
Kingstonin Suomi-koulu - toimintasuunnitelma 2015-2016
Luokkakohtaiset lukukausisuunnitelmat syksylle 2015 alla. Nämä luovat rungon koulun opetuk-
selle. Kevätlukukauden suunnitelmat ovat viela tekemättä. Näiden tekoon tulemme käyttämään 
uutta Suomikoulujen Tuki r.y.:n opetussuunnitelmaa runkona ja apuna. 

Jatkamme muuten koulun toimintaa samalla tavalla kuin viime lukukautenakin. Tällä hetkellä 3-10-
vuotiaiden ryhmiä on seitsemän ja sen lisäksi meillä toimii yksi aikuisopiskelijoiden ryhmä joka on 
yhdistetty viime vuoden kahdesta aikuisryhmästa vahaäisen opiskelijamäärän vuoksi.

Pallerot jatkavat edelleen muskaritoimintaansa koulun jokaisella kerralla.

Sibelius ja hanen juhlavuotensa on koko koulun teemana tänä vuonna ja saamme siitä myos 
ohjelman aiheita joulujuhlaamme.

Haisulit 3-4 v
Opettaja: Kirsi ( kirsikorpela@yahoo.co.uk )
Apuopettaja: Emmu / Annika

Päätavoitteemme syyslukukaudelle ovat tukea ja kannustaa lapsia ilmaisemaan itseään 
suomenkielellä ja oppimaan olemaan ryhmässä itsenäisesti ilman vanhempia ja toimimaan muut 
lapset huomioon ottaen.
Jokaiseen koulukertaan kuuluvat tervehdys-laulu, lukutuokio, askartelua, laululeikkejä, lorupussi ja 
loppu-laulu. Tervehdys-laulu ja loppu-laulu ovat aina samat. Laululeikit ja askartelu vaihtelevat tun-
nin aiheesta riipuen.
Tämän vuoden teemat koulussa ovat Sibelius ja Suomen maantieto.
Suomen maantietoa käsittelemme koko syyslukukauden kestävän projektin avulla.  Aloitamme 
”tyhjän” Suomen kartan kanssa johon pikku hiljaa lisäämme värejä, (valo)kuvia ja piirustuksia 
lukukauden edetessä.
Lauantai 12.10
Teema: Tervetuloa!  Uuteen luokkaan ja ystäviin tutustuminen. Oma kuva.
Lauantai 26.09
Teema: Suomen kartta ja kesä. Tutkimme Suomen karttaa, mietimme millainen on Suomen kesä ja 
mita väreja voisimme käyttää sita kuvaamaan.
Lauantai 10.10
Teema: Suomalaiset eläimet ja minun Suomi. Puolet oppilaista kertovat, mitä suomi merkitsee 
heille. Tämä voi olla paikka, missä he ovat vierailleet (mummola, Muumimaailma ym), tärkeät ih-
miset Suomessa tai ihan mikä vain kiva asia Suomesta. Lapset voivat tuoda pienen (valo)kuvan, 
piirustuksen tai kartan aiheesta, minkä me voimme liimata kartallemme.
Lauantai 7.11
Teema: Isänpäiva ja minun Suomi. 
Lauantai 21.11
Teema: Talvi. Mietimme miten talvi eroaa kesästa ja mita eläimille tapahtuu. Kerromme omista 
kokemuksistamme Suomen talvesta.
Lauantai 5.12
Teema: Joulu.  Tutustumme suomalaisiin jouluperinteisiin ja askartelemme joulukoristeita.
Lauantai 12.12 - joulujuhla

