MUN ELÄMÄ,
MUN VASTUU
Opettajan materiaali

Talous ja
nuoret

VALMIS OPPITUNTI

Virtuaalioppitunti, jossa lapset
oppivat vastuullisina yhteiskunnan jäseninä
toimimista sekä syventävät ymmärrystä
omistajuudesta, yrittäjyydestä ja
taloustaidoistaan.

OPS:IN MUKAAN

Oppitunti on suunniteltu
perusopetuksen opetussuunnitelman
mukaan osaksi 3.–6. luokkalaisten
laaja-alaista osaamista L6 & L7 sekä
erityisesti OPSin yhteiskuntaopin mukaan.

Kohderyhmä:
4. ja 5. luokkalaisille opettajan johdolla luokassa tai etänä
Oppiaine:
Yhteiskuntaoppi ja oppilaanohjaus
Ydinteemat:
Vastuu, omistaminen, oman rahan käyttö, yrittäjyys,
yhteiskunta ja näpistysten ehkäisy
Miten toimii:
Valmis virtuaalinen oppitunti. Kokonaiskesto 45min.
5-10 minuuttia orientoiva tehtävä
25 minuuttia video-oppitunti
5-10 minuuttia syventävä lopputehtävä
Teeman syventäminen muissa oppiaineissa:
Ympäristöoppi, matematiikka, kuvataide ja liikunta
Oppitunnin sisältö
Oppitunnilla havainnollistetaan vastuun merkitystä
tarinoiden kautta ja rakennetaan oppilaan ymmärrystä
omistamisesta, vastuusta ja sen merkityksestä oman
tulevaisuuden näkökulmasta. Tunnilla keskustellaan
myös omasta rahankäytöstä, veroista, yrittäjyydestä ja
työelämästä. Oppitunnilla seurataan Jasun tarinaa.
Oppitunnin kautta vastuuta voidaan harjoitella ja
rohkeasti tutkia.
Linkki video-oppituntiin:
Virtuaalioppitunti video Mun elämä, mun vastuu

YHTEISKUNTAOPPI
Auttaa oppilasta ymmärtämään, mitä on vastuu ja tukee
oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi
kansalaisiksi. Oppitunnilla ohjataan oppilasta kiinnostumaan
ympäröivästä yhteiskunnasta, harjaannuttamaan eettistä
arviointi-kykyään omista valinnoistaan ja vastuustaan. Samalla
oppilasta ohjataan oivaltamaan oman rahankäytön, verojen,
työnteon ja yrittäjyyden merkitys lähiyhteisössään.
(Perusopetuksen ops, s. 260-261)
Oppitunnin kulku:
Teemaan orientoiva tehtävä, kesto 5-10 minuuttia Kerro
oppilaille, että tänään käsitellään vastuuta. Kirjoita taululle kaksi
kysymystä vastuusta ja pyydä oppilaita kertomaan omat
ajatukset.
Kysymys 1: Mistä oppilas on vastuussa koulussa?
Kysymys 2: Mistä opettaja on vastuussa koulussa?
Oppitunnin aikana osallistava tehtävä, videolla kohta 12:05.
Videolla oppitunnin opettaja pitää tietokilpailun. Kilpailussa on
kolme kysymystä. Jokaisen kysymyksen jälkeen annetaan
vastausvaihtoehdot. Opettaja voi pysäyttää videon
vaihtoehtojen jälkeen ja antaa oppilaille lisää
miettimisaikaa. Jatkaessa videota oppitunnin opettaja kertaa
vielä vaihtoehot ja kertoo oiken vastauksen kysymykseen.
Oppitunnin syventävä lopputehtävä videon jälkeen syvennytään
vastuuseen ja ammatteihin. Opettaja kysyy oppilailta 3-5
ammattia ja kirjoittaa en taululle. Tämän jälkeen oppilaiden
kanssa pohditaan, minkälaisia vastuita ammatteihin kuuluu ja
kirjoittaa ne taululle oppilaiden nähtäväksi.

Kotitehtävä:
Ammatit ja vastuut. Kirjoittaa vihkoon oma haaveammatti tai kysy vanhempien (haave)ammattia ja
kirjoita tai piirrä, mitä vastuita näissä on.

