Luokat 1–2
Tavoitteet
”Jumalan kämmenellä"
Oppilas
 oppii ymmärtämään elämän
ainutkertaisuutta.
 suhtautuu suvaitsevaisesti ja
oikeudenmukaisesti toisiin ihmisiin.
 pohtii oikeaa ja väärää lasten elämässä
 oppii luottamaan Jumalan huolenpitoon
"Nyt sytytämme kynttilän"
 Oppilas tutustuu Jeesuksen syntymään
ja lapsuuteen.
"Kellot kaikuu"
 Oppilas tutustuu kotiseurakuntaan ja
sen toimintaan.

"Lensi maahan enkeli"
Oppilas
 tutustuu pääsiäisajan tapahtumiin.
 ymmärtää, että itsekin saa pyytää ja
antaa anteeksi.

Sisällöt
olemme kaikki erilaisia: erilaisia perheitä, ystävät lähellä
ja kaukana (yhteys yltin tavoitteisiin ja ihmisenä
kasvamisen aihekokonaisuuteen)
 oppilaiden kokemuksia syntymästä ja kuolemasta, sekä
kasteeseen ja hautajaisiin liittyviin tapoihin tutustumista
 enkelit turvana
 esimerkkejä Jeesuksen ihmeteoista







adventin aika: Jeesuksen odotus
joulun aika: Jeesuksen syntymä
jouluperinteitä ja -tapoja
Jeesuksen lapsuus








tutustutaan Raamattuun erityisenä kirjana
rukous on puhetta Jumalan kanssa
lähikirkkoon tutustuminen
seurakunnan työntekijöiden toimintaan tutustuminen
esimerkkejä oman seurakunnan lähetystyöstä
tutustutaan Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen
liittyviin Raamatun kohtiin
keskustellaan pääsiäiseen liittyvistä uskonnollisista
tavoista ja perinteistä luterilaisessa ja ortodoksisessa
kirkossa
pohditaan anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen
merkitystä
luomiskertomukseen tutustuminen
ihmisen aseman pohtiminen
koululaisen valinnat ja vastuu kestävästä kehityksestä
(yhteys yltin sisältöihin)





"Jumala loi"
 Oppilas oppii luonnon kunnioitusta.





3. luokka
Tavoitteet

Sisällöt



oppilas tutustuu Vanhan testamentin
tutuimpiin kohtiin
 VT:n henkilöiden sitominen Raamatun
tutuimpiin opetuksiin
 oppilas rohkaistuu luottamaan Jumalan
huolenpitoon





oppilas syventää tietojaan joulun ajan
tapahtumista.
 oppilas oivaltaa vanhan ja uuden
testamentin välisen yhteyden.







oppilas pohtii oikeaa ja väärää ihmisen
elämässä.



oppilas syventää tietojaan pääsiäisen
tapahtumista.
 oppilas tulee tietoiseksi pääsiäisen
jälkeisten tapahtumien liittymisestä
kirkon syntyyn
 oppilas tutustuu seurakunnan lapsille ja
nuorille suuntaamaan toimintaan.

4. luokka
Tavoitteet

Tutustutaan kertomuksiin syntiinlankeemuksesta, Nooasta,
Aabrahamista, Joosefista ja Mooseksesta.
 Tutustutaan Daavidin ja Salomonin elämään.
 Keskustellaan Paimenpsalmin sisällöstä.
 Opetellaan Herran siunaus.

Joulun tapahtumat luokan 1–2 luokan sisältöjä syventäen
(messiasennustukset: Jesaja)
 ennustukset käyvät toteen.
Pohditaan kymmenen käskyn sisältöä nykyyhteiskunnassa.
 Pohditaan kultaisen säännön merkitystä.
 Pääsiäisen tapahtumat 1-2 luokan sisältöjä syventäen:
ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus, ilosanoma armosta.
 Helatorstain ja helluntain merkitys.



Tutustuminen kerhotoimintaan, leireihin, partioon,
pyhäkouluun.
 Oppilaan kokemukset häistä sekä muista kirkollisista
toimituksista ja niihin liittyvään juhlaperinteeseen
tutustuminen.

Sisällöt



Oppilas tutustuu Jeesuksen elämään
Uuden testamentin mukaan.
 Oppilas opettelee käyttämään
Raamattua.



Oppilas oppii Isä meidän–rukouksen ja
tutustuu sen merkitykseen.
 Oppilas tutustuu kirkkovuoden
juhlapyhiin ja niiden alkuperään.


Oppilas käy vaihe vaiheelta läpi
pääsiäisen tapahtumat.
 Oppilas pohtii pääsiäisen sanomaa ja
merkitystä kristillisessä kirkossa.

5. luokka
Tavoitteet



Jeesuksen lapsuus ja toiminta: Jeesus ja Johannes, joulun
ajan tapahtumat, Jeesuksen kaste, opetuslapset,
 Jeesuksen tunnustekoja, esimerkiksi Kaanaan häät,
Jairuksen tytär, Kaksi sokeaa, Myrskyssä, Ruokkimisihme
 Tutustutaan evankeliumien kirjoittajiin (Matteus, Markus,
Luukas ja Johannes).
 Opetellaan Isä meidän -rukous.


Käydään läpi kirkkovuoden pyhiä sekä eurooppalaisessa
perinteessä vaikuttavia pyhimyksiä.



Pääsiäisen tapahtumat kuvataan evankeliumien mukaan
opetuskeskustelun ja draaman avulla sekä kirjallisesti.
 Ylösnousemuksen toivoa pohditaan kristinuskon perustana
esim. vierailijoiden kanssa.

