
LIIKUNTA – VUOSILUOKAT 1-2 

 

Oppiaineen tehtävä 

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä 

myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja 

liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan 

avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja 

se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, 

lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja 

oppimisilmapiiriin. 

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppilaiden ikä- ja 

kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien 

harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu 

toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä 

myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, 

sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa 

valmiuksia terveytensä edistämiseen. 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2  

”Liikutaan yhdessä leikkien.” 

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen pääpaino on havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen oppimisessa, yhdessä tekemisessä 

ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä sekä liikuntaan liittyvien myönteisten kokemusten vahvistamisessa. Opetus tukee oppilaita 

auttamalla heitä kohtaamaan emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia 

oivalluksia. 

 

 



Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

 

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja 

ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön 

tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja 

yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti 

turvallista toimintaa. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 1-2  

 

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Toiminnan tulee antaa kaikille 

oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on 

keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän 

selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla 

tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää tunnistaa sellaiset motorisen oppimisen vaikeudet, joilla voi olla 

yhteyttä muihin oppimisen ongelmiin. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 1-2 

 

Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen tarkoituksena on tukea fyysisen, 

sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehittymistä. Rakentava ja kannustava palaute tukee oppilaan myönteistä käsitystä itsestä 

liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaiden oppimisesta, työskentelystä ja edistymisestä. 

Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä tukemaan niitä. Liikunnan 

opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa 

ja työskentelyä havainnoimalla sekä ohjaamalla oppilaita itsearviointiin. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat: 

- edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä 



- edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa 

- edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa 

- edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa. 

 

Laaja-alainen osaaminen liikunnassa vuosiluokilla 1-2 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden 

löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, 

tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. 

Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman 

ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan 

havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää. 

Oman ja yhteisen työn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja työskentelyn arviointia harjoitellaan. Yhdessä pohditaan, milloin 

työssä on onnistuttu ja mistä sen tietää. Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina 

ja iloitsemaan onnistumisistaan. Heidän kanssaan keskustellaan opintoihin liittyvistä mahdollisista valinnoista ja autetaan 

ymmärtämään erilaisten vaihtoehtojen merkitys. 

Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista. Muistin, mielikuvituksen sekä eettisen 

ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan satujen ja tarinoiden, pelien, lorujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä 

monipuolisen vuorovaikutuksen avulla. 

 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppitunnit, juhlat, leikit, pelit, ruokailuhetket sekä 

yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa. Oppilaita 

kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. 

Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja. Koulutyössä tutustutaan läheiseen 

kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Oppilaille avataan mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön sekä 

taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan ja saada kokemuksia myös kansainvälisyydestä. Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten 



omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa. Oppilaat oppivat tuntemaan Lapsen oikeuksien sopimuksen pääperiaatteet ja 

pohtivat, mitä ne tarkoittavat heidän elämässään ja toiminnassaan. 

Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. Oppilaita 

kannustetaan nauttimaan käden ja koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoittelemaan monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, 

kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, mediaesitysten, 

kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin. 

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Koulun aloittaminen edellyttää uudenlaisia itsestä huolehtimisen taitoja ja itsenäisyyden lisääntymistä. Koulutyöhön kuuluu 

oppilaiden ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen luokka- ja kouluyhteisössä. Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen 

sekä kannustavan palautteen merkitys korostuu. Oppilaita ohjataan hahmottamaan aikaan ja paikkaan liittyviä käsitteitä ja niiden 

käytännön merkitystä. He harjoittelevat omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avul la 

kehittävät tunnetaitojaan. 

Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä perusasioita. Huomiota kiinnitetään 

itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen 

kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä. Myös erilaisissa vaaratilanteissa tarvittavan toiminnan ja avun hakemisen taitoja 

harjoitellaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan arjen teknologiaa ja sen merkitystä päivittäisessä elämässä sekä opitaan, mitä teknisten 

laitteiden turvallinen käyttö edellyttää. Oppilaiden muotoutuvista kulutustottumuksista keskustellaan, opitaan tarkastelemaan 

mainontaa ja median vaikutuksia sekä pohditaan mahdollisuuksia oman rahankäytön suunnitteluun. Oppilaita ohjataan kriittiseen 

kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja ympäristön huomioon ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja 

mitä ne merkitsevät omassa toiminnassa. 

 

L4 Monilukutaito 

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi. Teksteillä 

tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden 

yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, 

kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä 

sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu. Samoin kehittyy taito 



käsitellä arkeen liittyen numeerista informaatiota, kuten lukumäärien eroja. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa 

kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä. 

Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille. Heitä ohjataan pohtimaan kuvitteellisen ja 

todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan 

kriittisen ajattelun kehittymistä. Monilukutaitoiseksi kehittyäkseen oppilaat tarvitsevat sekä rikasta tekstiympäristöä että suojaavaa 

tukea median käytössä. Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia tekstejä, kuten lehtiä, kirjoja, pelejä, elokuvia ja 

musiikkia sekä monimuotoisen ympäristön havainnointia ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä. Tuottamisen taitoja kehi tetään 

tulkitsemisen ja arvottamisen taitojen rinnalla. Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää 

näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen. 

 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian (tvt) tietoja 

ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan 

käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja 

viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa. 

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden 

keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. 

Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta 

ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä. 

Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä 

käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille. 

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri 

työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan 

toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. 

Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja 

harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

 



L6 Työelämä ja yrittäjyys 

Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Heitä ohjataan 

harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa 

vastuunkantoa. Oppilaita kannustetaan tutkimaan uusia asioita ja miettimään, missä itse on erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä toisten 

hyväksi koulussa ja kotona. Heitä rohkaistaan toimimaan uusissa tilanteissa itseensä luottaen. Oppilaita opastetaan tutustumaan eri 

ammatteihin koulussa ja koulun ulkopuolella ja ymmärtämään niiden ja yleensä työn merkitys yhteiskunnassa, erityisesti perheiden 

arjen ja toimeentulon kannalta. Yhteistyö huoltajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa työskentelyä. 

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn 

tavoitteita ja toimintatapoja, työskentelytilojen järjestämistä ja viihtyisyyttä sekä ruokailuun, välitunteihin, juhliin ja retkiin sekä koulun 

muihin tapahtumiin liittyviä asioita. Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus 

merkitsevät. Omien kokemusten kautta oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen käytännössä. 

Oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan ja voivat osallistua itseään koskevista asioista päättämiseen ikätasonsa ja edellytystensä 

mukaisesti. Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja 

maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. 

 

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 

 

S1 Fyysinen toimintakyky 

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan leikkejä ja tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa 

harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla 

välineillä ja palloleikkejä) erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa edistetään 

käyttämällä tehtäviä (kuten voimistelu- ja musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan 

liikkumista. 

Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri oppimisympäristöissä. 

Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen.  



S2 Sosiaalinen toimintakyky 

Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja 

saavat kokemuksia muiden auttamisesta. 

S3 Psyykkinen toimintakyky 

Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia sekä kohdataan tuetusti 

emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita kuten leikeissä, kisailuissa tai peleissä koetut tilanteet. 

 

Vuosiluokat 1-2 – liikunnan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite 
 

Sisällöt Sisällön tarkennus Laaja-alainen 
osaaminen 

Arviointi 

1-2  T1 kannustaa oppilasta fyysiseen 
aktiivisuuteen, kokeilemaan 
itsenäisesti ja yhdessä uusia, 
erilaisia liikuntatehtäviä sekä 
rohkaista ilmaisemaan itseään 
liikunnan avulla 
 
 

S1 S1 Fyysinen toimintakyky 
 
Liikuntatunneilla tulee olla 
runsaasti fyysistä ja aktiivista 
toimintaa. 
 
Esimerkiksi: 
- Kestävyyttä voidaan 
harjaannuttaa juoksu- ja 
kiinniottoleikeillä, pallopeleillä, 
maastossa liikkumisella ja 
uinnilla. 
- Voimaa voidaan harjaannuttaa 

mm. riippuen, kiipeillen, hyppien, 
voimistellen ja leikkimielellä 
kamppaillen. 
- Nopeutta voidaan 

harjaannuttaa juoksu- ja 
kiinniottoleikeillä, peleillä, 
viestikisailuilla, erilaisilla hypyillä, 
loikilla ja heitoilla. 

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 
 
L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjentaidot 

Oppilas osallistuu 
liikuntatuntien 
toimintaan yleensä 
aktiivisesti kokeillen ja 
harjoitellen erilaisia 
liikuntatehtäviä. 
 
Oppilas uskaltaa 
kokeilla uusia 
liikuntamuotoja ja -
tehtäviä. 
 
 



- Liikkuvuutta voidaan 

harjaannuttaa monipuolisella 
liikkumisella, ojennuksilla, 
kurkotuksilla ja lyhyillä 
venytyksillä. 

