OPPIMISEN TAVOITTEET VUOSILUOKALLA 7
SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS
Suomen kieli ja kirjallisuus
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Osaan viestiä asiakeskeisesti erilaisissa ryhmissä ja tilanteissa.
Osaan vaikuttaa mielipiteilläni - myös toisten näkökulmat huomioiden - ja perustella
monipuolisesti.
Tunnistan vahvuuteni ja rohkaistun lukijana, kirjoittajana, esiintyjänä, katsojana ja
kuulijana.
Luen mahdollisimman monipuolisia tekstejä.
Osaan kertoa lukemastani kaunokirjallisesta tekstistä käyttäen kirjallisuuden
peruskäsitteitä.
Osaan noudattaa tärkeimpiä kielenhuollon ja kielentuntemuksen periaatteita ja
käytänteitä.
Osaan käyttää erilaisia tietolähteitä ja tulkita asia- ja mediatekstejä.
Osaan arvioida tekstien luotettavuutta ja tarkoitusta.
Osaan kommentoida ja antaa rakentavaa palautetta omista ja muiden teksteistä.
Osaan tuottaa asia- ja fiktiotekstejä vaiheittain käyttäen hyväkseni saamaani palautetta.
Ymmärrän äidinkielen ja kirjallisuuden hyödyn kaikessa oppimisessa.
SUOMI TOISENA KIELENÄ
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Osaan viestiä asiakeskeisesti erilaisissa ryhmissä ja tilanteissa.
Osaan vaikuttaa mielipiteilläni myös toisten näkökulmat huomioiden ja perustella mielipiteeni.
Tunnistan vahvuuteni ja kehitän itseäni lukijana, kirjoittajana, esiintyjänä, katsojana ja
kuulijana.
Luen mahdollisimman monipuolisia tekstejä.
Kehitän sana- ja käsitevarastoani sekä ajattelun taitojani.
Osaan kertoa lukemastani kaunokirjallisesta tekstistä käyttäen kirjallisuuden peruskäsitteitä.
Osaan noudattaa tärkeimpiä kielenhuollon ja kielentuntemuksen periaatteita ja käytänteitä.
Osaan käyttää erilaisia tietolähteitä.
Harjoittelen tulkitsemaan erilaisia tekstejä.
Harjoittelen arvioimaan tekstien luotettavuutta ja tarkoitusta.

Osaan kommentoida ja antaa rakentavaa palautetta omista ja muiden teksteistä sekä
vastaanottaa palautetta.
Osaan tuottaa asia- ja fiktiotekstejä vaiheittain. Harjoittelen käyttämään hyväkseni saamaani
palautetta.
Osaan käyttää kaikkia osaamiani kieliä hyödykseni oppimisessa.
Tunnen arki- ja eri oppiaineiden kielten eroja.

RUOTSI (B1)
Ruotsi
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Kertaan 6. luokalla opittua.
Tiedän perusasioita Ruotsista ja sen kulttuurista.
Tunnistan omat vahvuudet ja mahdolliset haasteet ruotsin kielen oppimisessa.
Opin tunnistamaan minulle parhaiten sopivat oppimistavat ja osaan arvioida omaa
etenemistäni.
Tunnen verbin aikamuodot, käytän imperfektiä lauseissa ja tunnistan perfektin ja
pluskvamperfektin.
Opettelen apuverbien käyttöä.
Osaan persoonapronominit ja niiden omistusmuodot, tunnistan myös niiden objektimuodot.
Ymmärrän ja osaan tuottaa lyhyitä arkipäiväisiä viestejä.
Osallistun keskusteluun arkipäivän vuorovaikutustilanteissa.
ENGLANTI (A1)
Englanti
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Syvennän tietojani englanninkielisten maiden kulttuureista ja englannin kielen varianteista.
Harjoittelen viestimään englanninkielisiin kulttuureihin sopivalla tavalla.
Tutustun siihen, miten englannin kielestä on tullut maailmanlaajuinen viestintäkieli.
Harjoittelen löytämään itseäni kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä.
Harjoittelen sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat minua englannin kielen opiskelussa
sekä kielten välisessä vertailussa.
Osaan asettaa tavoitteita, arvioida omaa oppimistani sekä hyödyntää monipuolisia
kielenopiskelutapoja. Osaan toimia vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen ja auttaen.

