Kouluun tutustuminen
Ohjeet opettajalle
Koulun aloittaminen on lapselle tärkeää. Tutustumispäivän
on tarkoitus tutustuttaa tulevaa ekaluokkalaista kouluympäristöön, opettajaan ja luokkakavereihin. Suunnittele päivästä
innostava ja turvallinen. Jaa tekeminen pieniin osiin ja lisää
sopiviin kohtiin toiminnallisuutta, leikkejä, lauluja ja liikettä.
Tutustumispäivän pääpaino on iloisessa yhdessä olemisessa, keskustelussa ja myönteisen ilmapiirin luomisessa.
Moni tuleva koululainen kuitenkin odottaa myös pääsevänsä
tekemään tehtäviä kynällä ja paperilla. Muista, että kaikkia
tehtäviä ei tarvitse ehtiä tehdä. Valitse itsellesi ja ryhmällesi
parhaiten sopivat tehtävät. Karta suorituskeskeistä ilmapiiriä.
Tee oppilaista havaintoja päivän aikana, mutta vältä
tekemästä liian voimakkaita johtopäätöksiä yksittäisten
huomioiden ja lyhyen hetken perusteella. Muista kannustaa
ja ilmaista hyväksyntää eleillä ja sanoilla.
Päivään voi sisältyä esimerkiksi seuraavia elementtejä:
• tutustumista nimilappujen avulla
• tutustumista Ystävien aapiseen
• kertomuksia ja tehtäviä
• kierros kouluympäristössä
• lauluja ja leikkejä
• kirjan lukemista
• oman kuvan piirtämistä.

Tutustumista nimilappujen avulla
Tee oppilaille nimilaput (liite 10). Kirjoita nimilaput suuraakkosin. Voit halutessasi kirjoittaa lapun toiselle puolelle oppilaan nimen pienaakkosin ja kertoa oppilaille, että ne
ovat kirjaimet, joita ei vielä tarvitse tunnistaa eikä osata. Niillä opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan ensimmäisen kouluvuoden aikana.
Voit kiinnittää laput taululle tai esitellä ne yksitellen.
Kukin oppilas saa vuorollaan hakea nimilappunsa. Sanotaan
yhdessä: ”Tervetuloa kouluun, (oppilaan nimi)!” Sen jälkeen
nimilaput voidaan asettaa oppilaan pulpetille, ripustaa kaulaan tai kiinnittää pyykkipojalla puseroon.

vat (liitteet 7 ja 8). Aamos ja Ulla ovat ystävyksiä, jotka asuvat Mutkajoen rannalla Kotikolossa.
Lue kertomus (liite 2). Keskustelkaa siitä kysymysten
avulla ja tutustukaa samalla aapisen päähenkilöihin.
Valitse sopivat tehtävät. Jokaista ei tarvitse tehdä, eikä
niitä pidä työstää yhtäjaksoisesti liian pitkään. Tee havaintoja
keskittymisestä, työskentelystä, pitkäjänteisyydestä, kuuntelemisesta, vuorovaikutustaidoista ja kynän käytöstä.

Kierros kouluympäristössä
Tehkää rauhallinen kierros kouluympäristössä. Esittele oman
ryhmäsi työskentelytilan ja naulakkopaikan lisäksi esimerkiksi wc-tilat, ruokala ja välituntialue. Kaikkia koulun sääntöjä ei kannata yrittää juurruttaa oppilaisiin vielä tutustumispäivänä.

Lauluja ja leikkejä
Voitte sopivissa kohdissa laulaa aapisen lauluja, kuten Koulu
alkaa, ihanaa tai Aakkoslaulu.
Yksinkertainen tutustumisleikki voi olla vaikkapa Laiva
on lastattu -leikki oppilaiden nimillä.

Kirjan lukemista
Sopivia kirjoja ääneen luettavaksi:
Scotton, Rob: Matti-Katti (Karisto 2009)
Korolainen, Tuula: Kuono kohti koulua (Lasten Keskus 2010)
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Tutustumista Ystävien aapiseen
Näytä oppilaille Ystävien aapinen. Kerro, että se on kirja, jonka avulla opitaan lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja
muita tärkeitä taitoja. Aapisessa on lukemista ja tekemistä
kaikille oppilaille.

Kertomus ja tehtävät
Esittele aapisen päähenkilöt Aamos ja Ulla sekä mahdollisesti muitakin kirjan henkilöitä. Voit tulostaa hahmojen ku-
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Liite 1: Kouluun tutustuminen: Ohjeet opettajalle – Ystävien aapinen © Sanoma Pro Oy

Kertomus Aamoksesta ja Ullasta
Lue kertomus rauhallisesti. Pysähdy tehtävien kohdalla ja
anna oppilaille aikaa piirtää asiat kuvaan. Sopikaa yhdessä
tapa, jolla oppilas osoittaa saaneensa tehtävän tehdyksi,
kuten nostamalla peukalon pystyyn tai siirtämällä kynän
pöydälle.
Välineet oppilaille: tehtäväpaperi (liite 3), lyijykynä ja väri
kynät (vihreä, sininen, punainen, keltainen ja oranssi).

