
ORTODOKSIUSKONTO – VUOSILUOKAT 1-2 
 
 
Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 
 
Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja 

katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja 
koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan 
tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden tunnistamisessa ja 
mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään, kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita 
ohjataan toimimaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.  
 
 
Ortodoksiuskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 
 

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luomiseen. Opetuksessa on tärkeää, että 
jokainen oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen ja kokemuksineen. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, 
keskusteluun ja omien mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä on oppilaslähtöisyys ja 
oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä kysymyksiä tarkasteltaessa.  Luovat, toiminnalliset ja 
elämykselliset menetelmät, projektit ja keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa 
hyödyntävänä vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös 
oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti  
tieto- ja viestintäteknologiaa. Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin 
käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa. 
 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokalla 1-2  
 

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat kuten kielitaito ja kulttuuritausta. Keskeisiä käsitteitä pohditaan 
ja avataan niin, että niiden ymmärtäminen on mahdollista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan ikäkauteen. 
Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja 
oma-aloitteisuutta 
 
 
 
 



Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokalla 1-2  

 
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työskentelyä ja yhteisiä 
keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja 
oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. 
Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.   
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ovat oppilaan edistyminen lähiympäristön 
katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä, ryhmätoimintataidot sekä taito toimia vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa.  
 
Ortodoksiuskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

 
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia 
mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan 
sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.   
 
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan perheeseen: suku, historia, uskonto tai katsomus sekä 

erilaiset perheet. Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja 
viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja.  Tarkastellaan oman uskonnon 
keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta. 
 
S2 Uskontojen maailma: Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön uskonnot ja niiden 
keskeiset tavat ja juhlat. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös uskonnottomuus. 
 
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä elämän 

kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta 
sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen. Sisäl töjen 
valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat oppilaan 
tunnetaitojen kehittymistä. 
 

 

 

 



Vuosiluokka 1 - ortodoksiuskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

vl Tavoite Sisällöt Sisällön tarkennus Laaja-

alainen 

osaami-

nen 

Arviointi 

1 T1 herättää oppilaassa 

mielenkiinto uskonnon 

opiskelua kohtaan ja 

opastaa tuntemaan oman 

perheen uskonnollista ja 

katsomuksellista taustaa 

T2 ohjata oppilasta 

tutustumaan opiskeltavan 

uskonnon keskeisiin 

käsitteisiin, kertomuksiin ja 

symboleihin  

 

 

T3 ohjata oppilasta 

tutustumaan opiskeltavan 

uskonnon vuodenkiertoon, 

juhliin ja tapoihin  

 

 

T4 kannustaa oppilasta 

S1-3 S1 Opetuksessa otetaan huomioon 

perheiden erilaisuus, yhteys 

ortodoksisuuteen ja muihin kirkkoihin tai 

katsomuksiin. Opetuksessa aloitetaan 

mysteerioiden tarkastelu ohjaamalla lapsi 

tutustumaan kasteen ja voitelun 

sakramentteihin osana perheen ja lapsen 

omaa elämää. Tutustutaan alustavasti 

oman uskonnon piirteisiin ja kirkon 

keskeisiin käsitteisiin, sanastoon ja 

symboleihin sekä erilaisiin 

jumalanpalveluksiin esimerkiksi 

vierailemalla oman alueen pyhäköissä. 

Tutkitaan kirkkoa rakennuksena. 

Tutustutaan omaan seurakuntaan sekä 

ortodoksisen kirkkovuoden keskeisimpiin 

juhliin vuoden kristillisen juhlakierron 

mukaisesti. Tarkastelussa otetaan 

huomioon kirkkovuoden juhlien perinteet 

ja tavat sekä joitakin niihin liittyviä pyhiä 

ihmisiä. Tutustutaan oppilaan omaan 

nimikkopyhään.  

L2, L4 

 

 

 

 

L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppimisen arviointi on oppilaita 

ohjaavaa ja kannustavaa. 

