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KIPINÄ 3-6 JA  
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Paikallisen työn avuksi

Oppiaineen tehtävä

Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine, jonka opetus perustuu 
laajaan tekstikäsitykseen. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaiku-
tus-  ja tekstitaitoja, ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuu-
rista sekä tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä.

Kielen havainnoinnin taitoja ja kielitietoisuutta tuetaan kielitiedon opetuksen avulla. 
Metakognitiivisista taidoista äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja 
tuottamisen strategiat. Lisäksi oppilasta ohjataan ymmärtämään, millä tavoin kielelliset  
ja viestinnälliset valinnat vaikuttavat toisiin ihmisiin.

Vuosiluokilla 3–6 opetuksen erityisenä tehtävänä on oppilaiden ilmaisu- ja vuorovaikutus-
taitojen sekä lukemisen ja tekstien tuottamisen taitojen ja strategioiden sujuvoittaminen ja 
tekstilajivalikoiman laajentaminen. Oppilaita ohjataan toimimaan tarkoituksenmukaisesti, 
turvallisesti ja vastuullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä tulkitsemaan, tuotta-
maan ja arvioimaan tekstejä. Opetuksen tavoitteena on herättää kiinnostus ja antaa  
välineitä kielen havainnointiin, lukemiseen ja ilmaisuun sekä tarjota kieleen ja kirjallisuuteen 
liittyviä elämyksiä.

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoitellaan Kipinässä toistuvasti innostavilla työtavoilla, jotka 
kannustavat uteliaisuuteen, mielikuvituksen käyttöön, kekseliäisyyteen ja aktiivisuuteen. 
Tällaisia työtapoja ovat esimerkiksi eläytyminen tekstien henkilöhahmoihin, tekstien käyttö 
oman kirjoittamisen virikkeenä, pelimäiset vaiheistetun kirjoittamisen tehtävät sekä ongel-
manratkaisutehtävät. Tietoa opetetaan hakemaan erilaisista lähteistä ja erilaisin menetel-
min, ja lähdekritiikin perusteita harjoitellaan esimerkiksi vertailemalla erilaisia tekstilajeja 
luotettavuuden näkökulmasta. Kipinä antaa konkreettista apua oman työn suunnitteluun,  
ja vertais- sekä itsearviointi ja palautteen anto vakiinnutetaan varhain kaikkeen työsken-
telyyn.
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Kipinässä toistuvat ilmaisuharjoitukset, leikit ja pelit, jotka kannustavat oppilaita kokei-
lemaan erilaisia ilmaisutapoja sekä löytämään oman tapansa ilmaista itseään. Arkisia 
vuorovaikutustilanteita harjoitellaan kaikilla luokka-asteilla. Kipinä rohkaisee oppilai-
ta tutustumaan omaan kieli- ja kulttuuritaustaansa paitsi erilaisten tekstien kautta, myös 
 tiedonhaku- ja haastattelutehtävin.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot ovat alakoululaiselle erityisen tärkeitä. Kipinän tekstit  ja 
tehtävät tarjoavat aitoja malleja arkisiin kielenkäyttötilanteisiin. Arjen taitoihin kuuluu myös 
hyvä ja ystävällinen käytös, jota Kipinä tukee ohjaamalla oppilaita vastuulliseen kielenkäyt-
töön. Samaa tarkoitusta palvelevat osaltaan myös Kipinän monet ryhmä- ja draamaharjoi-
tukset sekä sääntöpelit.

Monilukutaito (L4)
Kipinä harjaannuttaa monilukutaitoa tarjoamalla runsaasti erilaisia tekstilajeja, ohjaamal-
la kuvien tutkimiseen ja tiedon etsimiseen eri lähteistä sekä nostamalla esiin tekstejä, jotka 
ovat oppilaille merkityksellisiä. Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottelua harjoi-
tellaan kaikilla luokka-asteilla.

Monilukutaidon kehittymiseen tarvitaan riittävää tieto- ja viestintäteknologista osaamista 
(L5). Kipinän digiopetusaineisto ja oppilaan digitehtävät tuovat TVT-taitojen harjoittamisen 
opetuksen arkeen. TVT-osaamista vahvistavat myös tiedonhakutehtävät sekä mobiililaitteilla 
tehtävät koti-, pari- ja ryhmätyöt.

