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     Oppituntipaketti 1-9 luokkalaisille 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppituntikokonaisuudet on koottu opetussuunnitelmasta 

EVANKELISLUTERILAISEN KIRKON USKONTO. 

      

       

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Oppituntipaketin sisältö 

 

 

 

1lk. Villit pillit                                                             
Tutustutaan Olarin kirkon 
urkuihin kirkolla kanttorin 
kanssa. Miltä urut kuulostavat? 
Miltä urkujen sisällä näyttää? 

Elämänkaaren juhlat                                                                             
Tutustutaan kirkossa tapahtuviin 
elämänkaaren juhliin: Kaste, häät 
ja hautajaiset. 

Tunnetaitoja joka tyypille                                                        
Tunnetaitoja pelien, leikkien ja 
harjoitusten kautta. 

2lk. Lähimmäisen rakkaus                                                                       
Miten voin auttaa toisia? Kuka 
on kaverini? Pohditaan mitä on 
lähimmäisen rakkaus maailman 
uskonnoissa. 

Jeesuksen matkassa 

kirkkovuosi                                    
Miksi vietämme joulua ja 
pääsiäistä? Miten Jeesus niihin 
liittyy? 

Tunnetaitoja joka tyypille                                                        
Tunnetaitoja pelien, leikkien ja 
harjoitusten kautta. 

3lk. Raamattu                                                                              
Tutustutaan kristittyjen pyhään 
kirjaan ja seurataan Raamatun 
punaista lankaa. 

Käskyt ja arvot                                                                                                       
Lait pohjautuvat kymmeneen 
käskyyn. Miten Raamatun 
käskyt ja ohjeet vaikuttavat 
meidän elämään? 

3.luokkaretket Olarin kirkolle                                                      
Päiväretki kirkolle ja 
uurnalehtoon. Samalla 
selvitetään mysteeriä. 

4lk.  Jeesus                                                                                                    

Oliko Jeesus muka oikeasti 

olemassa? Mitä Jeesus teki? 
Tunnin aikana tutustutaan 
Jeesukseen niin ihmisenä kuin 
Jumalan poikana. 

Tunnetaitoja joka tyypille                                                        
Tunnetaitoja pelien, leikkien ja 
harjoitusten kautta. 

Yhteistä hyvää                                                
Askarrellaan yhdessä pääsiäis- tai 
joulutervehdyksiä alueen 
vanhuksille. 



5lk. Musiikki ja kirkkotaide                                   
Musiikin ja taiteen merkitys 
kirkon historiassa. Oppitunti 
voidaan pitää joko kirkolla tai 
koululla. 

Lähi-idän uskontojen historia                                                        
Uskonto kulttuurissa 
Euroopassa. Miten uskonnot 
ovat vaikuttaneet 
eurooppalaiseen kulttuuriin ja 
yhteiskuntiin? 

Luther-Näytelmä                                    
Martti Lutherin elämä ja 
merkitys draaman keinoin 
(pienoisnäytelmä) 

6lk. Kirkkovuosi pelillisesti                                          
Käydään läpi vuoden juhlia 
erilaisten pelien avulla. 

Kultainen sääntö 

kristinuskossa ja muissa 

uskonnoissa                                                                  
Pohditaan eettisiä kysymyksiä. 

Leirikoulut                                                           
Varaa luokallesi täyden palvelun 
leirikoulu seurakunnan 
kurssikeskuksessa. 

 

 

7lk. 

Lähetystyö                                                                                      
Mitä on lähetystyö ja kuka on 
lähetti? Kertomuksia ja 
valokuvia lähetystyöstä. 

Uskontojen ja 

maailmankatsomusten kirjo 

Suomessa lisääntyy.                                                                                                            
Mitä yhteistä ja  
mitä eroa meillä on ja miten 
kristinusko suhtautuu muihin 
maailmanuskontoihin? 

Ryhmäytys     
                                                
Ryhmäytetään seiskat ryppääksi 
yhteistyössä kaupungin väen 
kanssa. 

8lk. Usko maallisessa maailmassa.                                                     
Musiikissa, leffoissa ja 
telkkariohjelmissa vilahtelee 
uskonnollisia viitteitä. Mihin ne 
viittaat? 

Usko ja tiede                                                                                      
Uskon ja tieteen 
kaksinkamppailu, kuka voittaa. 

Ripari-info                                                          
Syksyllä pidettävässä infossa 
esitellään rippikoulut ja miten 
niihin ilmoittaudutaan. 
Järjestämisestä sovitaan 
erikseen. 

9lk. Luomakunta                                                         
Miten meidän tulisi huolehtia 
luonnosta ja eläimistä? Kestävän 
kehityksen haasteet. 

Arvokorttipeli                                                                                             
Mikä on elämässä tärkeää, miten 
voin? Mitä tarvitsen? 
Työskentelyä arvokorttien 
pohjalta. 

Ihmissuhdetaidot                                               
Mietitään ihmissuhteita, 
ystävyyttä ja harjoitellaan niitä 
yhdessä. 

 



 

Työntekijöiden terveiset  

ja oppituntipaketin esittely 

 

 

Hei koulujen väki! 

Olarin seurakunnan työntekijät ovat suunnitelleet oppituntipaketin opetussuunnitelman evankelisluterilaisen kirkon 

uskonnon opetuksen oppituntikokonaisuuksien pohjalta. Oppituntipakettiin on koottu luokka-asteittain oppitunteja, 

joiden sisältö ja teema liittyy uskontoon. Oppitunti voidaan järjestää koululla tai seurakunnan tiloissa, tästä voidaan sopia 

yhteydenotto vaiheessa.  

Oppitunteja järjestää seurakunnan eri työalojen työntekijät mm: nuorisotyönohjaajat, papit ja kanttorit. Oppituntien 

sisältöjen moninaisuudesta ja teemoista on osaamista kaikilla työntekijöillä, mutta luontevaa esimerkiksi on, että 

urkuihin tutustumisen tulee pitämään kanttori. Seurakunnan työntekijät haluavat ylläpitää koulujen kanssa tehtävää 

yhteistyötä erilaisin tavoin. Tuttua on päivänavaukset, kirkot, retket ja vierailut. Nyt seurakunta tarjoaa 

asiantuntijuuttaan koulujen uskonnonopetukseen ja uskontokasvatukseen.  

 

Oppitunti tilataan seurakunnalta laittamalla viestiä tai soittamalla  

koulutyöntekijälle Timo Kekkonen 050 364 8983 timo.kekkonen@evl.fi 

 

Oppitunti terveisin Olarin seurakunnan työntekijät 


