
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otavan Oppilaan maailma 

Kirjakuja 

Kuvisideoita (Pinterest) 

Ruokatieto 

Jakolasku 1 2 3  

                      VALOKUVAEDITORI (PIXLR) 

 

HM-kuvat 

Suupohjan linnut 

Lintukuva.fi 

Taivaanvahti 

Kuun vaiheet 

Auroras Now 

Space Weather 

Atmospheric Optics 

                          TUTKIELMA (YMPÄRISTÖTIETO) 
 

 

 

 

 Rooma  

TUTKIELMAOHJEET (ESIHISTORIA)  
 

  

Helsingin Sanomat 

Iltalehti 

Iltasanomat 

New York Times 

Guardian 

New vision (Uganda) 

https://oppilas.otava.fi/
http://www.kirjakuja.fi/
http://pinterest.com/williina/kuvisideoita-4-6lk/
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/opettajien-materiaali
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/opettajien-materiaali
http://www.ekoulu.fi/flash/3-4/jakokulma.swf
http://www.youtube.com/watch?v=rHau5xbS2X4&list=PL7mrVgE79J0211WGwFqYUZ_9ovdNjFlp_
http://www.opperi.fi/02_opetusvinkkeja/2210_jakokulma_animaatio3.html
https://pixlr.com/editor/
http://hmkuvat.1g.fi/kuvat/
http://www.saunalahti.fi/retki/linnut/index.html
http://www.lintukuva.fi/
http://www.taivaanvahti.fi/
http://www.eeki.biz/kuun_vaihe.php
http://aurora.fmi.fi/public_service/
http://spaceweather.com/
http://www.atoptics.co.uk/
https://teuvanyhtenaiskoulu.kuvat.fi/kuvat/3-6+luokat/opetusmateriaalia/yllitutkielma/
http://hmkuvat.1g.fi/kuvat/MATKAKUVIA+(Uganda+ym.)/Rooma+lokakuu2011/
http://www.teuvanyhtenaiskoulu.fi/esihistoria/historia.html
http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/18/96/m703/L%C3%83%C2%A4mp%C3%83%C2%B6+(FY2)
http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/18/96/m703/L%C3%83%C2%A4mp%C3%83%C2%B6+(FY2)
http://www.hs.fi/
http://skuuppi.iltalehti.fi/
http://www.iltasanomat.fi/
http://www.nytimes.com/
http://www.theguardian.com/uk
http://www.newvision.co.ug/


 

 
Google Maps 

Fonecta 

Flight radar 
 

 

 

Luontokuvia opetuskäyttöön (copyright Heikki Mahlamäki) 
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https://maps.google.com/
http://www.fonecta.fi/kartat
http://www.flightradar24.com/62.13,22.57/7
https://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/hyonteiset/
https://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/Linnut/
https://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/kasvit/
https://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/Perhoset/
https://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/matelijat+ym/
https://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/Luonnonilmiot/
https://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/Sienet/
https://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/nisakkaat/
http://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/hyonteiset/
http://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/Linnut/
http://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/kasvit/
http://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/Perhoset/
http://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/matelijat+ym/
http://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/Luonnonilmiot/
http://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/Sienet/
http://hmkuvat.1g.fi/kuvat/luonto/nisakkaat/


   

OPISKELULINKIT   Perunakellari 

open linkkivinkit 

tkukoulu 

linkit 

linkkejä 

puuhaa  

papunet 

 

BIOLOGIA 

Kalaennätykset 

Kalatietoa 

Tunnista sieniä 

Tunnista marjoja 

lintutunnistus  

marjamatka 

tunnista puita  

Perhosia      

Heikin perhoskuvia    

Lintuja  

 

ÄIDINKIELI 

presidenttien puheet 

linkkejä 

kirjallisuuspeli  

Perunakellari  

tkukoulu 

LUETUN YMMÄRTÄMINEN  

Luki-Luukas   

Äidinkieli (Moped) 