 T2 ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan 
havaintomotorisia taitojaan eli 
havainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aistien avulla sekä 
tekemään liikuntatilanteisiin 
sopivia ratkaisuja 
 

S1 S1 Fyysinen toimintakyky 
 
Liikuntatunneilla oppilaille 
tarjotaan vaihtelevan ympäristön, 
monipuolisten sisältöjen ja 
erilaisten välineiden avulla 
riittävästi näkö-, kuulo-, liike-, 
tasapaino- ja tuntoaistimuksia. 
 
Esimerkiksi: 
- käsitellään erilaisista 
materiaaleista valmistettuja 
erikokoisia ja painoisia palloja 
(Esim. pallopelit ja leikit sekä 
pallotemput) 
- Kehon oletetun keskilinjan 
ylittäminen (esim. oikealla kädellä 
sipaistaan vasenta olkapäätä) 
- Erilaisten muotojen, kirjainten ja 
numeroiden piirtäminen/ 
muodostaminen oman kehon 
avulla 
- koko vartalon jännityksen ja 
rentouden vaihteleminen 
erilaisissa tehtävissä (Esim. 
voimistelu) 
- liikkuminen eri tavoin erilaisilla 
nopeuksilla (esim. erilaiset viestit) 
- erilaiset pujottelua ja väistämistä 

L1  Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen  
 
L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjentaidot  
 
L4 
Monilukutaito 

Oppilas tekee eri 
liikuntatilanteissa, 
kuten leikeissä ja 
peleissä, useimmiten 
tarkoituksenmukaisia 
ratkaisuja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sisältävät tehtävät ja leikit 
- uinti 
 
 
 
 

 T3 vahvistaa motoristen 
perustaitojen (tasapaino-, 
liikkumis- ja 
välineenkäsittelytaidot) oppimista 
niin, että oppilas oppii 
soveltamaan niitä eri 
oppimisympäristöissä, eri 
tilanteissa ja eri vuodenaikoina 
 

S1 S1 Fyysinen toimintakyky 
 
Liikunnan oppitunneille valitaan 
leikkejä ja pelejä, joissa 
harjoitellaan tasapaino- ja 
liikkumistaitoja ja 
välineenkäsittelytaitoja erilaisissa 
ympäristöissä, kuten salissa, 
lumella, jäällä, luonnossa ja 
vedessä. 
 
Tasapainotaidot mm.: 
- Tasapainoilu lattiakuvioiden 
päällä 
- kävely esim. katukiveyksen, 
voimistelupenkin, liikuntasalin 
kenttäviivojen, maassa olevan 
hyppynarun päällä tai 
vaihtelevassa metsämaastossa 
- voimistelu 
- hippaleikit 
- luistelu 
- hiihto 
- suunnistus 
- retkeily 
Liikkumistaidot mm.: 
- Temppuradat, 
- hyppelyradat 

L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjentaidot 

Oppilas kokeilee 
aktiivisesti erilaisia 
tasapainoa vaativia 
liikuntatehtäviä.  
 
Oppilas liikkuu 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä 
eri vuodenaikoina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- juoksu- ja kiinniottoleikit, 
- erilaisissa maastoissa 
käveleminen ja juokseminen 
Välineenkäsittelytaidot mm.: 
- Vieritys 
- työntö 
- pomputtaminen 
- heittäminen 
- kiinniottaminen 
- potkaiseminen  
- kämmenellä (tai lyhytvartisella) 
mailalla lyöminen osana erilaisia 
ratoja, leikkejä ja pelejä 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T4 harjaannuttaa oppilasta 
liikkumaan turvallisesti erilaisissa 
ympäristöissä, erilaisilla välineillä 
ja telineillä 
 

S1 S1 Fyysinen toimintakyky 
Liikuntatunneilla vahvistetaan 
oppilaan motorisia perustaitoja.  
Tasapainotaidot mm.: 

- Tasapainoilu lattiakuvioiden 
päällä 
- kävely esim. katukiveyksen, 
voimistelupenkin, liikuntasalin 
kenttäviivojen, maassa olevan 
hyppynarun päällä tai 
vaihtelevassa metsämaastossa 
- voimistelu 
- hippaleikit 
- hiihto 
- luistelu 
- suunnistus 
- retkeily 
Liikkumistaidot mm.: 

- Temppuradat, 

L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjentaidot 

Oppilas osaa käsitellä 
eri liikuntavälineitä 
niiden tarkoituksen 
mukaisesti. 
 