Tutustun siihen, mihin voin käyttää englannin taitoani koulun ulkopuolella ja miten voin
kehittää kielitaitoani myös tulevaisuudessa.
Harjoittelen viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteeni
jokapäiväisissä viestintätilanteissa.
Osaan aloittaa keskustelun. Harjoittelen käyttämään erilaisia keinoja ylläpitääkseni keskustelua
ja varmistaakseni viestin perille menon.
Harjoittelen käyttämään kohteliasta ja kulttuuriin sopivaa kieltä ja muita viestintäkeinoja.
Ymmärrän tekstin pääajatuksen ja joitakin yksityiskohtia. Harjoittelen päättelemään
tuntemattomien sanojen merkityksiä.
Osaan viestiä suullisesti ja kirjallisesti käyttäen perussanastoa, fraaseja, idiomeja ja vuosiluokan
keskeisimpiä rakenteita (ks. rakenteet yllä olevasta taulukosta). Harjoittelen ääntämisen
perussääntöjä ja äännekirjoitusmerkkejä.

MATEMATIIKKA
Matematiikka
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Osaan käyttää, soveltaa ja palata aiemmin oppimaani.
Osaan käyttää matemaattisia ilmaisuja ja merkintöjä.
Osaan arvioida ratkaisujen mielekkyyttä.
Hallitsen peruslaskutoimitukset ja laskujärjestyssäännöt rationaaliluvuilla (murtoluvut,
desimaaliluvut, kokonaisluvut).
Osaan nimetä, kuvailla ja laskea tasogeometriaan (esim. suora, kulma, monikulmiot, ympyrä)
liittyviä ominaisuuksia sekä niiden välisiä yhteyksiä.
Tunnistan käänteisluvun, itseisarvon ja vastaluvun sekä Osaan käyttää niitä.
Osaan sieventää ja laskea kirjainlausekkeen arvon.
Osaan ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön symbolisesti.
Harjoittelen ohjelmointia.
BIOLOGIA
Biologia
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7.
Osaan selittää, mitä elämä on.
Osaan eliökunnan ja vesiekosysteemin rakenteen ja toiminnan perusteet.
Osaan tutkia vesiekosysteemiä eri tutkimusmenetelmiä ja välineitä käyttäen.
Tunnistan vesiekosysteemin lajeja ja rakenteita ja Osaan kertoa niiden
elinpaikkavaatimuksista.

Ymmärrän ihmisen ja vesiluonnon välistä suhdetta.

MAANTIETO
Maantieto
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Tiedän, mitä maantieto on ja mitä se tutkii.
Osaan sijoittaa ja nimetä mm. mantereet, maanosat ja valtameret maailmankarttaan.
Osaan tutkia ja laatia karttoja ja diagrammeja.
Ymmärrän mm. ilmansuunnat, mittakaavat ja peruskarttasymbolit.
Osaan kuvailla luonnonolosuhteita eri puolilla maapalloa ja selittää, mistä erilaiset olosuhteet
johtuvat.
Hahmotan maailmanlaajuisia ilmiöitä.
Ymmärrän, että rajalliset luonnon resurssit ohjaavat ihmisen toimintaa.
Seuraan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa.

FYSIIKKA
Fysiikka
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Työskentelen turvallisesti ja johdonmukaisesti muut huomioon ottaen.
Opettelen suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisia kokeellisia tutkimuksia
tutkimusprosessin vaiheiden mukaisesti yhteistyössä muiden kanssa.
Opettelen käsittelemään, arvioimaan ja esittämään tutkimustöiden tuloksia suullisesti ja
kirjallisesti.
Ymmärrän luonnonrakenteiden mittasuhteita.
Osaan soveltaa tietojani käytännön tilanteissa ja valinnoissa.
Ymmärrän luonnossa vallitsevia lainalaisuuksia ja osaan tulkita ilmiöitä kuvaavia
yksinkertaisia malleja myös matemaattisesti.
Ymmärrän fysiikan ilmiöiden yhteyden ja merkityksen arkielämässä.
KEMIA

