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Käsityö 

Luokka-aste: 5.-6. luokka 
Kesto: 2-3 viikkoa, 4-6 tuntia viikossa 
Integroidut oppiaineet: 



Opetukselliset tavoitteet 
 
v Sibeliukseen ja hänen sävellyksiinsä tutustuminen 

v Oppiainerajojen ylittäminen: tiedonalojen välinen integraatio 

v Monipuolinen käsityön ja taiteen ilmaisu 

v Käsityön prosessin (ideointi, suunnittelu, kokeilu, tekeminen ja esittäminen) ja siitä 
kiinnostumisen vahvistaminen 

v Lähiympäristön ja Suomen luonnon tuntemus sekä sen soveltaminen 

v Yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus 
 
v Pitkäjänteisyys 

v Tiedonhankintataito 



 

 Toteuttaminen 
 

1.  Biologian tunnilla luetaan Suomen neljästä vuodenajasta. Lukemisen jälkeen käydään läpin 
tekstin sisältö ja keskustellaan siitä (esim. terveystieto, kasveja, eläimiä, luonnosta löytyvää 
ruokaa). http://www.youtube.com/watch?v=gAVWFxxyGc8&list=RDgAVWFxxyGc8 

2.  Musiikin tunnilla kuunnellaan Sibeliuksen sävellys ja keskustellaan säveltäjästä. Tutustutaan 
Sibeliuksen luonnonelämykseen pohjautuvaan säveltämistapaan. 
https://www.youtube.com/watch?v=SiFJARA3ynE 

3.  Oppilaat jaetaan 4 ryhmään. Jokainen ryhmä opettajan tukemana ideoi, suunnittelee ja 
valmistaa käsityö- ja taideteoksen, joka pohjautuu annettuun vuodenaikaan (kesä, syksy, talvi 
ja kevät) ja Sibeliuksen sävellykseen. Teoksessa käytetään erilaisia materiaaleja ja tekniikkoja. 
https://www.youtube.com/watch?v=rGE3TdMx25s    

 



4. Tarvittaessa oppilaat etsivät oman ryhmän vuodenaikaan liittyviä tietoja eri lähteistä   
    teoksen valmistamista varten. Toiminnat tapahtuvat sekä käsityön että muiden  
    integroitujen oppituntien aikana. 

5. Valmistetut teokset laitetaan luokan seinälle tai koulun käyttävään.  

6. Äidinkielen tunnilla jokainen ryhmä esittää oman teoksensa annetun Sibeliuksen musiikin  
    avulla. Kuunnellessaan musiikkia ja katsoessaan teosta muut oppilaat kirjoittavat runoa  
    siitä vuodenajasta. Kirjoitetut runot lisätään siihen teokseen.  



Kokonainen Käsityöprosessi 
  

“Kesä”  



SUUNNITTELU: 



VALMISTUS:   
ryijyn ommeltua ruohoa 
 



VALMISTUS:  
origamilehtiä  



VALMISTUS:  
neulottu koivun runko 



VALMISTUS: 
kollaasikaloja, 
 -ötököitä,  
-lintuja ja  
-kukkia   



VALMISTUS: 
Valmistettu teos laitetaan 
 luokan ovelle. 



VALMISTUS: 
Teos koostuu erilaisia  
eläimiä ja kasveja.   
 
 



VALMISTUS:  
Kesällä luonto on  
vihreä. 
 



VALMISTUS: 
Muiden oppilaiden  
kirjoittamia runoja 
lisätään teokseen. 
 



Projektin arviointi: 
 
v Oppilaille annetaan koko projektin aikana ohjausta, kannustusta ja rakentavaa palautetta.  

v Oppilaat arvioidaan jatkuvasti opetusjakson aikana yksilönä ja ryhmänä heidän 
työskentelynsä, työprosessinsa ja tuotantonsa kautta opetusjakson tavoitteiden mukaisesti.  

v Oppilaat osallistuvat itse- ja vertaisarviointiin. 



Kehitysideat: 
 
v Runojen kirjoittamisen sijasta muut oppilaat voisivat esim. lisätä teokseen lehtiä, kukkia, 

lintuja ja ötököitä; tai etsiä tunnistettuja kasveja ja eläimiä teoksesta. 
 
v Tämä voisi olla koko luokan projekti. Jokainen luokka saa yhden vuodenajan teemana. 

Teos laitetaan ovelle, joka vie luokassa olevaan vuodenajan maailmaan. 
 


