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Tavoitteet
Kielelliset tavoitteet:
1. Oppia keskustelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan tiedosta sekä arkikielellä että tiedonalan
kielellä
2. Oppia vaihtelemaan lukutapaa eri tavoin eri tilanteissa
3. Oppia työskentelemään ryhmässä, puhumaan rohkeasti ja tukemaan kaikkien osallistumista
4. Oppia käyttämään hyväksi eri kielten taitoa
5. Oppia pohtimaan kielellisten tavoitteiden merkitystä ja saavuttamista

Sisällölliset tavoitteet:
T5 Oppija syventää ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä
vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä saa valmiuksia käyttää näihin
liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.
T7 Oppija tunnistaa ja arvioi omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja
niiden perusteluja sekä rohkaistuu pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä
voimavaroja.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Polun rakenne
I Aktivoi ajatuksesi
II Tutki teemaa
III Ota omaksi
Kesto: mahdollisuuksien mukaan 6-8 tuntia
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Materiaalin taustalla olevat pedagogiset periaatteet
Punaisena lankana kielitietoisessa opetuksessa on:


osallistaa kaikki oppijat oppiaineesi tiedonrakentelussa



ohjata oppijat oppimaan vuorovaikutuksessa ja



tukea oppijoiden kielellisiä taitoja, jotta he pääsisivät opetuksen tavoitteisiin

Tietoa rakennetaan tavoitteellisesti kielen avulla


Materiaaliin rakennettu kielitietoinen polku pyrkii havainnollistamaan, miten tietoa rakennetaan
kielen avulla ja miten moninaisten suullisten, kirjallisten ja visuaalisten tekstien parissa tiedon
rakentaminen tapahtuu.



Samaa asiaa käsitellään eri tavoin (suullisesti, kirjoittamalla, lukemalla…) ja sekä arkikielellä
että kiinnittäen huomio tiedonalan kieleen.



Tällainen monipuolinen käsittely syventää oppimista ja ymmärrystä ja vahvistaa samalla
oppijoiden monilukutaitoa.
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Tietoa ja kielitaitoa opitaan limittäin - ei irrallaan toisistaan


Sisältötietoa opiskellessa myös kielitaito kehittyy, eikä tiedonalan kieltä oikein voikaan opettaa
irrallisena kielitaitona.



Kielellisten taitojen ohjattu harjoittelu osana tiedonalan sisältöjen opiskelua on tietenkin aikaa
vievää. Ideana on, että laatu eli oppimisen syvyys korvaa määrän. On myös hyvä huomata,
ettei kaikkia oppiaineen aihealueita tarvitse käsitellä yhtä perusteellisen polun kautta.
Esimerkkimateriaalissa on esitelty monenlaisia tehtävätyyppejä, mutta polkua opettaja voi
tietenkin karsia tilanteen, käytettävissä olevan ajan ja oppijaryhmän tarpeiden mukaan.



On tärkeää kohdistaa tietoista huomiota kieleen ja ohjata oppijoiden kielellistä toimintaa
tavoitteellisesti ja niin, että oppijat oppivat itsekin erittelemään sitä. Tämän(kin) vuoksi monissa
tehtävissä on apufraaseja ja oppijoita ohjataan lukemaan ja kirjoittamaan yhdessä.



Oppilaat tarvitsevat myös tietoista ohjausta lukemisessa ja kirjoittamisessa. Kun luetaan
erilaisia tekstejä, erilaiset lukemisen tavat ja strategiat kulkevat luontevasti mukana. Tekstien
sisällöistä puhuttaessa on myös hyvä käydä keskustelua siitä, miten voisi lukea tehokkaammin.
Oppimisen taitojen kehittämisessä oppilaat voivat oppia paljon toisiltaan.

