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Oppiaineen tehtävä

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuoro-
vaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta 
kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden 
arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja  
ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien 
kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista 
identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus  
on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine.

Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitse-
misen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle 
soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja 
laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus 
yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä muista kulttuureista.

Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viestintä-
ympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien kielel-
listen ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista 
äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot. 
Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havain-
noinnin taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: 
kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien 
yhteydessä. Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.

Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draa-
ma, teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten 
tekstien kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen 
innostaminen, elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, 
eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama 
vahvistaa oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. 
Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämi-
seen kulttuurisena ilmiönä. Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja 
viestintätaitoja.

SEIKKAILUJEN AAPINEN JA LUKUKIRJA JA 
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET
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Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioi-
den merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvis-
tetaan luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla 
huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, 
oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa huomioidaan oppilaiden  
erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin  
oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä. 

Vuosiluokilla 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityisenä tehtävänä on edistää 
oppilaiden yksilöllisten edellytysten pohjalta itsensä ilmaisemisen ja vuorovaikutuksen taito-
ja, kielellistä tietoisuutta sekä kehittää kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen 
perustaitoja. Opetuksen tehtävänä on kiinnostuksen ja innostuksen vahvistaminen kielelliseen 
ilmaisuun, draamaan, kaunokirjallisuuteen ja monimuotoisten tekstien tulkitsemiseen ja tuot-
tamiseen. Opetuksessa huolehditaan oppimisprosessin jatkumosta esiopetuksesta kouluun   
niin äidinkielen perustaitojen kuin laaja-alaisen osaamisen osalta.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Omat havainnot, kokemukset ja uuden oivaltaminen ovat työskentelyn lähtökohta (L1). 
Seikkailujen aapisessa oppimisen iloa tuottaa se, että jokaiselle oppilaalle tarjotaan oman 
tasoista tekemistä. Erilaiset tehtävätyypit auttavat oppilasta löytämään itselleen ominaisia 
oppimistapoja. Oppilasta ohjataan työskentelemään vaihdellen niin ryhmässä, pareittain 
kuin itsenäisestikin. 

Oppilas oppii tekemään havaintoja omasta osaamisestaan ja hän kehittyy arvioimaan 
omaa oppimistaan. Seikkailujen aapisen tehtävät on suunniteltu monikäyttöisiksi, jotta 
jokainen oppija voi työskennellä oman taitotasonsa mukaisesti. Tehtävissä on pedagogista 
väljyyttä. Oppimisen iloa tukevat myös omaan tuottamiseen keskittyvät tehtävät.

Ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja harjoitellaan yhdessä keskustellen sekä pelien ja  
leikkien avulla.

2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Laajaan osaamiseen kuuluvat myös kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
(L2), joista muodostuu kyky toimia kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Seikkailujen  
aapisessa tutustutaan erilaisiin elämäntapoihin ja yhteisön toimintaan. Sympaattisten eläin-
hahmojen kautta voidaan eläytyä erilaisiin tilanteisiin, tunnistaa omia tunteita ja harjoitella 
vuorovaikutustaitoja. Erilaisuuden kohtaaminen ja hyväksyminen ovat vahvasti esillä. 

Opettajan materiaalissa on runsaasti ilmaisu- ja vuorovaikutustehtäviä. Aapisen musiikki 
leikki- ja toimintaohjeineen tukee oppilaan mahdollisuuksia ilmaista itseään. 

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) ovat alakoulussa erityisen suuressa asemassa.  
Seikkailujen aapisen hahmot tarjoavat oppilaille samastumiskohteita, joiden kautta he  
saavat malleja arjen tilanteiden hallitsemiseen ja muiden kohtaamiseen. Arjessa tärkeä 
taito on käyttäytyä ystävällisesti toisia kohtaan, ja aapisen materiaalit tukevat hyvän  
käytöksen kehittymistä. 
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4. Monilukutaito
Tietoyhteiskunnassa tarvitaan monenlaista lukutaitoa: kykyä tuottaa, lukea ja tulkita eri  
kanavista välittyvää tietoa. Monilukutaidon (L4) harjaannuttaminen on olennaisessa  
asemassa Seikkailujen aapisen materiaaleissa. Luku- ja kirjoitustaito karttuu, ja sen lisäk-
si tutustutaan monenlaisiin teksteihin, joihin kuuluvat myös kuvat, pelit, äänet ja sähköiset 
materiaalit. Seikkailujen aapisen materiaaleissa tutkitaan erilaisia tekstilajeja ja luodaan 
pohjaa kriittiselle lukutaidolle ja tiedonhankintataidoille.

5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Monilukutaidon kehittymiseen tarvitaan riittävää tieto- ja viestintäteknologista osaamista
(L5). Seikkailujen aapisen sähköisten materiaalien avulla oppilas harjaantuu käyttämään 
TVT-taitoja opiskelussaan. Sähköiset tehtävät vaativat itsenäistä toimintaa ja kannustavat 
itsenäiseen harjoitteluun, ja luottamus omiin tiedonhankitaitoihin ja tekniikan käyttötaitoihin 
kasvaa. Sähköisten tehtävien tekeminen yhdessä kehittää myös sosiaalisia taitoja.