Työelämätaidoille ja yrittäjyydelle (L6) luodaan pohja oppimistilanteissa, joissa oppi-
lasta kannustetaan kehittämään yhteistyötaitojaan, kantamaan vastuuta omasta työstään 
ja arvioimaan omia taitojaan. Tällainen oman toiminnan arviointi ja omien voimavarojen 
käyttäminen on Kipinän kaikkien harjoitusten perusta.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) ovat tai-
toja, joiden kehittymistä Kipinä-sarja tukee vahvasti. Työtavat kannustavat osallistumiseen, 
ja oppilaita rohkaistaan keskustelemaan myös kielen vaikutuskeinoista. Kestävän kehityksen 
teemat tulevat esiin myös tekstivalinnoissa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet luokilla 3-6

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Kipinän erilaisten pari- ja ryhmätehtävien avulla harjoitellaan omien kokemusten, ajatus-
ten ja mielipiteiden jakamista. Rakentavaa palautetta annetaan vaiheittain, esim. parille 
kirjoitusprosessin eri vaiheissa ja ryhmälle esityksestä. Kolmannella luokalla opetellaan 
parilukemisen työtapa, jota hyödynnetään kaikilla luokka-asteilla tekstistä keskustelemisen 
ja palautteen annon työvälineenä. Lisäksi harjoitellaan arjen vuorovaikutustilanteita, esim. 
asiointia ja oman mielipiteen esittämistä, mielipiteen perustelemista ja asettumista toisen 
asemaan esimerkiksi toistuvien pienten draamaharjoitusten avulla.

Tekstien tulkitseminen
Kipinä opettaa ja harjoittaa erilaisia lukustrategioita sekä tieto- että kaunokirjallisuuden 
lukemista varten. Harjoituksissa pohditaan sanojen, kielikuvien ja sanontojen merkityksiä 
sekä keksitään synonyymeja ja tapoja sanoa toisin. Tietotekstin yhteydessä tunnistetaan 
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käsitehierarkioita, ja ajatus- ja käsitekarttaa käytetään myös oman kirjoittamisen apuna. 
Tekstistä puhumisen käsitteitä otetaan käyttöön vähitellen, ja niiden luontevaa käyttöä har-
joitellaan. Jatkokertomuksen ja tekstilainojen rikas kieli ja monipuoliset aiheet innostavat 
lukemaan. 

Kaikessa lukemisessa lähdetään siitä, että tekstit ovat oppilaille merkityksellisiä ja kos-
kettavat heitä. Teksteissä on valinnanvaraa, ja paitsi sisällöllistä, myös tyylillistä haastetta 
ja mielenkiintoa. Erilaisiin tekstilajeihin perehdytään tekstin tavoitteiden näkökulmasta, ja 
tekstilajeja vertaillaan.

Tiedon haussa korostuvat monipuoliset lähteet, joista tietoa haetaan hakusanojen avulla. 
Lähdekritiikin alkeita harjoitellaan vertailemalla tekstejä luotettavuuden näkökulmasta. 

Tekstien tuottaminen
Pieniä, yksin tai pareittain tehtäviä kirjoitusharjoituksia on Kipinässä paljon. Tehtäväkirjois-
sa harjoitellaan oikeinkirjoitusta, ja oikeinkirjoituksen perusasiat kerrataan myös oppikir-
jassa.

Ohjatun kirjoittamisen kokonaisuudet ohjaavat kirjoittamaan tavoitteellisesti ja suunnitel-
mallisesti, askel kerrallaan erilaisia tekstejä. Kirjoittaessa harjoitellaan otsikointia, kappa-
lejakoa ja tekstien ”lihottamista” sekä tekstin suunnittelua: muistiinpanojen tekemistä, tekstin 
sisällön kertomista omin sanoin, suunnitelmien vertailua ja palautteen antoa eri kirjoitusvai-
heissa. Kirjoitetun ja puhutun kielen eroja tutkitaan autenttisten tekstien avulla

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Kipinä innostaa oppilasta tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja käyttämään käsitteitä, 
joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan. Oppikirjassa on tasokkaita, tuoreita 
kirjallisuuskatkelmia, joita käsitellään kirjoittamalla, draaman keinoin sekä keskustelemalla 
pareittain ja ryhmässä. Lukeminen on elämyksellistä, ja tekstit liittyvät oppilaan omaan 
merkitysmaailmaan.

