhtenä oppiaineena taito- ja 
taideaineiden kokonaisuuteen, jossa erilaisten taitojen laaja-alainen osaaminen korostuu ja asennoituminen käsillä tekemiseen, 
motivoituneisuus ja tahto tehdä asioita ohjaavat ajattelua sekä oppimaan oppimista. Näihin laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin 
käsityössä pyritään kullakin vuosiluokalla huomioiden oppilaiden kehitystaso.  

 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen painottuvat käsitöiden tekemisessä kokemukselliseen oppimiseen, sekä tutkivan ja luovan 
työskentelyotteen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.  Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erilaisista käsityömateriaaleista 
ja tekniikoista kokeillen sekä luovaa ongelmanratkaisukykyä harjoittaen. Käsityöhön liittyviin tietoihin ja taitoihin perehdytään 
monipuolisesti ja eri näkökulmista. Tietojen ja taitojen oppimisessa hyödynnetään kirjoitetun tiedon lisäksi käsityöntekijöiden ja 
opettajien ammattitaitoa ja hiljaista tietoa.   

Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtäisivät sen, että on erilaisia tapoja suunnitella ja valmistaa erilaisia käsityötuotteita. Opettajien 
on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan omiin valintoihinsa ja näkemyksiinsä käsityöprosessin vaiheissa samalla kuitenkin 
säilyttäen avoimuuden uusille ratkaisuille. Tukea ja rohkaisua tarvitaan prosessin eri vaiheissa eteen tulevien haasteiden 
ratkaisuun. Oppilaita ohjataan perustelemaan omia valintojaan ja opetetaan keskustelemaan käsityön käsitteillä, kehitetään taitoja 
pitkäjänteiseen työskentelyyn. Käsityöllinen ajattelu pyritään tekemään näkyväksi kokonaisessa käsityöprosessissa suunnitelmia, 
toteuttamista ja arviointia tehden ja sitä dokumentoiden (koulun resurssit huomioiden esim. Google Apps For Education, blogi tai 
käsityövihko). Opettajien tulee opettaa ja avustaa ajattelun kehittymistä aluksi pilkkomalla tehtäviä ja työvaiheita sekä auttamalla 
oppilaita näkemään ajattelun ja taitojen kehittymistä. Myöhemmin oppilaat osaavat kuvata työvaiheitaan ja oppimiaan asioita, sekä 
tekemiään ratkaisuja itsenäisemmin. 

Oppilaita ohjataan etsimään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Heitä kannustetaan ideoimaan ja keksimään 
omia suunnitelmia. Jokaista oppilasta autetaan löytämään omat vahvuudet ja tavat työskennellä. Oppimaan oppimisessa 
hyödynnetään myös muissa oppiaineissa kehittyviä taitoja. Erityisesti ymmärtävää lukemista, soveltavaa matemaattista ajattelua ja 
avaruudellista hahmottamista hyödynnetään käsityöprosesseissa.    

 

 



Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Oppilaita ohjataan arvostamaan omaa elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä. Heitä kannustetaan pohtimaan oman taustansa 
merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilas oppii ymmärtämään oman käsityöhön liittyvän perintönsä olevan osa 
suomalaista kulttuuriperintöä. Oppilas tutustuu käsityöllisten työtapojen myötä myös muiden kansojen kulttuuriperintöön. Oppilaat 
kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti moninainen ja siksi on tärkeää oppia hyväksymään eri ryhmien kulttuuriperintö myös 
omassa yhteisössään. Oppilaat ymmärtävät olevansa osa kulttuuriperinnön ketjussa. Käsityö on oppiaine, jossa oppilaat 
harjoittelevat vuorovaikutustaitoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Käsityö on mitä suurimmissa määrin sosiaalista: yhdessä 
suunnittelua, ideoiden jakamista, yhdessä tekemistä toinen toistaan auttaen, oppimistulosten pohdintaa ja arviointia yhdessä.  

Käsityössä oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan tunteitaan käsityöllisin keinoin. Oppilaita kannustetaan luovaan toimintaan sekä 
käsityölliseen ilmaisuun ja keksimiseen. Oppilaita ohjataan edistämään käsityöllä esteettisyytä ja nauttimaan sen mielihyvää 
tuottamasta kokemuksesta. 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa 
toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen.  