Äidinkielen harj. 5. -6. lk 

Sivistyssanoja 

Tekstauskirjaimet 

 
KIELIOPPI 
Sanaluokat  

Nom/genetiivi 

fantasiakirjallisuus  

Verbin persoonamuodot 

Kielikuvia  

 

MAANTIETO 

Euroopan valtiot 

Euroopan joet -peli 

Maantietopelit  

Lippulinkit  

Lontoon kuvia  

Kuvia Afrikasta  

Kuntavisa   

Suomen eduskunta 

 

LINKIT ALKUOPETUKSEEN 

linkkejä 

selkotarinat 

planeetta (kokeile vierailua) 

talonrakennus 

rakenna sukupuu ja tulosta 

jäätelökertotaulu 

haluatko miljonääriksi,  

 

LEHDET 
Tejuka 

Jurvan Sanomat 

Suupohjan Sanomat 

www.ilkka.fi 

www.pohjalainen.fi 

 

KÄSITYÖ   

Tekstiilityön linkkejä 

 

 

HISTORIA 
Turku keskiajalla  

Antiikin Kreikka  

Raaseporin linnarauniot 

Wasa -laiva 

 

ENGLANTI  

Artikkelit 

Kuuntele ja seuraa tekstiä  

linkkejä 

Perunakellari 

Sanakirja 

Lauseita 

Testejä 

LIIKUNTA 
Opehuone 

Leikkikokoelma 

Taitoluistelukortit 

Pelit ja leikit 

 

 