Arkikokemuksista ja arkikielestä tiedonalan kieleen ja tapaan ajatella


Tiedonalojen opetuksessa on hyvä lähteä liikkeelle arkikokemuksista, joita kuvataan
arkikielellä. Pikkuhiljaa ilmiön ymmärtämistä syvennetään ja siitä aletaan puhua yhä
tarkemmin, jolloin tarvitaan tiedonalan kieltä. Koko oppimisen ajan arkikieli ja tiedonalan kieli
kuitenkin limittyvät: alussa arkikieli ja arkikäsitykset ovat enemmän fokuksessa, sitten edetään
kohti tiedonalan kieltä, mutta omakohtaiseksi tekemisessä arkikieli on aina mukana.



On hyvä tavoitella sitä, että oppija osaisi selittää käsitteitä ja ilmiöitä sekä tiedonalan kielellä,
että arkikielellä, koska arkikieli on tarpeen todellisen ymmärtämisen ja syvällisen oppimisen
varmistamiseksi. Esimerkiksi käsitteen määritelmä voi hyvin olla ulkoa opittu, jolloin sen
papukaijamainen toistaminen ei vielä kerro käsitteen ymmärtämisestä.
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Vuorovaikutuksesta tukea oppimiseen


Materiaalissa iso osa tehtäväosioista on määritelty parin kanssa tehtäviksi, mutta työmuotoja
vaihdellaan tietenkin joustavasti kulloisenkin ryhmän ja kulloistenkin tavoitteiden mukaisesti.
Olennaista on, että kukin oppija saa tarpeidensa mukaan riittävästi tukea toimintaan.
Opettajajohtoista koko luokan keskustelua tarvitaan usein, vaikka sitä ei olisikaan mainittu
ohjeissa.

Kaikki kielelliset resurssit käyttöön!


Oppijoiden moninaista kielitaitoa kannattaa hyödyntää eri tiedonalojen opiskelussa. Moni
suomenkielinen hakee luontevasti tietoa esimerkiksi englanniksi, mikä on mahtava oppimisen
resurssi! Myös oppijoiden oman äidinkielen käyttöä voi kutoa sisään toimintaan polun eri
kohdissa oppijoiden tarpeiden ja taitotason mukaan. Heikot suomenpuhujat voivat hyötyä siitä,
että saavat tehdä tehtäviä omalla äidinkielellään ja raportoida sitten suomeksi. Toisaalta myös
edistyneitä suomenpuhujia kannattaa kannustaa eri kohdissa työstämään opittavia sisältöjä
myös omalla äidinkielellään ja näin vahvistamaan oman äidinkielen taitojaan.

Huom! Tutkimusten mukaan oppilaan oman äidinkielen hyödyntäminen eri oppiaineiden
oppimisessa ei ole suomen kielen oppimisesta pois vaan vahvistaa molempien kielten
taitoa.
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I

Aktivoi ajatuksesi

Ennakkokotitehtävät
1. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta terveys?
Mieti kotona 3 asiaa (sanaa), jotka tulevat sinulle mieleen sanasta terveys.

→ Tehtävä tunnille:


Kirjoita omat terveyteen liittyvät sanat Post-it-lapuille.



Jutelkaa ryhmässä sanoista, joita kirjoititte lapuille. Tehkää sanoista ryhmiä.



Viekää laput luokan seinälle. Niihin palataan opiskelujakson lopussa.

2. Vastaa väittämiin! Alla on lauseita, jotka liittyvät terveyteen. Lue lauseet ja vastaa,
oletko samaa mieltä vai eri mieltä.

Samaa mieltä ←→ eri mieltä


Olen usein sairas.



Jos ystäväni on sairas, yritän tukea häntä.



Voin itse päättää, olenko terve.



Terveys liittyy vain ihmisen kehoon.



Terveys on tärkein asia elämässä.



Tiedän itse, jos olen sairas.



Jos olen sairas, menen aina lääkäriin.

Opettajalle
Oppilaiden vastaukset kannattaa kerätä ja palata käsittelemään niitä opiskelujakson
lopussa.
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Tehtävät tunnilla
TEHTÄVÄ 1: Aseta tavoitteet
Arvioi, mitä tiedät ja osaat jo ja mitä sinun pitäisi kehittää.
KIELELLISET TAVOITTEET


Opin keskustelemaan ja
kirjoittamaan terveydestä
terveystiedon oppiaineen
kielellä.



