
 
 

 
Laaja-alaisen osaamisen alueet 
Mitä ruoka on - monialainen oppimiskokonaisuus mahdollistaa erityisesti alla mainittujen 
laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden edistämisen vuosiluokkien 1–2 osalta. 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
• Oman ja yhteisen työn suunnitteleminen, tavoitteiden asettaminen ja työskentelyn 

arvioinnin harjoittelu. 
• Oman edistymisen havaitseminen, onnistumisista iloitseminen.  
• Ajattelun kehittymistä ja oppimista tukeva monipuolinen liikkuminen ja motoriset 

harjoitukset. 
• Mielikuvitusta ja ajattelua tukevat sadut ja tarinat, laulut ja leikit, taiteen eri muodot 

sekä monipuolinen vuorovaikutusa. 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

• Myönteinen vuorovaikutus ja yhteistyö. 
• Oman perheen ja yhteisönsä sekä muiden perinteiden ja tapojen arvostus. 
• Itseilmaisu ja monipuoliset esittämistavat.  

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

• Yhteiset pelisäännöt, hyvät tavat, kannustava palaute. 
• Ajanhallinta. 
• Oman rahankäytön suunnittelu. 
• Kriittinen kuluttajuus, kohtuullisuus ja ympäristön huomioon ottaminen.  
• Tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen 

L4 Monilukutaito 

• Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, 
kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. 

• Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan 
niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. 

• Tiedon hankkiminen erilaisista lähteistä ja sen välittäminen muille. 
• Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää 

näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja 
käyttäen. 



L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

• Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja 
opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. 

• Kokeillaan eri työvälineitä ja tehdään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri 
aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. 

• Harjoitellaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

• Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään 
yksin ja yhdessä toisten kanssa. 

• Harjoitellaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista 
yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. 

• Rohkeutta toimia uusissa tilanteissa itseensä luottaen. 
• Oppilaita opastetaan tutustumaan eri ammatteihin koulussa ja koulun ulkopuolella. 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

• Pohditaan ja suunnitellaan omaa opiskelua ja oman ryhmänsä työn tavoitteita ja 
toimintatapoja. 

• Vaikuttaminen ja osallistuminen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