RYHMÄ: Hattivatit -sysksy 2015
OPETTAJA: Iida uusinokka

26.9. SUOMI
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Pohditaan yhdessä, mitä Suomesta tulee mieleen ja mitä faktoja Suomesta jo tiedämme. 
Teemme yhteisen mindmapin. Tutkimme Suomen karttaa ja nimeämme mm. kaupunkeja, 
naapurimaat ja ilmansuunnat, minkä jälkeen vihkoihin liimataan Suomen kartat ja kirjoite-
taan ns. infolaatikko niistä asioista, joista olemme jo keskustelleet. Ennen taukoa pyydän 
jokaista pohtimaan itselleen vähintään yhden tavoitteen/toiveen tälle lukuvuodelle. Kir-
jaamme nämä ylös ja pohdimme, miten tavoitteeseen voi päästä/ miten toive voi toteutua. 
Toisella tunnalla jakaudumme tasoryhmiin. 1-ryhmä mm. muistelee äänne-kirjainvastaavu-
utta ja muodostaa korteilla yksinkertaisia lauseita. 2-ryhmä tekee ensin pienen sanelun 
(jotta saan tietää, millä mallilla oikeinkirjoitus ja äänne-kirjainvastaavuus on). Tämän jäl-
keen he lukevat Ella luokkaretkellä -kappaleen, josta keskustellaan ja vastataan muuta-
maan sisältökysymykseen. Tekstistä etsitään mahdolliset tuntemattomat sanat ja 
keskustellaan niistä. Lopuksi tehdään yhdessä eläinarvoitus vihkoon.

10.10. VAARA-SUOMI JA KANTELEEN SOITTOA

Aloitamme tunnin kertaamalla viime tunnin asioita ja tarkistamalla läksyn. Tämä tehdään 
tasoryhmissä, sillä ryhmillä on ollut eri kotiläksyt. Tämän jälkeen kerrataan yhteisesti viime 
kerralla käsitelty Suomi-tietous ja katsotaan karttaa, jossa Suomi on jaettu 5 osaan 
maisemien ja maantieteellisten seikkojen mukaan. Tulemme käymään Suomen näiden 5 
alueen kautta läpi, mutta keskitymme myös muihin kuin maantieteellisiin seikkoihin, kuten 
kaupunkeihin, nähtävyyksiin, kulttuuriin ja murteisiin (kuuntelemme/katsomme näytteitä). 
Liimaamme vihkoon kartan, jossa nämä 5 aluetta on esitetty. Katsotaan yhteisesti kuvia 
Vaara-Suomen alueelta, joka on ensimmäinen käsiteltävä alue.
Tauon jälkeen jakaudumme taas kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä soittaa kanteleita 
sillä aikaa, kun toinen ryhmä tekee tasolleen sopia tehtäviä Vaara-Suomeen liittyen. 
Tehtävien tavoitteena on sekä antaa lapsille tietoa Suomesta että vahvistaa heidän kielel-
lisiä taitojaan.

7.11. ALIASTA, ELÄIMIÄ JA MAINOKSIA

Käydään taas aluksi viime kerran läksyt läpi. Tämän jälkeen etsitään luokkaan piilotettuja 
kirjaimia, joista muodostuu sana. Kun sana-arvoitus on ratkaistu, pelataan Aliasta 
Suomeen ja erityisesti Vaara-Suomeen liittyvillä sanoilla, kuvilla. (Molemmille ryhmille 
oman tasoisensa kortit). Jakaudutaan tämän jälkeen kahteen ryhmään. 1-ryhmän kanssa 
jatketaan lausetasolla työskentelyä ja otetaan mukaan eläin-sanastoa. Luetaan myös 
yksinkertainen lyhyt teksti eläimiin liittyen. Tekstin viesti yritetään ymmärtää aiemmin 
opitun pohjalta niin, että uudet sanat voi päätellä kontekstista. 2-ryhmän kanssa käsitel-
lään mainoksia. Tutkitaan erilaisia suomalaisia mainoksia (lehti-, TV-, internet- ja ra-
diomainoksia) ja luetaan ne läpi ja varmistetaan, että kaikki ymmrtävät mainoksien viestit. 
Pohditaan myös media/mainoskriittisyyttä. Tämän jälkeen pohditaan, mitä mainoksessa 
pitäisi olla yms., minkä jälkeen suunnitellaan omat mainokset (Vaara-)Suomesta. Toteu-
taan mainokset erillisille papereille. 