Oppimisympäristöt ja työtavat

Oppiaineen tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa 
oppilaiden näkemyksiä arvostetaan. Kipinässä hyvää oppimisympäristöä rakennetaan har-
joittelemalla omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista toistuvasti erilaisten 
pari- ja ryhmätehtävien avulla. Kipinän yhteisölliset työtavat kuten parilukeminen, luku-
piirityöskentely, kiertokirjoittaminen ja draama luovat turvallista ja innostavaa ilmapiiriä 
oppimiselle.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Kipinä tukee oppilaiden lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi opettamalla ja 
kertaamalla erilaisia lukustrategioita. Lukustrategiat vakiinnutetaan osaksi oppimistaitoja, 
joita oppilas voi hyödyntää myös muissa oppilaineissa. Lukutaidon vahvistamisessa Kipinän 
ote on eriyttävä: tekstien laajuudessa ja sisällöissä on vaihtoehtoja erilaisille taitotasoille, 
ja myös tekstin ymmärtämistä vahvistavat tehtävät on luokiteltu vaativuustason mukaan. 
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Kielellisesti taitaville oppilaille Kipinä tarjoaa lukuhaasteita, vaativampia kirjoitustehtäviä 
sekä harjaantuneen lukijan kirjallisuusvinkkejä. Kipinän E-harjoituskirjat sopivat lisätukea 
tarvitseville oppilaille ja S2-harjoituskirjat oppilaille, joille suomi on toinen tai vieras kieli.

Sanavarannon laajentamista tukee Kipinän tekstikatkelmien sekä jatkokertomuksen rikas 
ja vivahteikas kieli, jonka piirteitä tutkitaan motivoivien, oppilaan tulkintoja rohkaisevien 
harjoitusten avulla. Kipinän S2-kirjoissa sekä opettajan oppaissa on myös sanastot tekstien 
avaamista varten. Luetun ymmärtämistä harjoitellaan niin sana- kuin tekstitasollakin.

Aiheet ja sisällöt vuosiluokittain

Kipinä 3
suomen kielen äänteet
virke ja lause
lopetusmerkit
eris- ja yleisnimet
yhdyssanat
synonyymit
sanaluokat: verbit, substantiivit, adjektiivit

ennakoiva lukeminen
parilukeminen
lukupiiri
vuorokeskustelu
henkilökuvaus
juoni
kuvailu
kirjamaistiaiset
kirjavinkkaus

aakkostaminen
ajatuskartta
tiedonhaku tietokirjoista ja internetistä
tietotekstin lukeminen
tietotekstin kirjoittaminen
hakusana

satu
mainos
runo: riimi, säe, säkeistö
sarjakuva
uutinen
haastattelu
gallup
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Kipinä 4
yhdyssanat
virke ja lause
lopetusmerkit
pää- ja sivulause
sanaluokat: nominit, verbit, taipumattomat sanat
verbit: perusmuoto, kieltomuoto, persoona-
muodot, aikamuodot
substantiivit
adjektiivit: vertailumuodot
pronominit: persoonapronominit, demonstra-
tiivipronominit
numeraalit
vuorokeskustelu: vuorosanaviiva, johtolause

tietotekstin lukeminen
käsitekartta
tukisanalista
kappalejako
lähdemerkintä
tietotekstin kirjoittaminen

Kalevala
kalevalainen runo
näytelmä: näytös, kohtaus, juoni

asiointitilanteiden harjoittelu
puhe- ja kirjakielen eroja
puheviestintä: puhe-esitys
kysymysten teko

tekstilajit: kertomus, runo, uutinen, blogi
sarjakuva
uutinen: otsikko, leipäteksti, kuvateksti, lähde
mielipidekirjoitus
selostus
animaatio
elokuva

klassikkokirjoja
lukupiiri
kertomuksen kirjoittaminen
kiertokirjoitus
tapahtumapaikka
henkilökuvaus

Kipinä 5
oikeinkirjoituksen kertaus
yhdyssanojen kertaus
pilkku
sivulauselajit
sanaluokkien kertaus
adverbi
verbin aikamuodot
lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti

tekstityypit
mediapäiväkirja/päiväkirja
tiivistelmä
ohje
raportti
näytelmä
runo
kirje
koevastaus
mainos

puheen vaikutuskeinoja
tukisanalista
kirjavinkkaus
esitelmä

tiivistäminen
käsitekartta
infografiikka
lähdekritiikki
lähdemerkintä
hakusana
tiedonhaku
muistiinpanojen teko

lukupiiri
lukijateatteri
näkökulma
tapahtuma-aika

fantasia
historiallinen teksti
vapaamittainen runo


