
TERVETULOA HAAGAN PERUSKOULUUN



HAAGAN PERUSKOULU

Haagan peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelee noin 700 
oppilasta.

Yhtenäinen perusopetus merkitsee opetuksellista ja kasvatuksellista 
jatkuvuutta ensimmäiseltä luokalta yhdeksänteen. 

Urheiluyläkoulukokeilu, urheilijan polku

Opetussuunnitelma, tuntijako ja kieliohjelma toteuttavat yhtenäisen 
oppimispolun.



Miksi opiskelemaan Haagan peruskouluun?

• Kaikki koulun opettajat ammattitaitoisia

• Terveydenhoitaja koululla joka päivä

• Laaja kielivalikoima

• Toiminnallinen MALU-painotus

• Yli 20 vuoden kokemus liikuntapainotuksesta

• Yksi Urheiluyläkoulukokeilun kouluista

• Helsingin yliopiston kenttäharjoittelukoulu

• Kerhotoiminta

• Hyvä meininki



LIIKUNTAPAINOTUS

• Haagan peruskoulu aloitti liikuntapainotteisen opetuksen syksyllä 1995. 
Painotus koskee luokka-asteita 3-9. 

• 3.-9. liikuntaluokilla opiskellaan liikuntaa neljä tuntia viikossa.

• Liikuntatuntien lisäksi pyrimme järjestämään mahdollisuuden osallistua 
valmennukseen (aamuvalmennus) 2–4 h viikossa.

• Kaikilla liikuntapainotuksen oppilailla on mahdollisuus osallistua 
fysiikkavalmennukseen lajista riippumatta.

• Koulumme tekee yhteistyötä useiden lajiliittojen ja urheiluseurojen 
sekä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) kanssa.

• Liikuntaluokkien opettajat ovat liikuntaan erikoistuneita 
luokanopettajia 



LIIKUNTATUNNIT

• Lähtökohtamme on monipuolinen liikunta: 
yleis-, ominaisuus- ja taitoharjoittelu.

• Tuntimäärä tarjoaa monipuolisemmin ja 
laajemmin eri lajien läpikäymisen

• Liikuntaa opettavat liikuntaan erikoistuneet 
opettajat / liikuntatieteiden maisteri



LAJIVALMENNUS

• Liikuntaluokkalaisille on tarjolla lajivalmennusta erikseen 
jääkiekossa, jalkapallossa, voimistelussa, salibandyssä ja 
koripallossa lukuvuonna 2016–2017. 

• Taitoluistelijoille tarjoamme jääaikaa.

• Osa oppilaistamme osallistuu oman seuran / yksityiseen 
valmennukseen, johon tarjoamme mahdollisuuden 
lukujärjestyksellisesti.



FYSIIKKATREENIT

 Treeni on tarkoitettu kaikille liikuntaluokkalaisille ja Urhea–

valmennuksessa oleville oppilaille. 

 Fysiikkatreeniin voi osallistua lajista riippumatta, ja sen 

tavoitteena on monipuolinen harjoittelu, joka kehittää mm. 

oppilaan perusliikuntataitoja, keskivartalon hallintaa, 

koordinaatiota ja tasapainoa sekä vahvistaa oikeita liikeratoja ja 

suoritustapoja.

 Keskeisinä tavoitteina on terveenä urheilijana kasvaminen, 

urheilijapolulle ohjaaminen ja vammojen syntymisen 

ennaltaehkäiseminen.

 Treenin pituus on noin 40 min kerran viikossa.



LIIKUNNAN SOVELTUVUUSKOE

 Tiistaina 31.1.2017 klo 8.00 alkaen

 Hakulomakkeita tästä tilaisuudesta mukaan 

tai nettisivuiltamme

 Hakulomakkeen palautus omalle 

luokanopettajalle 19.1.2017 mennessä. 

 Soveltuvuuskokeeseen mennään kouluun, 

jonne haetaan ensisijaisesti. 



Työskentely-
ja toimintatavat 
malu-opetuksessa

• ilmiöpohjaisuus

• Toiminnallista opiskelua ja tekemällä 
oppimista

• Omia tutkimuksia ja ryhmätöitä

• Retkiä ja vierailijoita mahdollisuuksien 
mukaan

Matemaattisluonnontieteellinen 

eli MALU- painotus 



MALU-painotus 3-6 -luokilla

• Sisältöjä muun muassa
• 3 luokka

• lähiluonto tutuksi, lajittelu ja kierrätys, tiede arjessa, 
toiminnallinen matematiikka ja hauska geometria

• 4 luokka

• pelien matematiikka, retkeily ja survival-taidot, tiede 
arjessa 

• 5 luokka

• avaruus, avaruusgeometria, vesi, ihminen, ääni ja valo 

• 6 luokka

• todennäköisyyslaskenta, hyvinvointi ja ensiapu, sää ja 
meteorologia, tilastotiede, sähkö



MALU-painotus 7-9 -luokilla

• Sisältöjä muun muassa

• 7 luokka

• vesi, tiede arjessa, valo, tilastotiede 

• 8 luokka

• pelien matematiikka, retkeily ja survival-taidot, energia, tiede 
arjessa

• 9 luokka

• todennäköisyyslaskenta, ajankohtaiset ympäristöongelmat, 
teknologia, tiede arjessa, sähkö



Vihreä lippu - kestävä taso

•Koulumme on Vihreä lippu – koulu. Kestävä 
kehitys näkyy koulun arjessa:
• Teemat: jätteet, energia ja terve elämä

• Keke -maskotti

• Oppilaista muodostuvat ympäristöryhmät 

• Kierrätyksen ja energiankulutuksen aktiivinen 
seuranta

• Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa 



LAAJA KIELITARJONTA

• A1-KIELINÄ (3.luokalta alkava) ruotsi, englanti ja 
saksa

• A2-KIELINÄ (4.luokalta alkava) englanti, ruotsi, 
espanja ja saksa

• B-KIELENÄ (6.luokalta alkava) ruotsi



TERVETULOA reippaiden ja iloisten oppilaiden 
sekä opettajien joukkoon!

www.haaga.edu.hel.fi