Opin vaihtelemaan
lukutapaa sen mukaan,
mitä luen ja missä
tilanteessa.



Opin oppimaan
vuorovaikutuksessa
toisten kanssa.



Opin hyödyntämään eri
kielten taitojani
oppimisessa.

SISÄLTÖTAVOITTEET


Ymmärrän, mitä
tarkoitetaan fyysisellä,
psyykkisellä ja
sosiaalisella terveydellä.



Ymmärrän, mitkä asiat
vahvistavat ja heikentävät
ihmisen terveyttä ja
turvallisuutta.



Kehitän taitojani huolehtia
omasta terveydestäni ja
hyvinvoinnistani.

TIEDÄN TAI OSAAN JO…

HALUAISIN KYSYÄ, TIETÄÄ JA
OPPIA…

TIEDÄN TAI OSAAN JO…

HALUAISIN KYSYÄ, TIETÄÄ JA
OPPIA…
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AJATTELUN JA OPPIMISEN
TAIDOT



Osaan ohjata omaa
oppimistani



Asetan tavoitteita ja
arvioin niiden
toteutumista



Kehitän opiskelutapojani



Yhdistelen eri näkökulmia
ja rakennan uutta tietoa
luovasti.

TIEDÄN TAI OSAAN JO…

HALUAISIN KYSYÄ, TIETÄÄ JA
OPPIA…

Opettajalle
Opetusta suunnitellessasi aseta toiminnalle sekä kielelliset että sisällölliset tavoitteet ja mieti,
miten ne limittyvät keskenään. Huomaat, että ne eivät ole erillisiä vaan sisältötietojen ja kielen
(käytön) oppiminen tapahtuvat limittäin.
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TEHTÄVÄ 2: Mieti ja kerro
1. Mieti pari minuuttia alla olevaa kysymystä.
Milloin et voi hyvin?

2. Jutelkaa parin kanssa.
Kerro parille, milloin sinä et voi hyvin
esim.

En voi hyvin silloin kun…
En voi hyvin, jos…

Kysy parilta
esim.

Miksi...

Reagoi, kun pari kertoo
esim.

Minäkin ajattelen niin, että…
Minä taas ajattelen, että...

Opettajalle
Pareina voisi olla oppijoita, joilla on sama äidinkieli. Näin heitä voisi rohkaista puhumaan aiheesta
myös omalla kielellä.
Valmiiden fraasinalkujen antaminen tukee kaikkien oppilaiden osallistumista. Niitä kannattaa tarjota
tukena kaikissa tehtävissä, joissa osalla oppijoista on kielellisiä haasteita. On hyvä totuttaa kaikki
oppilaat hyödyntämään yhteisiä fraaseja, jotta tilanteissa tarvittava kielenkäyttö tulee kaikille tutuksi.
Tukifraaseista luovutaan sitä mukaa, kun oppilaat alkavat pärjätä tilanteissa itsenäisesti
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TEHTÄVÄ 3: Kuva-analyysi
1. Valitkaa pareittain kaksi alla olevista kuvista ja tutkikaa niitä. Jutelkaa siitä, mitä
ajatuksia kuvat tuovat mieleen.
Näen kuvassa… Luulen, että ihmiset ovat… Minusta tuntuu, että kuvassa on…
Minusta ihmiset näyttävät… -lta Näyttää siltä, että ihmiset... Haluan kysyä, mitä…. / … miksi….

Kaverukset pulkkamäessä

Iloiset akrobaatit

"Finland Feb 2006 2111" by ian rickard (CC BY-NC 2.0)

"mcf-sports-16" by Mully Children's Family (CC BY-NC-ND
2.0)

Joukkue juttelemassa tauolla
"Have You Heard?" by Kathy Cassidy (CC BY-NC-SA 2.0 )

Liikuntapäivä on paras päivä
"sports day" by christophercjensen (CC BY-ND 2.0)
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2. Vastatkaa yhdessä kysymyksiin taulukkoon.
Kuva 1

Kuva 2

Mitä asioita näet kuvassa?

Ketä ihmisiä kuvassa on?

