Esimerkkituntisuunnitelma esi- ja alkuopetukseen
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Opetuksen tavoitteet:

(alla muutamia esimerkkejä)

Jumala Isänä ja Luojana
Oppilas tietää, että Jumala on luonut maan ja taivaan ja
jokaisen meistä.
Oppilas saa luomiseen kuuluvaa sanastoa, jonka kautta
hän pystyy muodostamaan käsitteitä sekä ymmärtämään
luomiskertomusta.

Oppiaineksen keskeiset käsitteet:
Jumala, Taivaan Isä, luominen, maailmankaikkeus.

Tarvittavat välineet:
Lastenmission Alussa-materiaali, joko flanellosarjana tai
kierrekirjana. Väritä, leikkaa, liimaa, tee käsilläsi -monisteet.
Tähän esimerkkiin on koottu vain tärkeimmät asiat, lisää
ideoita löytyy Alussa-materiaalin opetustekstistä. Opetus
on keskustelevaa, eli opettaja sekä jakaa tietoa että tekee
kysymyksiä lapsille.
Kuvat B1–B8 tarkoittavat flanellokuvia, suluissa kierrekirjan
vastaavat sivut, jos ne ovat olemassa.
Oppitunnin kulku seuraavalla sivulla.

Oppitunnin kulku:
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Huom! Jos käytät tätä suunnitelmaa esiopetuksessa, niin voit integroinnin sijasta lähestyä aihetta teemana
luominen
Johdanto: Näytä jotain itse tekemääsi esinettä. Mitä sen tekemiseen tarvittiin? ”En ole luonut sitä tyhjästä,
mutta Jumala loi koko maailman tyhjästä. Tänään kerron teille, kuinka maailma luotiin. Tämä kertomus löytyy Raamatusta (näytä Raamattua) 1. Moos. 1; 2:1–4.” Kirjoita tämä raamatunkohta taululle.
1. Laita kuva B1 esille. Jumalan symboli. ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan”. Luomisen ensimmäinen
päivä. Kerro Jumalan olemuksesta.
2. Laita kuva B2 (kierrekirja, kuva 1–1) esille. Mustavalkea ympyrä. ”Tulkoon valo”. Luomisen toinen päivä, päivä ja yö.
3. Laita kuva B3 (kierrekirja, kuva 1–2) esille. Pilviä ja vettä. Luomisen kolmas päivä.
4. Laita kuva B4 (kierrekirja, kuva 1–3) esille. Meri, puita ja ruohoa. Luomisen kolmas päivä jatkuu. Lue
opetustekstistä sivulta 2: ”Samana päivänä Jumala sanoi: Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä
kasveja ja hedelmäpuita.” Jumala sanoi, että jokaisen tuli tuottaa siemeniä oman lajinsa mukaan: omenapuut tuottaisivat omenapuun siemeniä eivätkä appelsiinipuun siemeniä, vehnä tuottaisi vehnän siemeniä, eikä kurkun siemeniä. Mitä kasveja näet tässä kuvassa?”
5. Laita kuva B5 (kierrekirja, kuva 1–4) esille. Aurinko, kuu, tähdet. Neljäs päivä, aurinko, kuu ja tähdet.
Miksi aurinko luotiin vasta nyt? Miettikää, mihin aurinkoa tarvitaan nykypäivänäkin.
6. Laita kuva B6 esille (kierrekirja, kuva 1–5). Kaloja ja lintuja. Luomisen viides päivä. Mitä kaloja ja lintuja
lapset tuntevat?
7. Laita kuva B7 esille (kierrekirja, kuva 1–6). Eläimet ja ihminen. Kuudentena päivänä ihminen luotiin
Jumalan kuvaksi ym.
8. Seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi. Oliko hän väsynyt? Ei, vaan hän lepäsi, koska luomistyö oli nyt
valmis ja hän oli tyytyväinen.
(9. Laita kuva B8 esille. Risti ja tyhjä hauta. Tämän kohdan voit jättää pois, jos haluat. Kaikki oli täydellistä,
mutta se ei pysynyt sellaisena. Ihmiset olisivat tottelemattomia Jumalalle eli tekisivät syntiä. Tätä varten
Jeesus, Jumalan poika, tuli maailmaan pelastamaan meidät synnistä.)
Lopetus: Ihminen on Jumalan tärkein luomisteko. Sinäkin olet Jumalalle tärkeä.
Yhteenveto: Käy luomiskertomuksen tapahtumat järjestyksessä läpi lasten kanssa keskustellen. Ota flanellokuvat pois taululta ja käy luomiskertomus uudelleen läpi lasten kanssa keskustellen. Kirjoita tapahtumat
myös taululle ja asettele flanellot oikeaan järjestykseen lapsilta neuvoa kysellen.
Opitun vahvistaminen: Voit käyttää opetustekstistä löytyviä kertauskysymyksiä opitun vahvistamiseksi,
mm. ”Missä Raamatun kirjassa on luomiskertomus?” Tämän jälkeen oppilaat voivat tehdä Väritä, leikkaa,
liimaa -materiaalin luomiseen liittyviä tehtäviä. Seuraavan oppitunnin alussa joku oppilaista voi itse esittää
luomiskertomuksen kuvien avulla ja toiset korjaavat. Tästä päästään helposti seuraavaan aiheeseen, joka
on Aadam ja Eeva. Jos kyseessä on kaksoistunti, voidaan tähän aiheeseen mennä heti.
Integrointi: Liikuntatunnilla voidaan leikkiä ”maa–meri–laiva” -leikkiä käskyillä ”kasvit–tähdet–eläimet”
tms. tai sitten oppilaat matkivat eri eläinten kävelemistä. Kuvaamataidossa luominen voidaan maalata kuvaksi vaikka vesiväreillä, miettien mitä kaikkea kuvaan tulee.
Muista: Pidä opetus yksinkertaisena antaen tilaa lasten omille ajatuksille, kokemuksille ja kysymyksille.
Lisätiedot käytettävästä materiaalista:
www.lastenmissio.fi (Kauppa/myyntituotteet)