Oppilas osaa käyttää 
turvallisesti erilaisia 
liikuntavälineitä ja -
telineitä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- hyppelyradat 
- juoksu- ja kiinniottoleikit, 
- erilaisissa maastoissa 
käveleminen ja juokseminen 
Välineenkäsittelytaidot mm.: 

- Vieritys 
- työntö 
- pomputtaminen 
- heittäminen 
- kiinniottaminen 
- potkaiseminen  
- kämmenellä (tai lyhytvartisella) 
mailalla lyöminen osana erilaisia 
ratoja, leikkejä ja pelejä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T5 tutustuttaa oppilas 
vesiliikuntaan ja varmistaa 
alkeisuimataito 
 

S1 S1 Fyysinen toimintakyky 
Uinninopetuksen sisältöjä mm.  
- veteen totuttelu 
- kellunnat 
- liu’ut 
- paljon erilaisia vesileikkejä 
- pinnan alle painautuminen eli 
kastautuminen 
- uintitekniikoiden alkeet  (myyrä, 
alkeisselkä, alkeisrinta) 2.lk 

L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjentaidot 

Oppilas harjoittelee 
aktiivisesti 
alkeisuimataitoa. 
 
Oppilas uskaltaa 
painautua pinnan alle. 
 
Oppilas osaa kellua ja 
liukua vedessä. 
 

 T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja 
asialliseen toimintaan 
liikuntatunneilla 
 

S1 S1 Fyysinen toimintakyky 
 
Liikuntatunnit sisältävät runsaasti 
sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, 
jossa oppilaat toimivat 

L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjentaidot  
 
L6 Työelämä ja 

Oppilas harjoittelee 
tunnistamaan 
mahdollisia 
vaaratilanteita ja 
toimiaan turvallisesti 



yhteistyössä muiden kanssa. 
 
Oppilas harjoittelee rehellisyyttä, 
vastuullisuutta ja 
oikeudenmukaisuutta. 
 
 

yrittäjyys 
 
L7 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen, 
kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen 
 

liikuntatunneilla. 
 
 
 
 

 T7 ohjata oppilasta säätelemään 
toimintaansa ja tunneilmaisuaan 
vuorovaikutuksellisissa 
liikuntatilanteissa 
 

S2 S2 Sosiaalinen toimintakyky 
 
Liikuntatunneilla oppilaat 
harjoittelevat toisten 
kuuntelemista, oman vuoron 
odottamista ja toisen auttamista. 
Liikuntatunnit sisältävät runsaasti 
mm: 
- Sääntöleikit 
- Pelit ja tehtävät 
- Yhteistyötä parin/ryhmän 
kanssa 
- Oman toiminnan havainnointi 
- Parin ja ryhmän havainnointia 

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu  
 
L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjentaidot 
L6, L7 

 
Oppilas toimii eri 
liikuntatilanteissa 
yhteisesti sovitulla 
tavalla. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

T8 tukea yhdessä työskentelyn 
taitoja, kuten yhdessä sovittujen 
sääntöjen noudattamista, 
ohjaamalla oppilasta ottamaan 
vastuuta yhteispelien ja -leikkien 
onnistumisesta 
 

S2 S2 Sosiaalinen toimintakyky 
 
 

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu  
 
L6 Työelämä ja 
yrittäjyys 
 
L7 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen, 

Oppilas toimii eri 
liikuntatilanteissa 
yhteisesti sovitulla 
tavalla. 
 
 
 



kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen 
 

 T9 tukea oppilaan myönteisen 
minäkäsityksen vahvistumista, 
ohjata itsenäiseen työskentelyyn 
sekä itsensä monipuoliseen 
ilmaisemiseen. 
 

S3 S3 Psyykkinen toimintakyky 
 
Liikuntatunneille valitaan oikean 
tasoisia pelejä ja leikkejä, joissa 
oppilas kokee onnistuvansa. 
 

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen  
 
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu   
 
L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjentaidot 

Itsearviointia 
 
 
 
 

 T10 varmistaa myönteisten 
liikunnallisten kokemusten 
saaminen ja rohkaista oppilasta 
kokeilemaan oman 
toimintakykynsä rajoja 
 

S3 S3 Psyykkinen toimintakyky 
 
Oppilaiden myönteisen 
minäkäsityksen syntymistä 
tuetaan mm: 
- huolenaiheiden kuuntelemisella 
ja turhien pelkojen poistamisella 
- vahvistamalla pätevyyden 
kokemista kehumalla 
onnistumisista 
- myönteisellä ja toiminnallisella 
ilmapiirillä 
- kannustamalla 

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen  
 
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu   

Itsearviointia 

 

 

 

 


