
Tuntisuunnitelma 2, 3.–4. luokka (45 min) 
Mitä lapsen oikeuksien sopimus sisältää? 
Lapsen oikeuksien viikko 2021

Johdanto 10 min 
Tunnin ohjelman esittely 
Jos ei ole toteutettu tuntisuunnitelmaa 1: 

● Mikä on lapsen oikeuksien sopimus ja miksi siitä puhutaan? Käydään lyhyesti läpi “Kun
lapsen oikeudet toteutuvat”-lista.

Jos on toteutettu tuntisuunnitelma 1: 
● Palautetaan mieleen sen sisältöä esim. hyödyntämällä “Kun lapsen oikeudet toteutuvat”-

listaa.
QR-suunnistuksen ohjeistus: Oppilaat jaetaan noin kolmen hengen ryhmiin. Eri puolilta koulua 
löytyy QR-koodeja, jotka luetaan puhelimella tai tabletilla. Ryhmät tekevät koodien takaa 
löytyvät tehtävät, ja vastaukset kirjoitetaan omiin vihkoihin tai esim. “Kun lapsen oikeudet 
toteutuvat”-monisteen toiselle puolelle. 

Tavoite: lapsi tietää, millaisia oikeuksia sopimus käsittää, ja hahmottaa sitä kautta millaiset 
oikeudet hänelle itselleen ja kavereille on turvattu. 

Artiklat: 1, 7, 12, 13, 19, 24, 27, 28, 31 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet: 
Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L5, L7 
Oppiaineet: äidinkieli, ympäristöoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, 
liikunta 

Tarvikkeet: 
“Kun lapsen oikeudet toteutuvat”-lista seinälle heijastettuna 
“Kun lapsen oikeudet toteutuvat”-lista tulostettuna jokaiselle ryhmälle (noin 3 hlöä/ryhmä) 
QR-koodien lukemiseen sopiva puhelin tai tabletti jokaiselle ryhmälle 

● jos tarvitaan, ladataan siihen tarkoitettu sovellus, esimerkiksi QR-viivakoodinlukija.
Myös Snapchat-sovelluksessa on kyseinen toiminto. Joissakin puhelimissa ominaisuus
on valmiina. Muistathan, että ilmaisissa QR-koodilukijasovelluksissa on usein
mainoksia. Testaa sovelluksia etukäteen löytääksesi sopivan koko luokan käyttöön.

QR-koodit tulostettuina ja levitettynä eri puolille koulua, koulun pihaa tms. 
Opettajan oma versio QR-koodien sisällöstä. 

Jos ei ole mahdollisuutta käyttää älylaitteita, viime vuoden Lapsen oikeuksien viikon QR-
koodisuunnistus on mahdollista toteuttaa tulostamalla kysymykset ja käyttämällä niitä QR-
koodien sijaan. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teacapps.barcodescanner&hl=fi


 
 
QR-suunnistus   25 min 
Oppilaat ottavat mukaansa puhelimet tai tabletit, “Kun lapsen oikeudet toteutuvat”-monisteen 
(yksi per ryhmä) ja muistiinpanovälineet. 
Rasteja kierretään vapaassa järjestyksessä ja niin monta kuin ehditään. 
 
 
Yhteenveto     10 min 
Käydään yhdessä läpi suunnistuksen aikana tehtyä ja opittua. Millaisia asioita on erityisesti 
jäänyt mieleen lapsen oikeuksiin liittyen? 
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