6. Työelämätaidot ja yrittäjyys
Työelämätaidoille ja yrittäjyydelle (L6) luodaan pohja oppimistilanteissa. Seikkailujen 
aapinen kannustaa oppilasta kehittämään yhteistyötaitojaan. Opetustilanteissa voidaan 
yhdessä keskustella erilaisista ammateista ja yrittäjyydestä, jotka tulevat tutuiksi tarinassa 
esiintyvien hahmojen ja seikkailujen kautta. 

7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) ovat taitoja, 
joiden kehittymistä Seikkailujen aapisen materiaali tukee vahvasti. Onnistumisen kokemuk-
set ja yhdessä tekeminen ovat sarjassa vahvasti esillä. Aapisen hahmot ja tarinat nostavat 
keskiöön sarjan keskeiset arvot, joita ovat erilaisuuden hyväksyminen, yhteisöllisyys, oman 
paikan löytäminen ja ympäristöstä huolehtiminen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 1–2 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja kieli-
ympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuo-
toisia tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipii-
rissä. Kieltä tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. 
Opetusta eheytetään niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelli-
seen hahmottamiseen eri oppiaineiden yhteydessä. 

Seikkailujen aapisen opettajan materiaaleissa on runsaasti opetuksen eheyttämiseen  
liittyviä ideoita.

Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin tutustuminen  
laajentaa oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään lähiympäristön  
ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja elämysten  
jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa  
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi  
musiikkiin, liikuntaan ja ympäristöoppiin. 
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Arviointi vuosiluokilla 1–2 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidin-
kielen ja kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat 
-  edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon 
karttuminen 
-  edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa 
-  edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen  
kehittyminen 
-  edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen 
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista. 

Seikkailujen aapisessa arvioinnin tukena ovat sanelut, koe- ja arviointimateriaalit sekä 
erilaiset itsearviointiin liittyvät tehtävät. Jatkuvan arvioinnin ja edistymisen havainnoinnin 
merkitys erityisesti juuri alkuopetuksessa on suuri. Tässä apuna ovat Seikkailujen aapisen  
ja tehtäväkirjan monen tasoiset eriyttävät tehtävät.

Vuosiluokilla 1–2 opetuksen painopiste on luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa 
sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtä-
vänä on herättää kiinnostusta kieleen, ilmaisuun ja erilaisten tekstien tuottamiseen ja  
tulkitsemiseen.

Suomen kielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen, 
johon
tavoite liittyy

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1: ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa
Seikkailujen aapisessa erilaisia vuorovaikutustilanteita  
harjoitellaan ja niitä käytetään monipuolisesti. 

S1 L1, L2, L3

T2: opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitus-
taan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla 
mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin 
ja tutustua niiden käytänteisiin
Seikkailujen aapisessa ilmaisuharjoituksissa edetään draa-
man osa-alueittain.

S1 L1, L2, L7

T3: tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan  
ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti,  
myös draaman avulla
Seikkailujen aapisessa ilmaisurohkeutta vahvistetaan  
tutuilla toistuvilla harjoituksilla. Kokonaisvaltainen itseilmaisu 
kehittyy draamaharjoitusten avulla.

S1 L1, L2, L7
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T4: ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja  
ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin
Seikkailujen aapisessa viestijäkuvaa rakennetaan vuoro-
vaikutuksessa. Eri tavalla viestiminen konkretisoidaan  
aapisen hahmojen avulla.

S1 L1, L2, L7

Tekstien tulkitseminen

T5: ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja 
tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa 
häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan
Seikkailujen aapisen monitasoisesti eriyttävien tekstien  
avulla oppilas pystyy havainnoimaan omaa lukutaitoaan 
ja sen kehittymistä. Sujuvasti lukevan oppilaan tehtävissä 
harjoitellaan tekstin ymmärtämistä.

S2 L1, L4, L5

T6: ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien 
merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsite-
varantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä
Laajan tekstikäsitykseen pohjautuen Seikkailujen aapisessa 
käytetään eri tekstejä tarkoituksenmukaisesti. Sanavarastoa 
laajennetaan ja käsitteitä tutkitaan systemaattisesti aapisen 
tekstien yhteydessä.

S2 L1, L2, L4

T7: ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin 
Aluksi tiedon hakemista harjoitellaan Seikkailujen aapis-
essa erilaisten tietotekstien avulla, myöhemmin laajennetaan 
tiedonhankintaa.

S2 L1, L4, L5

T8: kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta,  
mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä 
lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdolli-
suuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten 
jakamiseen
Seikkailujen aapisessa jaetaan lukukokemuksia ja tutus-
tutaan yhdessä uusiin teksteihin.

S2 L2, L4, L5

Tekstien tuottaminen

T9: rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita   
ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, 
kirjoittamalla ja kuvien avulla
Seikkailujen aapisessa sarjakuva on aktiivisessa käytös-
sä tarinan kertomisen tukena. Kokemusten kuvaamisessa, 
mielipiteen ilmaisussa ja tekstien tuottamisessa rohkaistaan 
omaan ilmaisuun.