Kemia
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Työskentelen turvallisesti ja johdonmukaisesti muut huomioon ottaen.
Opettelen suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisia kokeellisia tutkimuksia
tutkimusprosessin vaiheiden mukaisesti yhteistyössä muiden kanssa.
Opettelen käsittelemään, arvioimaan ja esittämään tutkimustöiden tuloksia suullisesti ja
kirjallisesti.
Osaan tutkia, kuvailla ja luokitella aineita ja niiden ominaisuuksia.
Tunnistan ja osaan käyttää kemiallisia merkintöjä.
Ymmärrän paloturvallisuuteen liittyviä tekijöitä.
Tutustun kodin kemikaaleihin.
Osaan soveltaa tietojani käytännön tilanteissa ja valinnoissa.
Ymmärrän luonnossa vallitsevia lainalaisuuksia ja tulkitsen ilmiöitä kuvaavia yksinkertaisia
malleja.
Ymmärrän kemian ilmiöiden yhteyden ja merkityksen arkielämässä.
TERVEYSTIETO
Terveystieto
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Osaan kuvata terveyden osa-alueet esimerkkien avulla.
Osaan kuvata esimerkein, mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan.
Osaan kuvata seksuaalisuuden kehittymistä ja murrosiän eri vaiheita.
Osaan nimetä tunteita ja tiedän keinoja vaikuttaa käyttäytymiseen ja
vuorovaikutustilanteisiin. Osaan toimia ristiriitatilanteissa ja esitellä keinoja
koulukiusaamisen ehkäisemiseksi.
Tiedän, mitä haittaa päihteistä on nuoren kehitykselle.
Hallitsen arkirytmin, ymmärrän ravinnon, liikunnan ja levon merkityksen terveydelleni.
Tunnen omat vahvuuteni sekä osaan arvostaa itseäni ja muita.
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
Evankelisluterilainen uskonto
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7

Tiedän erilaisten uskontojen, katsomusten ja uskonnottomuuden keskeisiä piirteitä.
Tunnen eri uskontojen ja katsomusten keskeisiä oppeja, tapoja, riittejä, symboleita ja
levinneisyyttä.
Osaan kuvailla uskontoa ilmiönä ja tunnen uskontojen ulottuvuuksia.
Ymmärrän uskontojen monimuotoisuutta.
Tunnen uskonnon ja kulttuurin välisiä yhteyksiä.
Osaan tunnistaa uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa.
Ymmärrän uskontojen ja katsomusten merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina.
Rohkaistun kohtaamaan erilaisia ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä.
ORTODOKSINEN USKONTO
Ortodoksinen uskonto
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Syvennän tietoani ortodoksisesta uskonnosta.
Osaan kuvailla uskontoa ilmiönä ja tunnen uskontojen ulottuvuuksia.
Osaan kertoa keskeisiä piirteitä eri uskonnoista, katsomuksista ja uskonnottomuudesta.
Tiedän eri uskontojen ja katsomusten keskeisiä oppeja, tapoja, riittejä, symboleita ja
levinneisyyttä.
Osaan kertoa mitä tarkoittaa uskontojen monimuotoisuus
Osaan tunnistaa uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa.
Osaan selittää mitä tarkoittaa maallistuminen, uskonnottomuus, uskontokritiikki.
Tiedän, että uskonto on osa kulttuuria ja siten myös osa yksilön kulttuuri-identiteettiä.
Kerron omat mielipiteeni perustellen.
Osaan pohtia omia valintojani eettisten periaatteiden ja kestävän kehityksen näkökulmasta.
Rohkaistun kohtaamaan yhteiskunnassa monikulttuurisuutta ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä
heitä kunnioittaen.
Ymmärrän uskontojen ja katsomusten merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Elämänkatsomustieto
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Tiedän erilaisia kulttuureita ja katsomuksia.
Tiedän, että katsomusvapaus on ihmisoikeus ja tiedän erilaisia keinoja turvata
katsomusvapaus.
Tunnen, ymmärrän ja käytän katsomuksellisia käsitteitä esim. maailmankuva.
Tunnen erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia ja osaan arvioida niitä
esimerkiksi tutkimuksen valossa.
Tunnen uskontokritiikin ja uskonnollisen ajattelun perusteita.
Tiedän erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja ja ymmärrän niiden taustalla olevia perusteita.