Käsitöissä oppilaita ohjataan harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä 
hyvinvointia. Käsityö- ja teknologiakasvatus ohjaa tarkastelemaan omia kulutustottumuksia kestävän kehityksen näkökulmasta ja 
auttaa ymmärtämään ympärillä vallitsevan teknologian perusperiaatteita. Oppilaita ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja 
toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit ja käyttämään 
työskennellessään tarkoituksenmukaisia suojavälineitä. 

 

Monilukutaito (L4) 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita 
ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään. Tekstejä voidaan tulkita ja 
tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. 
Käsityössä monilukutaitoa harjoitellaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia työohjeita. Työohjeet voivat olla kirjoitettua tekstiä, 
valokuvia, piirroksia, videoita ja käsityön symbolimerkkejä. Kolmiulotteisten tuotteiden rinnalla näytetään kaksi tai kolmiulotteisia 



kuvia ja piirroksia. Käsityössä käytettävien oikeiden käsitteiden tunteminen ja käyttäminen on tärkeää. Työvälineistä käytetään 
oikeita nimiä. Työohjeita eri muodoissaan tehdään myös itse. 
Omia tekstejä tuotetaan mm. digitaalisiin portfolioihin. Portfolioissa tarkastellaan kokonaista käsityöprosessia ja omaa oppimista. 
Samalla rakennetaan omaa identiteettiä, mikä tukee oppilaan kasvua ihmisenä. Käsityötuote nähdään viestinä ympäristölle. 
 
 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 
Käsityössä tieto- ja viestintäteknologia nähdään ennen kaikkea oppimista monipuolistavana apuvälineenä ja työkaluna. Oppilaita 
ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään 
käytännön tvt-taitojaan oman työn dokumentoinnissa (esim. digitaalinen portfolio tai päiväkirja) sekä erilaisten suunnitteluohjelmien 
kautta.  Samalla oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. Tieto- ja 
viestintäteknologiaa käytetään tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Käsityössä esimerkiksi työohjeita 
voidaan etsiä verkosta. Kuvahakuja ja eri sovelluksia käytetään apuna töiden ideoinnissa. Oppilaat saavat kokemuksia ja 
harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa esim. erilaisten blogien ja vlogien kautta. Näitä voidaan 
sekä tutkia että tehdä itse. 
 
 
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

 
Työelämätaitojen oppimisessa keskeisinä ohjaavina tekijöinä ovat kyky toimia erilaisissa ryhmissä, omien ideoiden sovittaminen 
toisten ideoihin, vastuunkanto, itseluottamus ja omien taitojen opettaminen toiselle. Työelämätietoutta hankitaan tutustumalla eri 
ammatteihin oppitunneilla käytännön kautta ja virtuaalisesti sekä koulun ulkopuolella vierailukäynneillä. Tavoitteena on ymmärtää 
eri ammattien yhteiskunnallinen merkitys ja erityisesti perheen ja toimeentulon kannalta. Yrittäjyys vaatii yksilöltä pitkäjänteisyyttä, 
innovatiivisuutta, kykyä asettua toisen asemaan ja rohkeutta toimia uusissa tilanteissa itseensä luottaen. Käsitöissä ohjataan 
tutkimaan missä on itse erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä toisten hyväksi koulussa ja kotona.  
 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Osallistuminen on aktiivista toimintaa, jossa tullaan osaksi jotakin tai nostetaan esille jokin mielipide käsityön keinoin. Käsityöllä 
vaikuttaminen voi olla oman koulun sisällä järjestettävä käsityötapahtuma (esim. käsityöpaja toisille oppilaille tai koulun aikuisille, 
vaatteiden korjaus- ja vaihtotori) tai osallistuminen johonkin valtakunnalliseen hyväntekeväisyyskampanjaan.  Oleellista on 
oppilasryhmän kokemuksen lisäksi näyttäytyminen ja kommunikoiminen muille esim. hyödyntämällä erilaisia verkkopalveluja. 
Kestävän tulevaisuuden rakentaminen tulisi olla arkipäivää käsityön opetuksessa. On tärkeää oppia, että voimme vähentää jätettä 



korjaamalla vanhaa ja uusiokäyttämällä kierrätettyä. Oppilaita ohjataan materiaalien taloudelliseen käyttöön ja ympäristöystävällisiin 
valintoihin. Käsityössä nostetaan esille myös eettinen kuluttaminen (esim. valmisvaatteiden alkuperä). 