Monipuolinen palaute rakentuu 

osaksi työskentelyä ja yhteisiä 

keskusteluja. Palaute ohjaa 

oppilaita yhteistyötaidoissa ja 

rohkaisee ilmaisemaan 

ajatuksiaan. Opetuksessa 

annetaan tilaa ja oppilaita 

kannustetaan ihmettelyyn, 

kysymiseen sekä omien 

mielipiteiden perusteluun ja 

toisten näkemysten kuunteluun. 

Monipuoliset työtavat luovat 

oppilaille mahdollisuuksia osoittaa 

ja itse huomata edistymistään ja 

osaamistaan.   

 

Oppimisprosessin kannalta 

keskeisiä arvioinnin ja palautteen 

antamisen kohteita uskonnossa 

ovat: 



tutustumaan luokan, 

koulun ja lähiympäristön 

uskontojen ja katsomusten 

tapoihin ja juhlaperinteisiin  

 

 

 

T5 rohkaista oppilasta 

tunnistamaan ja 

ilmaisemaan omia 

ajatuksiaan ja tunteitaan  

 

S2 Tutustutaan oman luokan oppilaiden, 

koulun ja lähiympäristön uskontoihin, 

katsomuksiin ja uskonnottomuuteen 

koulun arjen tapahtumien ja juhlien 

yhteydessä. Opetuksessa huomioidaan 

juhlien sisällöissä tai kirkollisissa 

tapahtumissa mahdollinen ortodoksinen 

näkökulma erityisesti jouluna. Tutustutaan 

oppilaan ortodoksiseen perinnetaustaan 

osana monikulttuurista ortodoksisuutta.  

 

S3 Sisältöjen valinnassa otetaan 

huomioon ortodoksiseen 

ihmiskäsitykseen liittyvä opetus 

vapaudesta ja vastuusta sekä ihmisen 

kokonaisvaltainen hyvinvointi. 

Korostetaan toisen ihmisen huomioon 

ottamista esimerkiksi paastojen aikana. 

Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja 

luonnosta sekä tunnistetaan elämän 

ainutkertaisuus. Pyritään eläytymään 

toisen asemaan ja pohditaan 

ihmiselämään liittyviä kysymyksiä kuten 

toisesta välittäminen, anteeksiantaminen, 

rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin 

perheessä kuin kouluyhteisössäkin. 

Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien 

sopimuksen merkitystä oppilaan omassa 

elämässä. Tarkastellaan elämää ja 

 

 

L2, L3, 

L7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2, L6, 

L7 

- edistyminen lähiympäristön 

katsomuksellisten ilmiöiden 

tunnistamisessa ja nimeämisessä  

- edistyminen ryhmässä 

toimimisen taidoissa  

- edistymien ajatusten 

ilmaisemisessa ja toisten 

kuuntelemisessa.  

 



kuolemaa sekä eettisiä kysymyksiä 

Vanhan ja Uuden Testamentin 

kertomusten ja arjen esimerkkien avulla.  

 

1 

 

T1 herättää oppilaassa 

mielenkiinto uskonnon 

opiskelua kohtaan ja 

opastaa tuntemaan oman 

perheen uskonnollista ja 

katsomuksellista 

taustaa.  

 

T2 ohjata oppilasta 

tutustumaan 

opiskeltavan uskonnon 

keskeisiin käsitteisiin, 

kertomuksiin ja 

symboleihin.  