21.11. LAPPI JA JOULUJUHLAESITYKSEN HARJOITTELUA

Aluksi kerrataan läksy. Leikitään pantomiimia eläin- yms- korteilla. Palataan katsomaan 
karttaa, jossa Suomi on jaettu 5 osaan. Jatketaan matkaa Vaara-Suomesta Lappiin. Pohdi-
taan, mitä jo tiedetään Lapista. Katsotaan yhdessä pieni videopätkä Lapista. Jakaudutaan 
ryhmiin. Ryhmät pääsevät vuorotellen taas musisoimaan kanteleilla ja tutustumaan 
tarkemmin Lappiin ryhmänsä tason mukaisesti. 1-ryhmäläiset käyvät luonto- ja sää -
sanastoa Lappi-teeman kautta läpi. Lisäksi he lukevat lyhyen pätkän perheestä Lapin 



matkalla. Tehdään yhdessä haastattelun runko (muutama kysymys ryhmäläisten valitse-
masta aiheesta, esim. joululahjatoiveet, millaista elämä on Lapissa, talviurheilu...) Haas-
tatellaan muut ryhmäläiset. 2-ryhmä lukee oman Lappiin liittyvän tekstin. Osa tekstistä on 
uutisen muodossa. Tutkaillaan ensin sanastoa ja sen jälkeen pohditaan tekstilajia (mil-
lainen teksti on, missä se voisi olla, kenelle se on suunnattu jne). Tehdään pieni yhteenve-
to siitä, mitä asioita uutisessa pitäisi olla. Suunnitellaan oma hullunkurinen uutinen monis-
tepohjalle, jossa on valmiina apukysymykset. Tämän jälkeen kirjoitetaan uutinen vihkoon 
ja luetaan ne muille. Lopuksi harjoitellaan yhdessä esitystä joulujuhlaa varten. 

5.12. HATTIVATTIEN OMA JOULUJUHLA

Käydään läksyt läpi. Katsotaan lyhyt jouluvideo, josta jokainen vastaa oman ryhmänsä 
tason mukaisiin kysymyksiin. Treenataan joulujuhlaesitys esityskuntoon. Tämän jälkeen on 
vuorossa vapaampaa ohjelmaa: joululauluja ja joulukorttien tekoa sekä pelejä ja leikkejä 
yhdessä (mahdollisesti kaveriluokan kanssa). 

12.12. SUOMI-KOULUN JOULUJUHLA

RYHMÄ: Muumipeikot
OPETTAJA: Maija Manuels

Tervetuloa taas mukaan Kingstonin Suomi-koulun toimintaan. Muumipeikot-ryhmässä on 4-5-
vuotiaita lapsia, ja suomen kielen opettelemista jatketaan tälle ikäryhmälle sopivin opetus-
menetelmin ja aihein. Koulutuntien aikana luemme tarinoita, kuuntelemme musiikkia ja opet-
telemme sanastoa kuvien, pelien ja lelujen avulla. Kouluvuoden 2015-2016 yleiseksi teemaksi 
Suomi-koulussamme on valittu ”Suomen maa”, ja Muumipeikot-ryhmässä tutustumme mm. 
Suomen vuodenaikoihin, suomessa eläviin eläimiin ja kansantarujen tonttuihin. Vuosi 2015 on 
Suomessa Jean Sibeliuksen syntymän 150 v. juhlavuosi, joten esittelen oppilailleni myös 
säveltäjämestarin. Alla tulevan kouluvuoden tuntisuunnitelmat syksylle ja keväälle. Yleiset op-
pimistavoitteet suhteutetaan tietenkin ikäryhmän ja oppilaiden kielitaidon sekä oppimistarpei-
den mukaiseksi. 
Jokaisella ryhmällä on 10 minuutin tauko oppituntien välissä, ja Muumipeikot-ryhmän tauko on 
klo 10.50-11. Koska kahvilassamme on rajoitetusti tilaa, ryhmäni mehut ja keksit tuodaan lu-
okkahuoneeseen. Tauon aikana meillä on avoimet ovet, joten te vanhemmat voitte pistäytyä 
luokkahuoneeseen ja viedä lapsenne karkki-ostoksille, jos niin haluatte. Karkkeja ei 
kuitenkaan saa syödä toisen oppitunnin aikana vaan ne täytyy olla taukoherkkuja tai kotiin-
viemisiä. Pyytäisin teitä vanhempia myös käyttämään lapsenne vessassa tauon aikana, jotta 
toisen oppitunnin ohjelma ei häiriintyisi vessataukojen vuoksi. 
Jos teillä on kysyttävää tai viestejä minulle, voitte ottaa minuun yhteyttä joko s-postitse tai 
puhelimitse: manuels@blueyonder.co.uk tai 07789 166 780. 