Mitä toimintaa kuvassa on?
Mitä ihmiset tekevät?

Mitä kuvatekstissä sanotaan?

Mitä merkkejä kuvassa on
ihmisten terveydestä?

Mitä haluat kysyä kuvasta?
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II

Tutki teemaa

TEHTÄVÄ 1: Miten luet oppikirjaa?
1. Silmäilkää oppikirjan kappaletta Monimuotoinen terveys (sivut 10 - 14). Älkää lukeko
vielä tarkasti tekstiä.


Mitä kappaleen pääotsikko kertoo? Entä alaotsikot?



Mitä uutta jokainen alaotsikko kertoo terveydestä?



Mitä kuvia ja graafeja kappaleessa on? Mistä ne kertovat?

2. Jutelkaa parin kanssa, mitä saitte selville, kun silmäilitte kappaletta:


Mitkä ovat tekstin tärkeimmät käsitteet? Mistä ne löytyvät?



Mitkä niistä ovat teille tuttuja ja mitkä taas uusia?

3. Kirjoittakaa yhdessä kolme tärkeää asiaa kappaleesta.

Opettajalle
Tässä kohtaa myös yhteisesti oppikirjan kappaleen rakenteen ja eri elementtien tarkastelua
sekä yhteinen koonti tärkeistä käsitteistä. Hakekaa käsitteille vastineita tai selityksiä myös
oppilaiden muilla kielillä.
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TEHTÄVÄ 2: Terveys on

toimintakykyä

1. Etsikää parin kanssa kirjan alaluvusta Terveys on toimintakykyä (sivu 10), mitä
tarkoittaa “toimintakyky”.

2. Jutelkaa parin kanssa:


Milloin sinun toimintakykysi on ollut hyvä, milloin huono?



Mikä on vaikuttanut siihen?
Toimintakykyni on hyvä silloin, kun voin…
Toimintakykyni on huono, jos en pysty...

3. Miettikää sitten, millaiset asiat vaikuttavat seuraavien ihmisten toimintakykyyn:


45-vuotiaan, kolmen lapsen äidin?



80-vuotiaan isoisän?
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4. Kirjoittakaa sitten taulukkoon, millaiset asiat vahvistavat toimintakykyä ja millaiset asiat
heikentävät sitä.

Toimintakykyä vahvistavat

Toimintakykyä heikentävät
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TEHTÄVÄ 3: Terveyden osa-alueet
1. Lukekaa yhdessä kirjasta alaluku Terveyden osa-alueet (sivu 10-11).


Toinen parista lukee 1. kappaleen ääneen ja kertoo sitten sen sisällön omin
sanoin. Toinen voi sen jälkeen täydentää.



Sitten toinen lukee 2. kappaleen ääneen ja kertoo sen jälkeen omin sanoin.
Toinen voi täydentää.



Molemmat lukevat hiljaa 3. kappaleen ja kertovat vuorotellen sen sisällöt.

2. Kirjoittakaa sitten yhdessä taulukkoon omin sanoin, mitä kuuluu 1) fyysiseen
terveyteen, 2) psyykkiseen terveyteen ja 3) sosiaaliseen terveyteen.

Terveyden osa-alueet

Mitä kuuluu…

Olen kunnossa: +++
En ole kunnossa: ---

fyysiseen terveyteen?

psyykkiseen terveyteen?

sosiaaliseen terveyteen?
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Opettajalle
Tällainen lukemisen tapa voi tuntua niin oppilaista kuin opettajastakin alkuun vieraalta ja
vaikealtakin. Ei kannata kuitenkaan lannistua vaan soveltaa lukutapaa säännöllisesti pitkin
lukuvuotta. Näin oppilaat tottuvat siihen ja se vähitellen helpottuu. On myös hyvä käydä
keskustelua oppilaiden kanssa ja muokata sekä vaihdella työskentelytapaa heitä kuullen.

3. Kirjoittakaa vielä parin kanssa omat määritelmät edellisille käsitteille suomeksi ja omalla
äidinkielellänne:

fyysinen terveys:

psyykkinen terveys:

sosiaalinen terveys:

4. Vertailkaa määritelmiä toisen ryhmän kanssa.


Millainen on hyvä määritelmä?