OPPIAINEET, JOISSA TEEMAA VOI SYVENTÄÄ
Virtuaalioppitunnin teemaa voi syventää ja soveltaa myös
muissa oppiaineissa tutkien ja tarkastellen.
Ympäristöoppi
Opetuksen sisältyy kestävän kehityksen
näkökulma. Ympäristöopissa oppilaat
nähdään osana ympäristöä. jossa he elävät.
Opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen
rakentumista, maailmankuvan kehittymistä
sekä kasvua ihmisenä. Keskeisenä tavoitteena
on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien
valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle
nyt ja tulevaisuudessa. Ongelmanratkaisu- ja
tutkimustehtävien avulla herätetään
kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan.
Perusopetuksen ops, s. 239-240

Kierrätys kunniaan!
Mihin minut kierrätetään leikki. Opettaja kertoo, että tänään lajitellaan
jätteitä. Opettaja on kirjoittanut valmiiksi erilaisia jätteitä, kuten
banaaninkuoret, suklaapatukan kääre, sanomalehti yms. Yksi jäte / yksi
paperi. Jätelappu kiinnitetään teipillä oppilaan selkään.
Opettaja on merkinnyt luokkaan kuusi lajittelupistettä, esimerkiksi biojäte,
muovinkeräys, sekajäte, kartonkikeräys, metallinkeräys ja pullonkeräys.
Opettaja ohjeistaa, että luokkakaverit lukevat, mitä toisen selässä olevaan
jäte on ja auttavat menemään oikeaan jätteidenlajittelupisteeseen. Näin
jatketaan, kunnes jokainen on löytänyt oman lajittleupisteensä.
Lopuksi voidaan vielä keskustella, löysikö jokainen jäte oikean paikan.
Tarvikkeet: paperia ja kynä, joilla merkitään jätelajittelupisteet sekä
jätelaput oppilaille sekä teippiä, jolla laput voi kiinnittää selkään.

Ympäristöoppi - tehtävä 2
Kestävän kehityksen sankarit
Tehtävä: Tunnette varmasti jo monia tapoja tehdä ilmasto- ja ympäristötekoja kotona ja koulussa. Palauttakaa ensin mieliin nämä.
Tausta: Ilmasto- ja ympäristötekoja voidaan tehdä myös yrityksissä, kuten
vaikkapa kaupoissa. Yrityksillä voi olla jopa paremmat mahdollisuudet
tehdä ympäristötekoja kuin yksittäisillä ihmisillä. Miettikää, mitä ilmastoja ympäristötekoja kaupat voivat tehdä. Miettikää myös, miten kaupat
voivat auttaa ihmisiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.
Yksittäinen ihminen voi tehdä eseuraavia ympäristö- ja ilmastotekoja:
Vähentämällä lämmitystarvetta joko alentamalla huoneiden
lämpötilaa tai asumalla tiiviimmin ja lyhentämällä suihkussa oloaikaa.
Esimerkiksi maalämpö on ilmastoystävällisempi vaihtoehto.
Sähkön lähteeksi voi valita uusiutuvan vaihtoehdon (tuuli- tai
aurinkosähkön) ja sähkön kulutusta voi vähentää sammuttamalla
laitteet, joita ei juuri tarvita, esim. lattialämmityksen, saunan kiukaan
tai valot.
Vähentää henkilöautoilua ja lentämistä suosimalla kotimaan
matkailua, julkisia kulkuvälineitä, kimppakyytejä sekä kävelyä ja
pyöräilyä. Sähkö- tai biokaasuauto on ilmastoystävällisempi valinta.
Ruoan ilmastovaikutusta voidaan pienentää vähentämällä
ruokahävikkiä sekä vähentämällä punaisen lihan ja maitotuotteiden
kulutusta.
Lisäksi voi vähentää tavaroiden hankkimista tai hankkia käytettynä tai
lainata tai vuokrata harvoin tarvittavia tavaroita.
Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen
Yrityksissä voidaan tehdä osittain samoja tekoja. Lisäksi yritykset,
esimerkiksi kaupat voivat:
Valita sijainnin siten, että sinne pääsee julkisilla
Tarjoamalla parhaat parkkipaikat sähköautoille
Nostaa tarjoustuotteiksi ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja
Huomioida esimerkiksi sesonkikasvikset esillepanossa
Tarjota auttaa kierrätyksessä
Hankkia energiaystävällisiä laitteita (esim. kylmäaltaissa kannet)