Muumipeikot-ryhmän syyslukukausi 2015 

12.syyskuuta 
1) Tutustumishetki ja ryhmän säännöt 
2) Suomen kesä vuodenaikana ja kesälomakuulumiset 
- Kesäsanasto ja Suomen kesään liittyvät asiat 



- Lomatoimintoihin liittyvien verbien harjoittelu 
26.syyskuuta 
1) Suomen maa , mitä siitä tiedämme, ja missä Suomi on 
2) Muita tuttuja maita 
- Oppia asioita ja käsitteitä Suomesta 
- Opetella muiden maiden nimiä suomen kielellä 
10.lokakuuta 
1) Suomen syksy vuodenaikana 
2) Syysretki ja retkivarusteet 
Retkireppu mukaan! 
- Syksysanasto ja Suomen syksyyn liittyvät asiat 
- Retkisanaston harjoittelu 
07. marraskuuta 
1) Kuka olikaan Jean Sibelius? 
2) Orkesterimusiikki 
- Tutustumme Jean Sibeliukseen 
- Opetella soittimien nimiä suomeksi 
- Musiikkia kuvaavat adjektiivit 
21. marraskuuta 
1) Tumma taivas – mitä taivaalla näkyy? Tähdet, kuu ja ehkä revontulet 
2) Avaruus, raketit, robotit ja avaruusoliot 
- Taivaaseen ja avaruuteen liittyvä sanasto 
- Värien ja muotojen kertaaminen 
- Numerot 0-20 
5. joulukuuta 
1) Tonttutouhuja – mitä tonttuja suom. kansantarinoissa esiintyy, ja mitä tontut 
touhuavat? 
2) Joulujuhlaohjelman harjoittelu 
- Verbien harjoittelu tonttujen tehtävien avulla 
- Adjektiivien harjoittelu kuvailemalla tonttuja 
- Joulusanaston kertaaminen 
12. joulukuuta: joulujuhla 

RYHMÄ: NIPSUT 
OPETTAJA: Saija Arvonen
Syksy 2015
Kingstonin suomikoulun teema on tänä vuonna Suomen maantieto ja Sibelius. Nipsu-ryh-
mäläisten kanssa pakkaamme matkalaukut ja lähdemme tutustumaan Suomeen ja sen 
moniin kiinnostaviin kaupunkeihin ja kohteisiin. Syksyn tavoitteena on herättää lasten kiin-
nostus Suomen kulttuuriin ja lisätä tietoutta Suomen luonnosta, kaupungeista ja ym-
päristöstä. Tuntien aikana lapset osallistuvat erilaisiin työpajoihin ja teemme yhdessä 
taideprojekteja, draamaharjoituksia ja kirjallisia tehtäviä. Lapsia kannustetaan tuomaan 
tunneilla esineitä, kuvia tai tavaroita Suomesta joita he voivat esitellä luokassa. 



Teema: Tutkimusmatkalla Suomessa

12.9. Tatun ja Patun Suomi, Suomen kartta, Suomi-resepti
26.9. Helsinki - kaupunkielämää, asuinympäristö, koulu
10.10. Helsinki - nähtävyyksiä, historiaa, kulttuuria
7.11. Maalle!
21.11. Yöjunalla Lappiin
5.12. Sibelius 
12.12. Joulujuhla 

RYHMÄ: Pikku Myyt (6-8-vuotiaat) 
Opettaja: Pia Valtanen-Amies, sekä apuopettaja 
Tuntisuunnitelma, syksy 2015 