S3 L1, L4, L5, L7

T10: ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, 
kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäris-
töissä
Seikkailujen aapisessa oppilasta ohjataan ja tuetaan tuotta-
maan erilaisia tekstejä askel askeleelta.

S3 L2, L4, L5
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T11: opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittami-
sen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitel-
len tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä tuntemaan 
oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia 
sopimuksia
Seikkailujen aapisessa kirjoitustaitoa harjoitellaan syste-
maattisesti ja monipuolisesti eri välinein ja eri menetelmin. 
Mekaanisesta käsin kirjoittamisesta ja näppäintaidoista 
edetään oikeinkirjoituksen tuntemukseen, ja yhdessä tutki-
taan kirjoitetun kielen erilaisia sopimuksia oppilaan taito-
tasolle sopivassa laajuudessa.

S3 L1, L4, L5

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T12: kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja 
kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään 
havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa 
huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta  
toisten käyttäytymiseen
Seikkailujen aapisessa kielitietoisuutta kehitetään etenkin 
opettajan oppaan harjoitteiden avulla. Puhutun ja kirjoitetun 
kielen eroja havainnoidaan jatkuvasti. Vuorovaikutuksessa 
toisten oppilaiden kanssa ja draamaharjoitteiden avulla 
todetaan oman kielenkäytön ja sanavalintojen vaikutus.

S4 L2, L4, L7

T13: innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille 
suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa 
luettavaa, kehittämään lukuharrastustaan sekä ohjata oppi-
lasta kirjaston käyttöön
Seikkailujen aapisen tarinat ovat kirjallisuutta, joka innostaa 
kuuntelemaan. Kannustetaan ja harjoitellaan valitsemaan 
itselle sopivaa luettavaa.

S4 L2, L3, L4

T14: ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kult-
tuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin 
lastenkulttuurin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä 
kannustaa tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden 
kanssa
Seikkailujen aapisessa erilaisiin kulttuureihin tutustumalla  
ohjataan myös oman kielen ja kulttuurin pohtimiseen.  
Seikkailujen aapisessa ohjataan näytelmän tekemiseen  
ja lukukirjassa ohjataan kansanperinteen keräämiseen,  
tuotetaan uutisia, kirjoitetaan omaan sanomalehteen  
ja tehdään haastatteluja.

S4 L2, L4, L7

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät 
keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentä-
mistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan 
ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. 
Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, 
keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tieto teks-
tejä, mediatekstejä ja pelejä. 
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Seikkailujen aapisessa harjoitellaan kuuntelemista, kysymistä ja kertomista. Draamatilan-
teissa harjoitellaan yhteistyötä, luottamusta, yhteenkuuluvaisuutta, kuuntelemista ja oman 
tilan käyttämistä. Yhdessä tehdään havaintoja erilaisista tavoista viestiä ja kertoa. Seikkai-
lujen aapisessa on paljon toiminnallisia tehtäviä, joissa käytetään päättelyä, keskustelua ja 
vuorovaikutusta. Erilaiset tekstit ovat myös vuorovaikutustilanteissa toiminnan käynnistäjänä.

S2 Tekstien tulkitseminen: Seikkailujen aapisessa opetellaan lukemaan. Lukemisen har-
joittelussa käytetään keskeisiä käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, 
otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan tekstinymmär-
tämisen strategioita. Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, niiden 
merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, 
yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen  
merkityksiä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan 
erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa  
ja ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten pää-
henkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustel-
laan tekstien sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin. Harjoitellaan tiedon 
etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä 
sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. 

S3 Tekstien tuottaminen: Seikkailujen aapisessa opetellaan kirjoittamaan ja harjoitellaan 
tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä 
kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien 
avulla yksin ja yhdessä. Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi ja 
harjoitellaan tekstin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin teks-
tuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen 
perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä. Opetellaan isojen 
ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja. Tuetaan 
oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden (opettajan opas) ja 
lukemisen avulla. Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita 
ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lope-
tusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä. 

Oman tekstin tuottamiseen ohjataan Seikkailujen aapisessa huolellisesti. Kertominen on 
alussa keskiössä, mutta kirjoitustaidon ja tarinan kertomisen taidon karttuessa siirrytään 
myös tuottamaan tekstejä kirjallisesti sekä monimediaisesti.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta  
tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla kirjoitettuun kieleen kuunnellenja  
lukien. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista 
kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja 
 ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla. Etsitään itseä 
 kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan kuunnel-
len ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja media-
teksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä 
omassa arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön. Tutustutaan lastenkulttuuriin 
ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen 
muotoihin ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.

Seikkailujen aapisessa tutustutaan sekä omiin että muiden leikkeihin, juhliin ja tapakulttuu-
riin. Oman kielen kulttuurin tuntemusta harjoitellaan myös vertailemalla aapisen hahmojen 
tapoja ja käytänteitä omiin perinteisiin ja tapoihin. Seikkailujen aapisessa valmistetaan 
näytelmiä.