 

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta opettajan, vertaisryhmän sekä koulun ulkopuolisten tahojen 
kanssa. Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet ja materiaalit edistävät tavoitteiden saavuttamista. Oppilaita innostetaan 
havainnoimaan ja käyttämään havaintojaan käsityötaitojen osana sekä vaikuttamaan ympäristöönsä. Työtapojen valinnoilla 
oppilaita kannustetaan osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Ohjatun suunnittelun ja tekemisen tukena hyödynnetään 
mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkiä, pelejä sekä luonnon- ja rakennettua ympäristöä. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja 
tekstiilityön työtapoja.  

Kokonaisessa käsityöprosessissa painotetaan ideointia ja suunnittelua, harjoitellaan erilaisia tapoja ilmaista ideoitaan (esim. 
piirtäminen, muovailu, valokuvaaminen). Ideointi ja suunnittelu lähtevät oppilaan omasta ilmaisusta. Prosessi on tärkeämpää kuin 
täydellinen lopputulos. Opetuksessa pyritään oppimisen kokonaisvaltaisuuteen yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 1-2 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda pedagogisesti erilaisia työtapoja ja vuorovaikutustilanteita, joilla tuetaan sekä 
yksilöllistä käsityötaitojen oppimista ja suunnittelua että yhteisöllistä työskentelyä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden 
erilaiset edellytykset ja tarpeet sekä tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien materiaalien, työtapojen ja 
oppimistehtävien valinnassa. Käsityön toiminnallinen oppiminen edellyttää riittävästi aikaa, tilaa ja ohjausta. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 1-2 

Oppimisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota myönteisen palautteen antamiseen ja kannustamiseen sekä työskentelyn aikana että 
prosessin lopussa. Monipuolisella arvioinnilla ja palautteella tuetaan laaja-alaisen käsityötiedon ja -taidon kehittymistä. Oppilaille 
annetaan erilaisia tapoja osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien 
taitojen harjoittelemiseen. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida yhdessä, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä 
ja toisten työskentelyn arvostamista. 



Arviointi kohdistuu kokonaiseen käsityöprosessiin ja eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä, joka todentaa 
oppilaiden edistymistä ja käsityöllisen osaamisen tasoa. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia 
tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita käsityössä ovat 

- edistyminen työskentelyn sujuvuudessa 

- edistyminen suunnittelun, tekemisen ja arvioinnin taidoissa 

- edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa 

- edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa. 

 

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 

Sisällöt valitaan siten, että kokonaisen käsityön prosessi toteutuu ja erilaiset materiaalit ja työtavat tulevat tutuksi. Työskennellään 
yhteisten ilmiöiden parissa useiden oppiaineiden kanssa. 

S1 Ideointi 

Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, rakennettua ja luonnonympäristöä sekä 
apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan 
liikettä ja tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla. 

S2 Kokeilu 

Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia 
materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään 
tuotetta tai teosta eteenpäin. 

S3 Suunnittelu 

Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen kuvailun taitoja. 

 



S4 Tekeminen 

Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälinei tä ja 
laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

S5 Dokumentointi 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana. 

S6 Arviointi 

Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan palautetta toisille oppilaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vuosiluokat 1-2 – käsityön tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoitteet 
 

Sisällöt Sisällön tarkennus Laaja- 
alainen 
osaaminen 

Arviointi 
 

 
1-2 
lk 
 

T1 rohkaista oppilasta 
kiinnostumaan ja innostumaan 
käsin tekemisestä sekä 
herättää uteliaisuutta 
keksivään ja kokeilevaan 
käsityöhön 

S1-S4  Ilmaisu oppimistehtävien lähtökohtana. 
Oppilasta rohkaistaan kokeilemaan erilaisia 
materiaaleja ja ilmaisemaan itseään käsityön 
avulla.  