Kouluvuoden yhteisiä teemoja koko koulussamme ovat Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhla 
ja Suomen maantieto.  
Tänä vuonna alamme harjoitella enemmän luku- ja kirjoitustaitoja suomenkielellä. Meillä on mate-
riaalina Reuhurinne-sarjan lukukirja Ensiluokkaiset jälkien etsijät sekä Navigaattori-tehtäväkirja. 
Näissä harjoitellaan suomea ympäristö- ja maantietoaiheiden kautta. Käytämme myös Kielikarhu 1 
-teksti- ja tehtäväkirjaa. Kieliasioina keskitytään alku- ja loppuäänteen tunnistamiseen, vokaaleihin, 
lyhyisiin-pitkiin äänteisiin. Joka kerralla pyrin luetuttamaan jokaista lasta hänelle sopivalla tasolla, 
joko kahdestaan lapsen kanssa tai pienryhmissä. Ensimmäisen tunti käytetään lukuharjoituksiin ja 
tehtäviin ja toinen tunti on enemmän toiminnallinen. Syksyn lopulla jokainen lapsi saa valmistaa 
pienen esityksen aiheesta “paikka Suomessa”. Tämä voi olla vaikka mummola, kaupunki missä 
mummola sijaitsee, Linnanmäki tai muu hauska tai tuttu paikka Suomessa ja sitä voi esitellä vaikka 
valokuvin ja itse vapaasti kertomalla. Lähetän tästä tarkempaa tietoa lähempänä. Kanteleensoitto oli 
suosittua viime vuonna ja jatkamme soittelua tänäkin vuonna. 

Syksyn tuntien aiheet ovat seuraavat: 
Tuntisuunnitelma, syksy 2015 

Pikku Myyt (6-8-vuotiaat) 
Opettaja: Pia Valtanen-Amies, sekä apuopettaja 

Kouluvuoden yhteisiä teemoja koko koulussamme ovat Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhla 
ja Suomen maantieto.  

Tänä vuonna alamme harjoitella enemmän luku- ja kirjoitustaitoja suomenkielellä. Meillä on mate-
riaalina Reuhurinne-sarjan lukukirja Ensiluokkaiset jälkien etsijät sekä Navigaattori-tehtäväkirja. 
Näissä harjoitellaan suomea ympäristö- ja maantietoaiheiden kautta. Käytämme myös Kielikarhu 1 
-teksti- ja tehtäväkirjaa. Kieliasioina keskitytään alku- ja loppuäänteen tunnistamiseen, vokaaleihin, 
lyhyisiin-pitkiin äänteisiin. Joka kerralla pyrin luetuttamaan jokaista lasta hänelle sopivalla tasolla, 
joko kahdestaan lapsen kanssa tai pienryhmissä. Ensimmäisen tunti käytetään lukuharjoituksiin ja 
tehtäviin ja toinen tunti on enemmän toiminnallinen. Syksyn lopulla jokainen lapsi saa valmistaa 
pienen esityksen aiheesta “paikka Suomessa”. Tämä voi olla vaikka mummola, kaupunki missä 



mummola sijaitsee, Linnanmäki tai muu hauska tai tuttu paikka Suomessa ja sitä voi esitellä vaikka 
valokuvin ja itse vapaasti kertomalla. Lähetän tästä tarkempaa tietoa lähempänä. Kanteleensoitto oli 
suosittua viime vuonna ja jatkamme soittelua tänäkin vuonna. 

Syksyn tuntien aiheet ovat seuraavat: 

RYHMÄ: Nuuskamuikkuset (9-11v) 

Pvm Tunnin aihe Toteutustapa Tavoite

12.9. Lomakuulumiset. 
Tämän vuoden teemoi-
hin ja kirjoihin tutustu-
minen. 

Ryhmäkeskustelu, piirustus. 
Itsenäinen työskentely 
tehtävien ja oman kansion 
kanssa. Lukuhetki open 
kanssa ja 2 min testi.

Kartoittaa oppilaiden kieli-
tasoa. Johdatella vuoden 
aiheisiin.

