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Kuinka 
uupunut 
olet 
tänään?

A) Siis mikä päivä tänään on? 

B) Olen laskenut 
aamukamman piikit ainakin 
viisitoista kertaa. 
(TJ 13!!!!!!!!!!!!)

C) En jaksa lukea kolmatta 
vaihtoehtoa. 



tutkimukset 
portfoliot 
tutkielmat 
oppimispäiväkirjat 
esseet 
kokeet (myös suulliset, pari-
ja ryhmäkokeet)

ryhmätyöt 
parityöt 
yksilötyöt

suulliset tuotokset 
esitelmät 
vlogit, blogit 
videot 

projektit 
leikit 
pelit 





-Laaja-alainen
(osaamisen) 

uupuminen???
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Perehdy paikallishistoriaan

1. Tutustu omiin juuriisi

a) Mistä sinä olet kotoisin? Millä eri
paikkakunnilla tai alueilla olet asunut? 

b) Haastattele vanhempiasi tai 
isovanhempiasi - mistä he ovat kotoisin? 
Pyydä vanhempiasi tai isovanhempiasi

kertomaan menneestä. Löytyisikö
kertomuksista jokin kiinnostava asia, jota 

haluaisit tutkia lisää?
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2. Tutki jotain sinua kiinnostavaa aluetta

a) Kiinnostaako sinua jokin tietty paikka ja 
sen historia?
b) Mitä tiedät alueesta entuudestaan?
c) Mitä paikan/alueen nimi kertoo siitä? 
Mistä nimi on peräisin? Tutki ja selvitä!
d) Miten alue on muuttunut vuosisatojen 
tai -kymmenten aikana? Elinkeinot, 
väkiluku, rakennuskanta jne.
e) Millaista oli ihmisten elämä alueella 
aikaisemmin? Entä nyt? Vertaile. 
f) Kuinka Suomen historian tapahtumat ovat 
vaikuttaneet alueella? 
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3. Hanki tietoa

a) Surffaile verkossa:
-Tutki alueen omia nettisivuja.
-Selaile alueesta käytäviä 
nettikeskusteluja. 
b) Lainaa kirjastosta alueen 
kotiseutuhistoriaan liittyviä kirjoja.
(Lähes jokaisella paikkakunnalta löytyy 
omia kotiseutuun liittyviä historian 
kirjoja. Niitä voi myös tarvittaessa 
kaukolainata. Kirjaston 
henkilökunnalta saat varmasti apua.)
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Arviointi
historian osuus

Kun oppimistehtävä on suoritettu 
asianmukaisesti määräajassa, saa 

siitä kolmanteen jaksoon hyväksytty-
merkinnän. Oppimistehtävä 

arvioidaan tarkemmin neljännessä 
jaksossa ja arvosana vaikuttaa 
seitsemännen luokan historian 

arvosanaan.



Arviointi
äidinkielen osuus

Äidinkielen osalta arvioidaan 
koko kirjoittamisprosessia 

ideoinnista ja suunnittelusta 
viimeisteltyyn tekstiin. 

Huomioon otetaan mm.

Tekstin rakenne: 
• lause- ja virkerakenteet
• kappalejaot
• johdonmukaisuus ja sidoksisuus (otsikko, 

aloitus, käsittelykappaleet, lopetus) 

Oikeakielisyys ja tyyli: 
• yhdyssanat
• alkukirjaimet
• väli- ja lopetusmerkit
• asiatekstimäisyys (vrt. tarinamaisuus)

Sisältö:
• määritelmä
• kuvaus
• selostus
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• Prosessi

-Tehtävänanto, aikataulu ja 
arvioinnin perusteet oppilaille

-Oppimista edistävä palaute
prosessin aikana

-Palautus äidinkielen
opettajalle ensin -> palaute

-Muokkaaminen palautteen
perusteella -> palautus hissan
opelle
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MAINOKSET
Yhteisöllinen arviointikulttuuri voi

säästää uupumiselta!
Pakettitarjous: jopa/ainakin kaksi 

oppiainetta yhden hinnalla!
Kaupan päälle:

vertaistuki
Eikä kannata kokeilla! / Se nyt vaan 

on tyhmää tehdä liikaa yksin!



MAHTAVAA, ETTÄ JAKSOIT 
VIELÄ uupuneena 

KUUNNELLA!

KIITOS 
JA ANSAITTUA LOMAA!
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