Mitä omista määritelmistänne puuttuu tai mitä voisi sanoa paremmin?

Korjatkaa ja täydentäkää määritelmiänne.

5. Tehkää lopuksi tehtävä 3 (sivu 14)


Ryhmitelkää kysymykset, joilla mitataan terveyden osa-alueita ja vastatkaa kysymyksiin.



Tehkää tehtävä ensin yksin ja jutelkaa sitten yhdessä.
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TEHTÄVÄ 4: Koettu ja mitattu terveys
1. Mieti ensin itse, millä terveyden osa-alueilla olet omasta mielestäsi kunnossa. Juttele
sen jälkeen parin kanssa.




Merkitkää edellisen tehtävän taulukkoon plussia ja miinuksia:
+ = aika hyvässä kunnossa

- = vähän huonossa kunnossa

++ = hyvässä kunnossa

- - = huonossa kunnossa

+++ = tosi hyvässä kunnossa

- - - = tosi huonossa kunnossa

Jutelkaa myös, miksi ajattelette, että olette kunnossa / ette ole kunnossa.

2. Tutkikaa parin kanssa graafia. Mitä mieltä olet terveydentilastasi? (sivu 12).


Mitä eroja tyttöjen ja poikien vastauksissa on?



Miksi pojat ja tytöt vastaavat niin eri tavalla?



Mitkä asiat vaikuttavat mielipiteeseen omasta terveydestä?



Mihin ryhmään itse kuuluisitte? Miksi?

3. Jutelkaa parin kanssa, millä eri tavoilla terveydenhoitaja tai lääkäri tutkii potilasta.

4. Lukekaa sitten alaluku Koettu ja mitattu terveys (sivu 11-13) ja selvittäkää, mitä
tarkoittavat alla olevat käsitteet ja miten ne voi sanoa arkikielellä.

diagnosoida:
koettu terveys:
mitattu terveys:

5. Katsokaa vielä graafia
Mitä mieltä olet terveydentilastasi? Kertooko se koetusta vai mitatusta terveydestä? Miksi?
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TEHTÄVÄ 5: Sairaus heikentää hyvinvointia
1. Tutkikaa kuvaa ja kuvatekstiä “Ihminen voi kokea olevansa terve ja elää…” (sivu 13) ja
jutelkaa:


Mitä ajatuksia kuva ja kuvateksti herättävät?



Millä tavalla sairaus tai vamma voi vaikuttaa elämään?

2. Alaluvussa Sairaus heikentää hyvinvointia (sivu 13) kerrotaan, että sairauksia voi
ryhmitellä eri tavoin.


Miettikää yhdessä esimerkkejä taulukossa oleviin ryhmiin.



Ovatko tällaiset ryhmittelyt mielestänne hyödyllisiä? Miksi?

äkillinen sairaus

vähitellen kehittyvä sairaus

lievä sairaus

vakava sairaus

tilapäinen sairaus

pysyvä sairaus
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III Ota omaksi
TEHTÄVÄ 1: Terveys mediassa
Aluksi (voi olla myös kotitehtävä):
Etsi sinua kiinnostava mediateksti (suomeksi tai omalla kielelläsi), joka kertoo terveydestä. Lue
teksti ja valmistaudu esittelemään tekstisi muille seuraavalla tunnilla. Selvitä ainakin seuraavat
asiat:


Tekstin otsikko, tekstilaji, kirjoittaja ja julkaisutiedot?



Tekstin aihe eli mistä teksti kertoo?



Miksi valitsit tekstin?

1. Esitelkää ryhmässä omat tekstit toisillenne:

Valitsin tämän tekstin, koska…

Tässä tekstissä kerrotaan… x:stä.

2. Pohtikaa, mistä näkökulmasta tekstissä käsitellään terveyttä. Ryhmitelkää kaikki tekstit
näkökulmien mukaan yhteiselle seinälle.
Opettajalle
Katsotaan yhdessä, millaisia ryhmiä seinälle on muodostunut. Keskustellaan koko luokan kanssa
seuraavien kysymysten pohjalta:


Millaiset terveyteen liittyvät aiheet ovat ajankohtaisia?