26.9. Kartanluku, ilmansuun-
nat, metsä. 
Sibeliuksen kappale 
etude n. 76. Kanteleen-
soittoa.

Karttatehtäviä, lukuhetki 
open kanssa.  
Itsenäinen työskentely, soit-
taminen ryhmässä. 
Sensorinen/eläytymishetki 
metsässä.

Oppia kartanlukua, saada 
lukuharjoitusta. Oppia 
metsäsanoja ja saada 
muistielämys. Lukuharjoi-
tus.

10.10. Oma lähiympäristö. 
Miten asuinmaamme 
Englanti ja Suomi 
poikkeavat toisistaan?

Keskustelu. Tehtävät. Piirros. 
Ryhmätyö.

Oman ympäristön havain-
nointi ja vertailu. 
Luku- ja kirjoitusharjoitus.

7.11. Elämää kaupungissa ja 
kaupunkeja Suomessa.

Mallintaminen. Reuhurinteen 
kaupunkikartta-tehtävät.

Oman ympäristön havain-
nointi ja vertailu. 
Luku- ja kirjoitusharjoitus.

21.11. Pikku esitelmät: Paikka 
Suomessa. Video?

Lasten omat esitykset. Valmistaa esitys ja esittää 
se toisille.

5.12. Jean Sibelius (yhdessä 
Muumipeikkojen 
kanssa)

Tarina, musiikin kuuntelu, 
oma luova tuotos.

Oppia J. Sibeliuksesta.

12.12. Joulujuhla Yhteinen tilaisuus.



Opettaja: Senni Tallinen (sennital@outlook.com, t: 07804108938)
Apuopettaja: Nina Huhtala 

Syksyn suunnitelmassa on käytetty hyödyksi Suomi koulujen vuoden 2015 opetussuunnitelma su-
ositusta. Syksyn 2015 ja kevään 2016 tavoitteena on kannustaa lapsia: 

- Ilmaisemaan tunteitaan, tarpeitaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään eri tilanteissa.
- Osallistumaan itselleen tuttua aihetta käsittelevään keskusteluun vastavuoroisesti kertoen ja kuun-
nellen.
- Hahmottamaan kuulemastaan ohjeesta, viestistä tai kerronnasta keskeinen sisältö ja yksityiskohtia.
- Ymmärtämään lyhyitä kirjoitettuja viestejä
- Ymmärtämään yksinkertaisia, lyhyitä tekstejä itselle tutuista aiheista
- Kirjoittamaan yksinkertaisia tekstejä itselle tutuista aiheista
- Keskustelemaan lukemastaan
- Kiinnittämään huomiota kirjoitetun kielen piirteisiin, kuten äänteen pituuteen ja lauseiden muo-
dostamiseen.
 Käyttämään omissa teksteissään oikeinkirjoituksen perusasioita.

Kielioppi: 
- Lauseen muodostus ja pää- ja sivulause
- Verbit ja verbien taivutus

Vuoden teemat: 
- Sibelius (Syksy)
- Ympäristö (Kevät)

Ryhmän tuntien rakenne pyritään pitämään samantyylisenä koko lukuvuoden ajan. Ensimmäinen 
tunti koostuu kieliopista tai luku- ja kirjoitus harjoitteista. Välissä pidetään 10 minuutin välitauko. 
Toisella tunnilla keskitytään enemmän luovaan oppimiseen ja Suomen kulttuuriin tutustumiseen 
videoiden, musiikin, ryhmätehtävien ja pelien avulla. 

Lauantai 12.9.2015 
Teema: Uusiin ryhmäläisiin tutustuminen, omasta kesälomasta kertominen ryhmäläisille postikortti 
harjoituksen avulla, keskustelu syksyn sisällöstä ja ryhmäkeskustelu toiveista ja tavoitteista tule-
valle kouluvuodelle.   

Lauantai 26.9.2015 
Teema: Lauseen muodostus ja pää- ja sivulause kielioppi pelien ja harjoitusten avulla. Luetun ym-
märtäminen paritehtävänä ja oman luetun tekstin sisällön jakaminen ryhmälle. Loppu kevennyksenä 
pelejä raskaan kielioppi painoitteisen tunnin päätteeksi. 
Kotitehtävä: lauseen pää- ja sivulause kielioppi tehtävä 

Lauantai 10.10.2015
Teema: Sibeliukseen tutustuminen piirrostehtävän, musiikin ja videon avulla. Oma kuvaus 
Sibeliuksesta kirjoitustehtävänä ja sen esittely muille ryhmäläisille. Sibelius tietovisa. 