 

T3 ohjata oppilasta 

tutustumaan 

opiskeltavan uskonnon 

vuodenkiertoon, juhliin 

ja tapoihin  

 

T4 kannustaa oppilasta 

tutustumaan luokan, 

koulun ja lähiympäristön 

uskontojen ja 

katsomusten tapoihin ja 

juhlaperinteisiin  

S1-S3  S1 Opetuksessa otetaan huomioon 

perheiden erilaisuus, yhteys 

ortodoksisuuteen ja muihin kirkkoihin tai 

katsomuksiin. Opetuksessa aloitetaan 

mysteerioiden tarkastelu ohjaamalla lapsi 

tutustumaan kasteen ja voitelun 

sakramentteihin osana perheen ja lapsen 

omaa elämää. Tutustutaan alustavasti 

oman uskonnon piirteisiin ja kirkon 

keskeisiin käsitteisiin, sanastoon ja 

symboleihin sekä erilaisiin 

jumalanpalveluksiin esimerkiksi 

vierailemalla oman alueen pyhäköissä. 

Tutkitaan kirkkoa rakennuksena. 

Tutustutaan omaan seurakuntaan sekä 

ortodoksisen kirkkovuoden keskeisimpiin 

juhliin vuoden kristillisen juhlakierron 

mukaisesti. Tarkastelussa otetaan 

huomioon kirkkovuoden juhlien perinteet 

ja tavat sekä joitakin niihin liittyviä pyhiä 

ihmisiä. Tutustutaan oppilaan omaan 

nimikkopyhään.  

S2 Tutustutaan oman luokan oppilaiden, 

koulun ja lähiympäristön uskontoihin, 

katsomuksiin ja uskonnottomuuteen 

koulun arjen tapahtumien ja juhlien 

yhteydessä. Opetuksessa huomioidaan 

juhlien sisällöissä tai kirkollisissa 

tapahtumissa mahdollinen ortodoksinen 

näkökulma erityisesti jouluna. Tutustutaan 

oppilaan ortodoksiseen perinnetaustaan 

L2,L4 

 

 

 

 

L1 

 

 

 

 

L2, L3, 

L7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tähän voi kirjata arvioinnin 

tarkennuksia tai hyvän osaamisen 

kriteereitä. Tarkennuksia voi tehdä 

esimerkiksi jokaisen 

vuosiluokkakokonaisuuden (1-2, 

3-6, 7-9 arvioinnin erityisten 

painotusten linjassa. Myös 

arviointimenetelmiä voi listata 

seudullisen minimin ja oppiaineen 

tarpeen mukaisesti.  

 

Tässä käsityön esimerkissä hyvän 

osaamisen kriteereitä ei ole (2. 

vuosiluokan päättyessä), joten 

sarakkeen solut on yhdistetty.  

 

 

 

 

Vuosiluokka 2 - ortodoksiuskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

 

Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaami-

nen 

Arviointi 

 

2 

 

T2 ohjata oppilasta 

tutustumaan opiskeltavan 

uskonnon keskeisiin 

käsitteisiin, kertomuksiin ja 

symboleihin  

T3 ohjata oppilasta 

tutustumaan opiskeltavan 

uskonnon vuodenkiertoon, 

juhliin ja tapoihin  

T4 kannustaa oppilasta 

tutustumaan luokan, koulun 

ja lähiympäristön 

uskontojen ja katsomusten 

tapoihin ja juhlaperinteisiin  

T5 rohkaista oppilasta 

tunnistamaan ja 

S1-3 S1 Opetuksessa otetaan huomioon 

perheiden erilaisuus, yhteys 

ortodoksisuuteen ja muihin kirkkoihin tai 

katsomuksiin. Opetuksessa aloitetaan 

mysteerioiden tarkastelu ohjaamalla 

oppilasta tutustumaan ehtoollisen 

sakramenttiin osana perheen ja lapsen 

omaa elämää. Tutustutaan alustavasti 

oman uskonnon piirteisiin ja kirkon 

keskeisiin käsitteisiin, sanastoon ja 

symboleihin sekä erilaisiin 

jumalanpalveluksiin esimerkiksi 

vierailemalla oman alueen pyhäköissä. 

Tutkitaan kirkkoa rakennuksena. 

Tutustutaan omaan seurakuntaan sekä 

ortodoksisen kirkkovuoden keskeisimpiin 

juhliin vuoden kristillisen juhlakierron 

mukaisesti. Tarkastelussa otetaan 

L1 

 

 

 

L2, L3, 

L7 

 

 

 

 

 

L2, L6, 

Oppimisen arviointi on oppilaita 

ohjaavaa ja kannustavaa. 