Ymmärrän maailman moninaisuutta ja yhdenvertaisen kohtelun tärkeyden.
Osaan pohtia omien valintojeni vaikutusta kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

HISTORIA
Historia
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Osaan etsiä ja koota tietoa eri lähteistä sekä vertailla lähteitä kriittisesti ikätasoni mukaisesti.
Ymmärrän, että eri näkökulmasta ja aikakaudesta tarkasteltuna historiallisia tapahtumia
voidaan tulkita eri tavalla ja että ne vaikuttavat myös nykypäivään ja tulevaisuuteen.
Hallitsen keskeiset aikakauden käsitteet ja osaan laittaa tapahtumat aikajärjestykseen sekä
ymmärrän niiden välisiä syy- ja seuraussuhteita.
Tiedän, miten uudet aatteet ja teollistuminen ovat muuttaneet maailmaa.
Tiedän, miten autonominen Suomi syntyi ja suomalainen identiteetti rakentui sekä tunnen
itsenäisen Suomen alkutaipaleen.
MUSIIKKI
Musiikki
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Osaan toimia rakentavana musisoivan ryhmän jäsenenä.
Kehitän äänenkäyttöä ja laulutaitoani.
Kehitän soitto- ja yhteismusisointitaitojani.
Hahmotan musiikin perussykkeen.
Kehitän musikaalisuuttani ja löydän oman keinoni ilmaista itseäni musiikin kautta.
Osaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan musiikkiteknologiaa.
Kuuntelen ja havainnoin musiikkia ja ääniympäristöjä.
Osaan käyttää musiikin käsitteitä ja terminologiaa.
Tunnistan musiikin vaikutukset tunteisiin ja hyvinvointiin. (Ei käytetä
päättöarvosanan muodostamiseen.)
Huolehdin kuulostani ja ympäristön turvallisuudesta.
Kehitän musiikillista osaamistani harjoittelun avulla.
KUVATAIDE
Kuvataide
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7

Asetan itselleni tavoitteita ja työskentelen pitkäjänteisesti.
Tutustun eri aikojen ja kulttuurien ilmiöihin ja analysoin niitä kuvallisesti ja sanallisesti.
Sovellan monipuolisesti materiaaleja, tekniikoita ja tyylisuuntia.
Ilmaisen omia näkemyksiäni monipuolisesti kuvallisesti ja sanallisesti.
Tunnistan kuvilla vaikuttamisen keinoja ja käytän niitä omassa työskentelyssäni.
Käytän tutkivaa lähestymistapaa työskennellessäni itsenäisesti sekä ryhmässä.
Hallitsen työskentelyprosessin ja siihen käytetyn ajan.
Huolehdin välineistä ja otan huomioon kestävän kehityksen tarpeet.
Taltioin omaa työskentelyprosessiani ja arvoin oppimistani sen pohjalta.
KÄSITYÖ
Käsityö
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Osaan suunnitella monipuolisesti työtäni ja työskentelyäni.
Osaan asettaa tavoitteet projektilleni ja arvioida niiden toteutumista ja oppimistani.
Tunnen ja hallitsen monipuolisesti erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja tekniikoita.
Ymmärrän ja osaan käyttää erilaisia käsityön symboleja ja merkkejä. Osaan
hyödyntää mallintamista apuna omassa työskentelyssäni.
Omaksun koneiden, laitteiden ja käsityövälineiden turvallisen käytön. Osaan
tunnistaa erilaisia riskitekijöitä ja toimia vaatimusten mukaisesti.
huolehdin työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä.
Osaan työskennellä ryhmissä ja ottaa muut oppijat huomioon.
Osaan käyttää ja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa käsityöprosessin eri
vaiheissa.
Ymmärrän kädentaitojen ja teknologian merkityksen osana arkea ja yhteiskuntaa.
Osaan tehdä valintoja, jotka edistävät kestävää- ja taloudellista elämäntapaa.
Opin käyttämään uusia ja kierrätysmateriaaleja taloudellisesti ja ekologisesti.
LIIKUNTA
Liikunta
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7