Lauantai 7.11.2015
Teema:  Verbit ja verbien taivutus kielioppiin tutustuminen luku- ja kirjoitustehtän avulla. Sibeliuk-
sen musiikkiin tutustuminen tarkemmin kuuntelemalla ja keskustelemalla kuulemista kappaleista. 
Luova harjoitus maalaamalla Sibeliuksen musiikin tahtiin. 
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Lauantai 21.11.2015
Teema: Verbit ja verbien taivutus kielioppi osa 2 ryhmä kilpailun avulla. Tutustuminen Suoma-
laiseen kansantanssiin  http://www.folkjam.fi/ videon avulla ja tanssin kokeilu ryhmänä. 

Lauantai 5.12.2015
Teema: Joulujuhla esityksen harjoittelu. Ryhmän pikku joulut missä joululauluja, askartelua ja tu-
tustumista Suomalaisiin jouluperinteisiin keskustelun ja tehtävien avulla. 

Lauantai 12.12.2015 joulujuhla

RYHMÄ: Hemulit (14+-vuotiaat)
OPETTAJA: Annika Pulli

Koko lukuvuoden teemoiksi on tänä vuonna valittu Sibelius ja Suomen maantieto, 
päätin painottaa Sibeliuksen syyskauteen ja keväällä vaihdamme teeman maanti-
etoon. Olen kuitenkin suunnitelman puolesta joustava, mikäli ryhmäläisillä on toivei-
ta sen suhteen ja näitä otan mielelläni vastaan.

12.9.
Ensimmäisellä tunnilla on mukana myös Marja-Leena Toseland.
Tutustumista ja keskustelua kuluneesta kesästä.
Kirjoitustehtävä musiikista.
Lukukauden teemana on Sibelius hänen 150. juhlavuotenaan. Ensimmäisellä tun-
nilla tutustutaan Sibeliukseen sekä yhteen hänen kuuluisimmista sävellyksistään.
 
26.9.
Tänä vuonna ryhmän käyttöön otetaan oppikirja, jota aletaan käyttämään toisesta 
tunnista lähtien. Oppikirja tulee olemaan jossain määrin mukana jokaisella tunnilla.  
Teeman mukaan jatketaan tutustumalla Sibeliuksen elämään tekstien ja elokuvan 
pätkien kautta. Sävellysten kuuntelua  ja niiden sanallista kuvailua.
Katsantoa Suomen nykymusiikkiin ja muutamien yhtyeiden/artistien kuuntelua.
 
10.10.
Aiheina Sibeliuksen Kullervo –sävellys sekä Kalevala, josta Sibelius ammensi inspi-
raatiota sävellykseensä. Tutustumista muutamaan Kalevalan runoon ja tarinaan.
Runotehtäviä ja oman runon kirjoitus.
 
7.11.
Tehtäviä oppikirjasta.
Sibeliuksen henkilöhistoriaan ja elämänkaareen syventymistä ja aiheeseen liittyviä 
tehtäviä.
 
21.11.
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Millaista musiikkia Suomessa kuunnellaan ja tehdään nykypäivänä?
Tutustuminen Sibeliuksen Jääkärimarssiin ja Suomeen Venäjän vallan alla ennen 
itsenäistymistä.
Aineen kirjoittaminen Sibeliuksesta eri otsikoiden mukaan.
 
5.12.
Suomen itsenäisyyspäivä 6.12, Sibeliuksen syntymäpäivä 8.12.
Sibeliuksen merkitys Suomelle itsenäistymisen alla ja Suomen itsenäistyttyä, mil-
lainen merkitys Sibeliuksella on nykyaikana? Miten Sibeliusta muistetaan Suomes-
sa.
Sibelius-aineen kirjoittaminen loppuun.
 
12.12. JOULUJUHLA

Teema: Joulujuhla 