Nyt luen sinulle pienen kertomuksen Aamoksesta ja Ullasta.
Välillä luen sinulle tehtävän, jonka teet edessäsi olevaan paperiin. Jos et osaa jotakin asiaa, se ei haittaa. Teet sillä tavalla kuin osaat. Nyt kertomus alkaa.
On aurinkoinen aamu. Aamos ja Ulla heräävät virkeinä
Kotikolossa. On alkamassa uusi päivä. Tänään tapahtuisi
jotakin jännittävää.
Aamos on hirvi. Hän on ystävällinen ja iloinen kaveri.
Huomaatko, miten ystävälliset silmät hänellä on?
Piirrä Aamoksen paitaan (vihreitä) raitoja.
Piirrä Aamoksen käteen kassi.
Ulla on ilves. Hän on reipas ja kiva kaveri. Huomaatkos, miten iloisesti Ulla hymyilee?
Piirrä Ullan paitaan (sinisiä) ympyröitä.
Ulla juo kaakaota. Piirrä Ullan käteen kuppi.

Piirrä tauluun aurinko.

Lattialla on matto.
Piirrä mattoon kolme kolmiota, joista keskimmäinen
on suurin.
”Minulla on kummallinen olo”, sanoo Aamos Ullalle. ”Vatsassa kipristelee ja kutittaa.”
”Sinua taitaa jännittää”, toteaa Ulla. ”Minulla taas jännitys
tuntuu sillä tavalla, että tekee mieli liikkua ja höpöttää. Tuntuu levottomalta.”
Ystävykset ovat lähdössä Mutkajoen rantaan eväsretkelle.
Sinne on tulossa myös muita Mutkajoen rannan asukkaita.
Piirrä eväskoriin kolme (punaista) omenaa ja kaksi
(oranssia) porkkanaa. (Väritä eväskori keltaiseksi.)
Aamoksesta ja Ullasta on mukava tutustua uusiin kavereihin ja tavata vanhoja tuttuja. Se on mukavaa mutta myös jännittävää.
Aamos ja Ulla haluavat tutustua myös sinuun. Sinullakin
on tänään jännittävä ja kiva päivä.
Kirjoita pilveen nimesi. Piirrä tai kirjoita asioita, joista
pidät.
Keitä muita Mutkajoen rannalla asuu, ja keihin Aamos ja Ulla
tutustuvat? Siitä otetaan selvää, kun koulu alkaa syksyllä!

Kotikolon seinällä on taulu.

Liite 2: Kouluun tutustuminen: Kertomus Aamoksesta ja Ullasta – Ystävien aapinen © Sanoma Pro Oy
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Nimi:
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Liite 3: Kouluun tutustuminen: Piirrä ja väritä 1 – Ystävien aapinen © Sanoma Pro Oy

Nimi:
1

Vie o-me-na e-väs-ko-riin. Jat-ka ku-vi-o-ta.

2

Piir-rä oh-jeen mu-kaan.

yhtä monta
3

vähemmän

enemmän

Piir-rä vie-reen sa-man-lai-nen.

Liite 4: Kouluun tutustuminen: Piirrä ja väritä 2 – Ystävien aapinen © Sanoma Pro Oy

5

6

Liite 5: Kouluun tutustuminen: Tervetuloa kouluun! (kannet) – Ystävien aapinen © Sanoma Pro Oy

NI-MI:

PIIR-RÄ O-MA
KU-VA-SI.

Ter-ve-tu-lo-a
kou-luun!
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laskemista

ympäristön
tutkimista

kaveritaitoja

kirjoittamista

kuvataiteilua

Kou-lus-sa har-joi-tel-laan

itsestä
huolehtimista

1

Käytän haarukkaa ja veistä.
Maistelen uusia makuja.

Harjoittelen kulkemaan
koulumatkan turvallisesti.

Harjoittelen piirtämistä ja
leikkaamista.

Käyn yksin vessassa.
Muistan pestä kädet.

Liite 6: Kouluun tutustuminen: Tervetuloa kouluun! (sisäsivut) – Ystävien aapinen © Sanoma Pro Oy

liikkumista

laulamista ja
soittamista

lukemista

Pukeudun ja riisun
reippaasti.

Ke-sä-teh-tä-vi-ä

Harjoittelen jälkieni
siivoamista.
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Liite 7: Värityskuvat 1: Aapisen henkilöt – Ystävien aapinen © Sanoma Pro Oy

Näitä kuvia saa kopioida vapaasti opetuskäyttöön.

KRUU

Näitä kuvia saa kopioida vapaasti opetuskäyttöön.

Liite 8: Värityskuvat 2: Aapisen henkilöt – Ystävien aapinen © Sanoma Pro Oy
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Liite 10: Nimilappu – Ystävien aapinen © Sanoma Pro Oy

