
Koodi ja OPS 2016
Koodi on uuden opetussuunnitelman 
mukainen yläkoulun biologian sarja, joka 
innostaa oppilasta tutkimaan biologian 
ilmiöitä. Sarjan monipuolisissa tehtävissä 
on otettu huomioon uuden opetussuunnitel-
man edellyttämät tieto- ja viestintäteknolo-
gian hyödyntäminen, yhdessä tekeminen, 
tutkimuksellisuus sekä oppilaan luovuuden 
tukeminen. Helppotajuinen teksti, huolella 
valitut valokuvat ja näyttävät piirrosku-
vat muodostavat helposti hahmottuvia 
kokonaisuuksia. Sekä alas- että ylöspäin 
eriyttäminen on huomioitu läpi sarjan, mikä 
palvelee erilaisia oppijoita ja helpottaa 
opettajan arkea. 

Koodi-sarjan tuoteperhe
Koodi-sarjaan kuuluu kolme oppi- ja tehtä-
väkirjaa. Kaikki Koodi-sarjan osat on  
saatavina myös digitaalisina versioina. 
Opettajan työtä helpottaa esitysmateriaali, 
joka sisältää opetusvinkkejä, vaiheistetut 
oppikirjan tehtävien vastaukset, videoita, 
lisäkuvia sekä monipuolisia monisteita 
tulostettaviksi. Koodi Elämä on suunniteltu 
ensisijaisesti 7. luokan kirjaksi ja  
Koodi Luonto 8. luokan kirjaksi, mutta ne  
on mahdollista opettaa myös päinvastai-
sessa järjestyksessä. Koodi Ihminen on 
ajatetu ensisijaisesti peruskoulun  
viimeiselle luokalle.

Koodi Elämä Koodi Luonto Koodi Ihminen

Biologian keskeiset  
sisältöalueet

S1 Biologinen tutkimus

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

S4 Mitä elämä on?

S5 Ihminen

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Taulukossa värin voimakkuus kuvaa biologian keskeisten sisältöalueiden painottumista 
Koodi-sarjan kirjojen välillä.
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Koodi Ihminen on biologian oppikirja peruskoulun luokille 7–9.

Koodi-sarja luokille 7–9
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Kaikkiin sarjan osiin on saatavilla oppikirja ja tehtäväkirja sekä digitaalista  
materiaalia opettajalle ja oppilaalle.
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Koodi Elämä Koodi Luonto Koodi Ihminen

I Mitä elämä on? I Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta I Ihminen on monisoluinen

1.  Biologia tutkii eliöitä
2.  Eliöt muodostuvat soluista
3.  Laji on eliöiden luokittelun perusyksikkö
4.  Kaikki eliöt lisääntyvät

1.  Suomen luonto on ilmainen elämyspuisto
2.  Ekosysteemissä on tuottajia, kuluttajia ja hajottajia
3.  Eliöt elävät vuorovaikutuksessa keskenään
4.  Suomessa eliöt ovat sopeutuneet vuodenaikojen  
       vaihteluun

1. Ihmisen evoluutiossa on ollut monia vaiheita
2. Ihminen rakentuu soluista
3. Ihmisen kasvu perustuu solujen jakautumiseen

II Evoluutio ja elämän kehitys maapallolla II Suomalainen metsäekosysteemi II Rakenne ja elintoiminnot

5.  Eliöt sopeutuvat muuttuviin ympäristöoloihin
6.  Ensimmäiset eliöt kehittyivät merissä
7.  Eliöt sopeutuivat elämään maalla
8.  Eliömaailman vanhimmat ovat arkeoneja, bakteere 
      ja ja  alkueliöitä
9.  Kasvit jaetaan sammaliin, sanikkaisiin ja  
      siemenkasveihin
10.  Sieniä elää kaikkialla
11.  Selkärangattomat eläimet ovat maailman valtiaita
12.  Kalat ovat vedessä eläviä selkärankaisia
13.  Sammakkoeläimet ovat vaihtolämpöisiä
14.  Matelijat ovat täydellisesti sopeutuneita maaelämään
15.  Linnut ovat ilmojen valtiaita
16.  Nisäkkäät ovat karvapeitteisiä selkärankaisia

5.  Suomi on metsien maa
6.  Kasvit ovat sopeutuneet erilaisiin elinympäristöihin
7.  Metsän kasvinsyöjät
8.  Metsien pedot
9.  Hajottajat vapauttavat ravinteita maaperään

4. Ruuansulatuselimistössä ravintoaineet pilkkoutuvat 
     ja siirtyvät vereen
5. Veri kuljettaa aineita ja lämpöä
6. Verenkiertoelimistöön kuuluvat sydän ja verisuonet
7. Hengityselimistöä tarvitaan hapen ottoon ja  
     hiilidioksidin poistoon
8.  Liikkeisiin tarvitaan luita, lihaksia ja energiaa
9.  Maksa ja munuaiset käsittelevät haitallisia aineita

IV Kohti kestävää tulevaisuutta III Muita suomalaisia ekosysteemejä III Säätelyjärjestelmät

17.  Luonnon monimuotoisuus uhattuna
18.  Meillä on vain yksi maapallo

11. Soilla muodostuu turvetta
12. Tunturiekosysteemi on karu ja herkkä
13. Vesi elinympäristönä
14. Kasvit, levät ja syanobakteerit ovat vesien tuottajia
15. Vesien kuluttajat
16. Itämeri on nuori meri
17. Kaupungissakin on luontoa

10.  Hormonit säätelevät elimistön toimintaa kemiallisesti
11.  Hermosto ohjaa elimistön toimintaa
12.  Käsitys ympäristöstä syntyy monien aistien avulla
13.  Näkeminen on silmien ja aivojen yhteistyötä
14.  Iho on ihmisen suurin elin
15.  Elimistö puolustautuu mikrobeja vastaan

IV Lisääntyminen ja perinnöllisyys

16.  Sukupuolihormonit saavat aikaan sukupuolien  
         väliset erot
17.  Uusi ihminen saa alkunsa munasolun ja siittiön  
         yhdistyessä
18.  Sekä geenit että ympäristö vaikuttavat ihmisen 
         ominaisuuksiin