Ovatko esillä olevat aiheen mielestänne kiinnostavia ja ajatuksia herättäviä? Entäpä
tarpeellisia tai tärkeitä?



Mitkä näkökulmat painottuvat, mitä puuttuu jne.?



Mitä näkökulmaeroja löysitte suomalaisissa ja muiden maiden medioissa?
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TEHTÄVÄ 2: Ohjeita terveelliseen elämään
2. Tutustukaa kolmeen yläkoululaiseen - Annaan, Joonaan ja Mikkoon. Millaisia
terveyteen liittyviä haasteita heillä on? Kuka heistä on teille kiinnostavin? Valitkaa yksi.
Anna on vegaaniksi ryhtynyt yläkoululainen, jolla on aika ajoin kovasti ulkonäköpaineita ja
itsetunto-ongelmia. Anna on vegaaniuden ja paineiden myötä laihtunut, ja jättää usein ruokailuja
väliin. Anna on aloittanut myös kuntosaliharrastuksen, koska fitness-tyylinen ulkonäkö viehättää.
Joona ei välitä liikkua vaan vapaa-ajalla lähinnä pelaa tietokonepelejä. Joonalla on paljon
pelikavereita, mutta hän ei käy juuri ulkona tapaamassa ketään. Hän on usein aika väsynyt, vaikka
juo paljon energiajuomia, cokista ja kahvia. Tietokoneen vieressä on aina sipsejä ja suklaata, jottei
nälkä pääse yllättämään.
Mikko harrastaa aktiivisesti salibandya. Hänellä neljät treenit viikossa ja pelimatkoja
viikonloppuisin. Mikosta tuntuu, että vuorokaudessa on liian vähän tunteja urheilun lisäksi
koulutehtäviin ja kavereiden kanssa hengailuun. Aina on mentävä. Mikko ei useinkaan suunnittele
etukäteen syömisiään. Treenit alkavat suoraan koulupäivän jälkeen ja välipala jää usein syömättä
tai on koulun kioskista ostettu suklaapatukka.

Kirjoittakaa valitsemanne oppilaan (Annan, Joonan tai Mikon) terveyshaasteet alla olevaan
taulukkoon.

Mikä haaste?

Mikä ohje?

Miksi?
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2. Valitkaa sitten alla olevasta listasta 2-3 lähdettä. Etsikää lähteistä tietoa ja muotoilkaa
omin sanoin oppilaalle 5-10 ohjetta mielestänne terveellisempään elämään (fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen terveys). Kirjoittakaa myös, miksi ohjeet auttavat häntä elämään
terveellisemmin.

Apukysymyksiä:


Millainen liikunta on parasta oppilaalle?



Millainen ruokavalio oppilaalle sopisi?



Mikä voisi motivoida oppilasta terveelliseen elämään (ruokavalio, riittävä lepo, sopiva liikunnan
määrä ja sosiaaliset suhteet)?

Kun etsitte tietoa, muistattehan…
Älkää kopioiko tekstiä vaan kirjoittakaa asia omin sanoin.
Kirjoittakaa vain sellaisia asioita, jotka oikeasti ymmärrätte ja osaatte itse selittää.
Merkitkää muistiinpanoihin myös kunkin tiedon lähde (esim. nettiosoite).

Lähteitä:
http://www.vegaaniliitto.fi/www/fi/tietoa/ruokavalion-koostaminen
https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ohjeet-ja-suositukset/liikuntasuositukset
→ esim. http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunnan_vaikutukset
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveysseura/organisaatio-jatoiminta/strategia/mit%C3%A4-mielenterveys
https://www.oivamieli.fi/index.php
https://www.kasvaurheilijaksi.fi/el%C3%A4m%C3%A4nrytmitesti/esittely/harjoittelu-ja-liikunta
https://www.kasvaurheilijaksi.fi/el%C3%A4m%C3%A4nrytmitesti/esittely/ravinto
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3. Esitelkää oppilaanne ja hänelle laatimanne ohjeet muille. Keskustelkaa: Mistä olette
samaa mieltä? Mistä eri mieltä? Miksi? Täydentäkää omia ohjeitanne muiden ideoiden
pohjalta.

