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Historian oppimateriaali monikielisille 

oppilaille

Mielestäni hankkeen tärkein 

saavutus on se, että oppilaalle tulee 

tämän oppimateriaalin avulla 

sellainen tunne, että hän pystyy 

oppimaan. Hänelle tulee luottamus 

siihen, että hän ymmärtää ja pystyy 

opiskelemaan historiaa, vaikka 

hänen kielitaitonsa olisi vasta 

alkeistasolla. Itseluottamus 

vahvistuu.

Japani

Pohdi ja keskustele:

•Minkälainen Japani oli 1800-luvulle asti?

•Mitä tapahtui 1800-luvun puolessa välissä?

•Vuonna 1868 Japanissa nousi valtaan uusi keisari. Mitkä asiat

muuttuivat?

•Mitä seurasi siitä, kun Japani kehittyi?

Minkälainen Japani oli 1800–luvulle asti?

1800-luvulle asti Japani oli suljettu maa. Se tarkoittaa, ettei Japaniin 

saanut tulla ihmisiä muista maista. Vallassa oli keisari ja hänen apunaan 

oli sogun. Sogun oli sotapäällikkö. Japanilla oli armeija, jossa palvelivat 

koulutetut sotilaat eli samurait. Suurin osa japanilaisista oli talonpoikia.

Lyhyt esimerkki opetusmateriaalista
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Lähdeainesto

Kirjoitin opetusmateriaalin tekstit 

selkokielisinä ja 

tiivistettyinä. Oppilaan 

äidinkieli/vahvin kieli on tärkeässä 

asemassa ja yhdessä 

alkukysymysten kanssa tämä tukee 

parhaalla mahdollisella tavalla 

oppilaan kognitiivisia resursseja (I. 

Kuukka), eli jo olemassa olevaa 

tietoa käsiteltävästä asiasta.

Toteutus

Tavoitteenani oli luoda 7. luokan 

historian opetusmateriaali, joka 

palvelisi suomen kielen alkeis- ja 

peruskielitaidon tasolla olevia 

oppilaita. Tiedon lähteinä käytin 

kahta 7. luokan historian oppikirjaa –

Forumia (Otava) ja Memoa (Edita) ja 

sen lisäksi muita teksti- ja 

kuvalähteitä.
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Kehittyä
Otsikon jälkeen on alkukysymysten ja otsikon 

sanasto. Sanaston tarkoituksena on, että 

oppilas kääntää sanat omalle äidinkielelle, 

vahvimmalle kielelle tai vahvimmille kielille. 

Samassa yhteydessä voi tarkastella sanojen 

merkityksiä.

Alkukysymykset toimivat myös aiheen 

väliotsikkoina. Väliotsikon alta löytyy 

käännettävä ja käsiteltävä sanasto ja sen 

jälkeen selkokielinen ja tiivistetty teksti, joka 

vastaa väliotsikon kysymykseen.

Opettajan tehtävä on käydä kappale läpi 

oppilaan kanssa ja varmistua siitä, että teksti on 

ymmärretty. Apuna voi käyttää 

kuvamateriaalia, karttakirjaa, opetusvideoita, 

draamaa, kuvataidetta jne.
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