L1,L2 Keskeistä on tukea 
oppilaan edistymistä 
työskentelyn 
sujuvuudessa ja omien 
kekseliäiden ratkaisujen 
tuottamisessa. 

2. luokalla harjoitellaan 
myös vertaisarviointia 
siten, että opetellaan 
kertomaan hyviä puolia 
toisen oppilaan työstä. 
 
 

T2 ohjata oppilas kokonaiseen 
käsityöprosessiin ja esittämään 
omia ideoitaan kuvallisesti 
sekä kertomaan käsityön 
tekemisestä ja valmiista 
tuotteesta 
 

S1,S2, 
S3 

Oppilas harjoittelee ajatustensa ilmaisemista 
kuvallisesti (esim. väri, pinta ja muoto) ja 
esittelemään oman tuotoksensa ryhmälle.  
Työskennellään yhteisten ilmiöiden parissa 
useiden oppiaineiden kesken. 
Ilmaisu (virikkeinä esim. tarina, musiikki tai joku 
muu elämys) on ideoinnin lähtökohta. 

L1,L4,L5 

T3 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan ja 
valmistamaan käsityötuotteita 
tai teoksia luottaen omiin 
esteettisiin ja teknisiin 
ratkaisuihinsa 
 
 
T4 opastaa oppilasta 
tutustumaan moniin erilaisiin 
materiaaleihin ja niiden 
työstämiseen sekä ohjata 
toimimaan vastuuntuntoisesti 
ja turvallisesti 
 

S1-S5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2-S4 

Oppilasta rohkaistaan kokeilemaan 
materiaaleja ja tekniikoita ja tekemään niiden 
pohjalta omia valintojaan suunnitelmansa 
toteuttamiseksi. Huomioidaan, että tehtävän voi 
ratkaista eri tavoin. 
 
Oppilasta ohjataan käyttämään käsityön 
käsikäyttöisiä perustyövälineitä 
(sakset, nuppineulat, silmäneula ja lanka, 
vasara, käsisaha..), joilla yhdistetään ja 
työstetään erilaisia materiaaleja 
 
Harjoitellaan mittaamista, merkitsemistä ja 
materiaalien taloudellista käyttöä.  
 
Käsityön materiaaleista ja tekniikoista ainakin 

L1, L7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L4,L6 
 
 



seuraavat: 
 
Tekstiilityö: 

- Kokeillen tutustutaan seuraaviin 
materiaaleihin:  villa, puuvilla, askarteluhuopa, 
vohvelikangas, puuvillakangas, 
nahka,  luonnosta löytyvät materiaalit, 
kierrätysmateriaalit 
- Harjoitellaan käsin ompelun   perustaitoja 
(solmu,  päättely, peruspistoja) 
- Lankatekniikoita  (nyöri, sormivirkkaus, 
ketjusilmukka koukulla, tupsu), 
- Erikoistekniikoita  
 (esim. leimasinpainanta ja märkähuovutus)  
- Kehyskudonta 
 
Tekninen työ: 

Kokeillen tutustutaan puuhun (esim. luonnosta 
itse haettu, sahatavara) ja 
kierrätysmateriaaleihin sekä pintakäsitellään 
niitä vesiliukoisilla pintakäsittelyaineilla.  
 
Mittaaminen ja merkitseminen (suorakulman 
käyttö), sahaus, materiaalien toisiinsa 
kiinnittäminen liimaamalla, naulaamalla ja 
ruuvaamalla. 

 

T5 tukea oppilaan itsetunnon 
kehittymistä käsityössä 
onnistumisen, oivaltamisen ja 
keksimisen kokemusten kautta 
 

S1-S6 Oppilasta ohjataan kertomaan suullisesti 
omasta työstään ja onnistumisistaan. Ideoinnin 
tueksi etsitään kuvamateriaalia verkosta. 
 
Työvaiheista ja valmiista töistä otetut valokuvat 
liitetään vihkoon/tallennetaan sähköisesti. 

L1, L5 

 