Sisällöt

Oppilas
 tutustuu Jeesuksen opetuksiin ja
vertauksiin
 pohtii Jeesuksen opetusten sanomaa
yhdessä muiden kanssa
 oppii käyttämään Raamattua itsenäisesti



Oppilas
 tutustuu kristinuskon syntyyn,
alkuvaiheisiin ja leviämiseen







Oppilas
 tutustuu kristinuskon myöhempiin
vaiheisiin

 tutustuu ainakin joiltakin osin keskiajan
kirkolliseen kulttuuriin Euroopassa
 kertoo kokemuksistaan muista
uskonnoista ja uskonnollisista yhteisöistä 
 tutustuu lähiympäristössään
kohtaamaansa uskonnollisuuteen
 oppii hyväksymään vakaumukseltaan

erilaisia ihmisiä.


Käsitellään vertauksia Jumalasta ja Jumalan
valtakunnasta sekä rakkaudesta monipuolisin menetelmin
esimerkiksi draaman, sarjakuvan tai postereiden avulla.
Kertomuksina ovat esimerkiksi Sinapinsiemen, Kallis
helmi, Mereen heitetty nuotta, Kadonnut lammas, Armoton
palvelija, Uskotut leiviskät, Kadonnut raha, Hyvä paimen,
Kylväjä.
Tutustutaan apostoleihin, erityisesti Pietariin ja Paavaliin
sekä heidän toimintaansa
Tarkastellaan kristinuskon asemaa Rooman
valtakunnassa alkuseurakunnan aikana.
Opetellaan uskontunnus.
Pohditaan Pyhä kolminaisuuden käsite.
Tutustutaan kristinuskon leviämiseen Euroopassa ja
jakautumiseen ortodoksiseksi ja katoliseksi kirkoksi.
Tutkitaan keskiajan kirkon elämää Euroopassa,
esimerkiksi joitakin seuraavista: luostarit,
kirkkorakennukset, musiikki, maalaustaide, paavius,
ristiretket (integrointi historiaan).
Keskustellaan Oulun alueen kristillisistä yhteisöistä,
tehdään tutustumiskäyntejä mahdollisuuksien mukaan tai
kutsutaan vierailijoita.
Tutustutaan erilaisten kristillisten yhteisöjen
juhlaperinteisiin
Tutustutaan herätysliikkeistä herännäisyyteen ja
lestadiolaisuuteen.

6. luokka
Tavoitteet

Sisällöt

Oppilas
 tutustuu luterilaisen kirkon
syntyvaiheisiin.
 vahvistaa luterilaista identiteettiään
tiedostamalla reformaation suurten
linjojen toteutumisesta kirkossamme ja
yhteiskunnassamme
 pohtii luterilaisuuden merkitystä nykyyhteiskunnassa ja omassa elämässään



Tutustutaan uskonpuhdistukseen ja Lutherin opetuksiin ja
toimintaan. Sisältöinä ovat Lutherin keskeiset opetukset,
oppi vanhurskauttamisesta, oppi kahdesta regimentistä,
kansankielen merkitys, tasa-arvon korostaminen papiston
ja maallikoiden välillä, virsiperinteen keskeisyys.
 Käsitellään luterilaisuuden syntyä ja tuloa Suomeen,
samoin Agricolan merkitystä (yhteys äidinkieleen ja
kirjallisuuteen).
 Pohditaan luterilaisen kirkon vaikutusta ympäröivään
yhteiskuntaan (esimerkiksi lainsäädäntö ja koululaitos);
kulttuuriin (musiikki: J.C. Bach, virret, gospel); taiteeseen
(kirkkoarkkitehtuuri, maalaustaide, kirkkotekstiilit),
kirjallisuuteen (Katekismus, 7 veljestä, vanhat postillat);
arvoihin, keskustelua perinteisistä ja moderneista arvoista



Oppilas tutustuu monipuolisesti
luterilaisen kirkon toimintaan Oulussa
(yhteistyössä paikallisen seurakunnan
kanssa).











Oppilas

tutustuu alustavasti Uuden testamentin
syntyyn ja sisältöön

 tutustuu keskeiseen kristilliseen etiikkaan
Jeesuksen opetuksista käsin
 pohtii ja keskustelee omaan ja
ympäristönsä elämään liittyvistä
eettisistä kysymyksistä (erityisen hyvä
mahdollisuus integraatioon terveystiedon
kanssa).

Tutustutaan Oulun seurakuntiin ja kirkkoihin
Tutustutaan kirkon virat ja seurakunnan päätöksenteko
Tutustutaan seurakunnan toimintaan
(jumalanpalveluselämä, pyhät toimitukset, diakonia ja
lähetystyö, ekumenia).
Oppilas hyödyntää oppimisessaan Oulun ev.lut.
seurakuntien ja Tuomiokapitulin kotisivuja.
Oppilas tutustuu valtakunnalliseen (Kotimaa) ja
paikalliseen kirkolliseen lehdistöön (Rauhan tervehdys)
sekä kirkkonettiin (www.evl.fi).
Tutustutaan Jeesuksen tunnetuimpiin vertauksiin ja
opetuksiin (osa vertauksista on käsitelty jo 5. luokalla).
Perehdytään varhaisnuoren elämän keskeisiin ja
ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin esimerkiksi tupakka ja
päihteet, seksuaalisuus, kaupallisuus ja sen muokkaama
ihmiskuva, luonnon ja eläinten oikeudet, kiusaaminen,
väkivalta ja väkivaltaviihde, (oppiaineiden integroinnin
mahdollisuus).