OPPIAINEET, JOISSA TEEMAA VOI SYVENTÄÄ
Virtuaalioppitunnin teemaa voi syventää ja soveltaa myös
muissa oppiaineissa tutkien ja tarkastellen.
Matematiikka
Opetus tukee oppilaiden myönteistä
asennetta matematiikkaa kohtaan ja
positiivista minäkuvaa matematiikan
oppijoina. Opetus ohjaa oppilaita
ymmärtämään matematiikan
hyödyllisyyden omassa elämässään ja
laajemmin yhteiskunnassa.
Perusopetuksen ops, s. 234
Matikkabingo
Matikkabingossa harjoitellaan kahdne kertotaulua seuraavaa tehtävää
varten. Käykää oppilaiden kanssa yhdessä ensin läpi kahden kertotaulu
ja kirjoita vastaukset taululle. Tämän jälkeen pyydä oppiliata tekemään
matematiikan vihkoon 3x3 ruudukon bingoa varten ja kirjoittamaan
sekalaisesti ruudukkoon kahden kertotaulun vastaukset (ei nroa 20) eli
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ja 18. Tämän jälkeen opettaja kysyy satunnaisessa
järjestyksessä kahden kertotaulun laskuja ja oppilaat vastaavat. Se
voittaa, joka saa ensimmäisenä bingon.
Tehtävä: elokuvabudjetti
Jasu haluaa mennä elokuviin kaverinsa kanssa. Elokuvalippu maksaa
yhdeltä henkilöltä 8e. Jasu maksaa myös kaverin elokuvalipun. Lisäksi
Jasu haluaa ostaa itselleen ja kaverille neljä suklaapatukkaa. Yksi
suklaapatukka maksaa 2e. Jasu saa yhdestä kotityöstä 4e ja naapurin on
luvannut Jasulle 2e koiran ulkoilutuksesta. Jasu on vienyt kotona olleet
pullot kauppaan kierrätykseen ja saanut siitä 1,50e. Lisäksi Jasun
vanhemmat ovat luvanneet antaa elokuvia varten 3,50e.
Laatikaa yhdessä oppilaiden kanssa Jasulle budjetti hyödyntäen plus- ja
kertolaskuja. Ratkaisuja voi olla erilaisia riippuen, mitä valitsette
oppilaiden kanssa Jasun tekevän ansaitakseen rahaa.
Yhteensä Jasu tarvitsee siis elokuvalippuihin 2x8e ja 4x2e.

OPPIAINEET, JOISSA TEEMALLA VOI LEIKITELLÄ
Virutaalioppitunnilla opittua voi soveltaa myös muissa
oppiaineissa kevyesti ja hauskasti.
Liikunta
Happihyppelyä tai vauhtia liikuntaan.
Liikuntatunnilla voitte leikkiä vastuuhippaa.
Vastuuhipan säännöt:
Valitkaa kaksi jääjää, jotka ovat veroja. Muut
oppilaat ovat suklpaapatukoita. Lisäksi valitaan
kaksi vastuuta, jotka pelastavat suklaapatukoita.
Verot ottavat kiinni suklaapatukoita, jotka jäävät
paikalleen, kun vero on saanut heidät kiinni.
Vastuut voivat pelastaa suklaapatukat
koskettamalla kevyesti suklaapatukoita olalle.
Leikki loppuu, kun verot ovat saaneet kaikki
suklaapatukat kiinni tai kun puhti tai aika
loppuu.

Kuvataide
Aarrekartta lempiherkun tai maukkaan
ruoan äärelle ja seikkailua kaupassa.
Pyydä oppilaita kertomaan lempiherkku tai
lempiruoka ja pohtikaa, mitä ainesosia niihin tulee. Tämän
jälkeen voitte pohtia, millainen oma lähikauppa on ja mitä
kaikkea sieltä löytyy.
Keskustelun jälkeen pyydä oppilaita piirtämään kaupan
pohjapiirrustus ja merkitsemään aarrekartan mukaan reitti
oman herkun tai ainesosan luo omassa kaupassa ja rasti
herkun kohdalle.
Tarvikkeet: piirustuspaperia ja puuvärit.

VINKKI!

KUTSUKAA
LÄHIKAUPPIAS
VIERAILULLE KOULUUN
KERTOMAAN
KAUPPIAAN
AMMATISTA.

Tutustu
Mun elämä, mun vastuu
kiertuesivuun!
Mun elämä, mun vastuu

Hauskoja oppimishetkiä
vastuun parissa.