Olen liikuntatunneilla aktiivinen ja kokeilen erilaisia liikuntamuotoja. Yritän
parhaani.
Osaan havainnoida liikettäni ja tehdä sopivia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.
Hallitsen tasapaino- ja liikuntataitoja monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä.
Osaan käsitellä erilaisia liikuntavälineitä monipuolisesti eri liikuntamuodoissa.
Osaan arvioida, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiani: voimaa, nopeutta,
kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Olen uimataitoinen.
Osaan toimia turvallisesti ja asiallisesti oppitunneilla.
Osaan työskennellä kaikkien kanssa ja kohtelen muita reilun pelin periaatteiden
mukaisesti. Kannan vastuuta yhteisistä liikuntavälineistä ja liikuntatiloista.
Kannan vastuun omasta työskentelystäni ja oppimisestani liikuntatunneilla sekä
noudatan yhteisesti sovittuja sääntöjä.
Ymmärrän liikunnan merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.
KOTITALOUS
Kotitalous
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Osaan suunnitella ja valmistaa tavallisimpia ruokia ja leivonnaisia ohjeen mukaan.
Osaan valita siivousaineita ja tehdä tavallisimpia kodin siivoustöitä.
Noudatan hyviä pöytätapoja ja katan tarkoituksenmukaisesti ja kauniisti.
Osaan työskennellä säästäväisesti ja lajitella keittiöjätteet.
Osaan jakaa työtehtävät tasapuolisesti niin, että työt valmistuvat annetussa ajassa.
Osaan noudattaa keittiöhygieniaa.
Hallitsen turvalliset työtavat.
Osaan käyttää tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja huomioida hyvät työasennot.
Osaan huomioida erityisruokavaliot.
Kuuntelen ohjeita sekä neuvottelen suunnitellessani ja toteuttaessani oppimistehtäviä.
Osaan toimia yksin, parin kanssa ja ryhmässä.
Tiedostan oman käytökseni merkityksen ryhmän toiminnassa ja osaan toimia hyvien
tapojen mukaisesti.
Tunnen suomalaiset ravitsemussuositukset.
Osaan etsiä omatoimisesti tietoa ja tunnistan luotettavan lähdemateriaalin.
Hallitsen erilaisia tiedonhakumenetelmiä.
Tunnen yleisimmät kotitalouksissa eteen tulevat merkit ja symbolit, esimerkiksi
tekstiilien hoito-ohjemerkinnät ja ympäristömerkit.
Tunnen suomalaista ruokakulttuuria ja -tapoja.
Osaan toimia suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaan.
Osaan soveltaa oppimiani asioita työskentelyssäni.
Ymmärrän kestävän kehityksen periaatteita ja osaan tehdä valintoja niiden perusteella.
Tunnen oman vastuuni ja vaikutusmahdollisuuteni kuluttajana.
OPPILAANOHJAUS

Oppilaanohjaus
Oppimisen tavoitteet vuosiluokalla 7
Muodostan kokonaiskäsitystä yläkoulusta toimintaympäristönä.
Opin kantamaan vastuuta oppimisestani ja tekemistäni valinnoista.
Osaan ottaa vastaan ohjausta sekä harjoittelen ja vahvistan opiskelutaitojani eri tavoin.
Osaan tunnistaa ja kehittää omia taitojani vaadittavien tavoitteiden mukaisesti.
Hahmotan koulunkäynnin merkityksen suhteessa omiin jatko-opintoihin, ammatteihin ja
työelämään.
Kehitän kykyä kohdata erilaisia kulttuureita ja yhteistyötilanteita.