Opettajalle
Ohjaathan tiedonhakua oppilaittesi tarpeiden mukaan. Usein oppilaat eivät ymmärrä, että netistä
ei saa kopioida tekstiä sellaisenaan vaan se pitää muokata omaksi ajatteluksi. Tämä voi
kuitenkin olla ylivoimaista joillekin oppilaille. Jos oppilas löytää nettitekstistä oikean kohdan
tiedontarpeisiinsa, hän saattaa tarvita opettajan tai kaverin tukea siinä, miten tulkita tekstiä ja
miten kertoa sen pääsisältö omin sanoin. Oppilaalle on myös syytä avata, miksi on tärkeä oppia
kertomaan omin sanoin: mitä tekijänoikeuksilla tarkoitetaan, ja miten omin sanoin tiivistäminen,
vertaaminen ja selittäminen tukee asian ymmärtämistä.

TEHTÄVÄ 3. Palaa alkuun!


Palaa alkuun katsomaan ennakkotehtäviä, jotka teit jakson alussa.



Millaisia terveyttä koskevia sanoja listasitte aluksi? Mitä ajattelette niistä nyt?



Mitä vastasitte terveyskyselyyn? Vastaisitteko kysymyksiin nyt samalla tavalla kuin
aiemmin?



Pohdi ensin yksin. Sen jälkeen keskustelkaa esim. 3 hengen ryhmissä,
o

millä tavalla käsityksenne ovat muuttuneet

o

mistä asioista käsityksenne ovat muuttuneet ja mistä eivät. Miksi?

Samaa mieltä ←→ eri mieltä


Olen usein sairas.



Jos ystäväni on sairas, yritän tukea häntä.



Voin itse päättää, olenko terve.



Terveys liittyy vain ihmisen kehoon.



Terveys on tärkein asia elämässä.



Tiedän itse, jos olen sairas.



Jos olen sairas, menen aina lääkäriin.
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TEHTÄVÄ 4. Mitä opit: kielelliset ja sisältötavoitteet
1. Palaa jakson alun itsearviointiisi.


Mitä asioita jo osasit?



Mitä asioita halusit kysyä, tietää tai oppia?

2. Mieti sitten koko tätä terveysaiheista materiaalia.


Millä eri tavoilla olet käyttänyt kieltä opiskellessasi terveydestä?



Mikä on auttanut sinua oppimisessa?



Mitkä 3 tärkeintä asiaa olet oppinut? (terveydestä, itsestäsi, kielestä…)

Opettajalle
Kokonaisuuden lopussa on hyvä käydä oppilaiden kanssa keskustelua siitä, mitä on opittu niin
kielellisesti, sisällöllisesti kuin oppimis- ja ajattelutaitojenkin osalta. Kaikilta keskustelu ei
välttämättä heti luonnistu, mutta kun tällaista keskustelua säännöllisesti käydään, oppilaat
oppivat kyllä erittelemään omaa oppimistaan. Tässä tietenkin kullanarvoisia ovat vertaisten
kommentit ja kokemukset sekä niiden suhteuttaminen kunkin omiin ajatuksiin.
Myös kielellisistä tavoitteista on hyvä käydä keskustelua:


Mikä oli kielellisesti haasteellista? Mikä tuntui helpolta?



Missä asioissa huomaatte kehittyneenne (esim. ei tuntunut enää yhtä vaikealta kuin
aiemmin tehdä tulkintoja kuvasta, oli helpompi sanoa omia ajatuksia ääneen
ryhmässä…)



Keskustelutilanteet, lukeminen (kuvat, graafit, tekstit), kirjoittaminen - kaikkia kannattaa
käsitellä erikseen.



Mitä hyötyä oli muiden kielten hyödyntämisestä? Miten se syvensi oppimista? Miten
niiden käyttöä voisi kehittää jatkossa?
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