Monipuolinen palaute rakentuu 

osaksi työskentelyä ja yhteisiä 

keskusteluja. Palaute ohjaa 

oppilaita yhteistyötaidoissa ja 

rohkaisee ilmaisemaan 

ajatuksiaan. Opetuksessa 

annetaan tilaa ja oppilaita 

kannustetaan ihmettelyyn, 

kysymiseen sekä omien 

mielipiteiden perusteluun ja toisten 

näkemysten kuunteluun. 

Monipuoliset työtavat luovat 

oppilaille mahdollisuuksia osoittaa 

ja itse huomata edistymistään ja 

osaamistaan.   



ilmaisemaan omia 

ajatuksiaan ja tunteitaan  

T6 ohjata oppilasta 

toimimaan 

oikeudenmukaisesti, 

eläytymään toisen 

asemaan sekä 

kunnioittamaan toisen 

ihmisen ajatuksia ja 

vakaumusta sekä 

ihmisoikeuksia  

T7 ohjata oppilaita 

eettiseen pohdintaan sekä 

hahmottamaan, mitä 

tarkoittaa vastuu itsestä, 

yhteisöstä, ympäristöstä ja 

luonnosta  

T8 luoda oppilaalle 

tilaisuuksia harjoitella 

omien mielipiteiden 

esittämistä ja 

perustelemista sekä 

erilaisten mielipiteiden 

kuuntelemista ja 

ymmärtämistä  

huomioon kirkkovuoden juhlien perinteet ja 

tavat sekä joitakin niihin liittyviä pyhiä 

ihmisiä. Tutustutaan oppilaan omaan 

nimikkopyhään.  

 

S2 Tutustutaan oman luokan oppilaiden, 

koulun ja lähiympäristön uskontoihin, 

katsomuksiin ja uskonnottomuuteen 

koulun arjen tapahtumien ja juhlien 

yhteydessä. Opetuksessa huomioidaan 

juhlien sisällöissä tai kirkollisissa 

tapahtumissa mahdollinen ortodoksinen 

näkökulma, erityisesti pääsiäinen. 

Tutustutaan oppilaan ortodoksiseen 

perinnetaustaan osana monikulttuurista 

ortodoksisuutta.  

 

S3 Sisältöjen valinnassa otetaan 

huomioon ortodoksiseen ihmiskäsitykseen 

liittyvä opetus vapaudesta ja vastuusta 

sekä ihmisen kokonaisvaltainen 

hyvinvointi. Korostetaan toisen ihmisen 

huomioon ottamista esimerkiksi paastojen 

aikana. Perehdytään vastuuseen 

ympäristöstä ja luonnosta sekä 

tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. 

Pyritään eläytymään toisen asemaan ja 

pohditaan ihmiselämään liittyviä 

kysymyksiä kuten toisesta välittäminen, 

L7 

 

 

 

 

L3, L7 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1, L5, 

L6, L7 

 

 

Oppimisprosessin kannalta 

keskeisiä arvioinnin ja palautteen 

antamisen kohteita uskonnossa 

ovat: 

- edistyminen lähiympäristön 

katsomuksellisten ilmiöiden 

tunnistamisessa ja nimeämisessä  

- edistyminen ryhmässä 

toimimisen taidoissa  

- edistymien ajatusten 

ilmaisemisessa ja toisten 

kuuntelemisessa.  

 

 

 

 

 



anteeksiantaminen, rehellisyys, 

huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin 

kouluyhteisössäkin. Selvitetään YK:n 

Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä 

oppilaan omassa elämässä. Tarkastellaan 

elämää ja kuolemaa sekä eettisiä 

kysymyksiä Vanhan ja Uuden Testamentin 

kertomusten ja arjen esimerkkien avulla.  

 