http://www.perunakellari.fi/
http://www.perunakellari.fi/
http://openlinkkivinkit.blogspot.com/
http://openlinkkivinkit.blogspot.com/
http://edu.turku.fi/vlinkit/
http://edu.turku.fi/vlinkit/
http://koti.mbnet.fi/olska/olinkit.html
http://koti.mbnet.fi/olska/olinkit.html
http://www.kolumbus.fi/mm.salo/
http://www.kolumbus.fi/mm.salo/
http://www.kolumbus.fi/mm.salo/LinkitMuuta.htm
http://www.kolumbus.fi/mm.salo/LinkitMuuta.htm
http://papunet.net/pelit/
http://www.ahven.net/ennatyskalat
http://www.ahven.net/ennatyskalat
http://www.ahven.net/opetusmateriaalit
http://www.ahven.net/opetusmateriaalit
http://www.arctic-flavours.fi/app/quiz/start/-/quiz/39
http://www.arctic-flavours.fi/app/quiz/start/-/quiz/39
http://www.arctic-flavours.fi/app/quiz/start/-/quiz/58
http://www.arctic-flavours.fi/app/quiz/start/-/quiz/58
http://www.tkukoulu.fi/~viyrhe/opetus/
http://www.arctic-flavours.fi/marjamatka/
http://www.arctic-flavours.fi/marjamatka/
http://users.edu.turku.fi/mmaalto/puita/
http://edu.ouka.fi/~maalto/kasvit/
http://edu.ouka.fi/~maalto/kasvit/
http://www.saunalahti.fi/leok/kotipihanperhoset.htm
http://www.teuva.fi/koulut/komsi/perhosetpik
http://www.teuva.fi/koulut/komsi/perhosetpik
http://www.lintukuva.fi/
http://kaino.kotus.fi/korpus/teko/meta/presidentti/presidentti_coll_rdf.xml
http://www.kolumbus.fi/mm.salo/LinkitAidinkieli.htm
http://www.kolumbus.fi/mm.salo/LinkitAidinkieli.htm
http://alypaa.com/pelit/kirjallisuus
http://www.perunakellari.fi/ai.html
http://www.perunakellari.fi/ai.html
http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/aid/ak.html
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas/
http://www.moped.fi/materiaali/index.html
http://www.moped.fi/materiaali/index.html
http://norssi.oulu.fi/suomi/
http://norssi.oulu.fi/suomi/
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/siv/index.html
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/siv/index.html
http://www.otavanoppimateriaalit.net/vipunen/kirjainanimaatiot.swf
http://www.otavanoppimateriaalit.net/vipunen/kirjainanimaatiot.swf
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kirjainuudistus/kirjoituskirjaimet_a.html
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kirjainuudistus/kirjoituskirjaimet_a.html
http://www.perunakellari.fi/sanaluokat1a.htm
http://www.perunakellari.fi/sijamuodot1.htm
http://www.perunakellari.fi/verbipers.htm
http://www.perunakellari.fi/verbipers.htm
http://alypaa.com/yhteisot/pelit/Fantasiakirjallisuus
http://alypaa.com/yhteisot/pelit/Fantasiakirjallisuus
http://www.perunakellari.fi/verbipers.htm
http://www.perunakellari.fi/kielikuvia.htm
http://www.toporopa.eu/fi/valtiot_eurooppa.html
http://www.toporopa.eu/fi/euroopan_joet.html
http://online.seterra.com/fi
http://europa.eu/abc/european_countries/index_fi.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/index_fi.htm
http://opit.wsoy.fi/lms_ownchannel.asp
http://opit.wsoy.fi/lms_ownchannel.asp
http://www.norinkyla.net/koulu/lontoo/lontoo.html
http://www.helppimesta.fi/linkkipankki/index.php?id=714
http://www.helppimesta.fi/linkkipankki/index.php?id=714
http://koti.mbnet.fi/jukaukor/matkat/
http://koti.mbnet.fi/jukaukor/matkat/
http://kuntavisa.kunnat.net/
http://www.norinkyla.net/koulu/aaa.ppt
http://www.norinkyla.net/koulu/aaa.ppt
http://www.eduskunta.fi/
http://www.eduskunta.fi/
http://www.kolumbus.fi/mm.salo/
http://papunet.net/pelit/selkotarinat.html
http://papunet.net/pelit/selkotarinat.html
http://papunet.net/pelit/planetx/
http://papunet.net/pelit/_sanatehtavat/talo/
http://papunet.net/pelit/_sanatehtavat/talo/
http://papunet.net/pelit/_sanatehtavat/sukupuu/
http://papunet.net/pelit/_sanatehtavat/sukupuu/
http://www.multiplication.com/flashgames/ConeCrazyLevels.htm
http://www.multiplication.com/flashgames/ConeCrazyLevels.htm
http://www.mathsisfun.com/games/mathionaire-multiplication-quiz.html
http://www.tejuka-lehti.fi/
http://www.tejuka-lehti.fi/
http://www.jurvansanomat.fi/
http://www.suupohjansanomat.fi/
http://www.ilkka.fi/
http://www3.pohjalainen.fi/servlet/page?_pageid=3216&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.norinkyla.net/koulu/talo.html
http://www.norinkyla.net/koulu/talo.html
http://www.kaspaikka.fi/tekninen_tyo/index.html
http://www.kaspaikka.fi/tekninen_tyo/index.html
http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/tks/
http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/tks/
http://www.tkukoulu.fi/tiimalasi/
http://www.perunakellari.fi/kreikka.htm
http://www.perunakellari.fi/kreikka.htm
http://www.perunakellari.fi/kreikka.htm
http://www.perunakellari.fi/kreikka.htm
http://www.norinkyla.net/koulu/raasepori/raasepori.html
http://www.norinkyla.net/koulu/raasepori/raasepori.html
http://www.norinkyla.net/koulu/wasa/wasa.html
http://englantia.wordpress.com/grammar/yksikko-monikko-ja-artikkelit/
http://englantia.wordpress.com/grammar/yksikko-monikko-ja-artikkelit/
http://www.manythings.org/voa/stories/
http://www.kolumbus.fi/mm.salo/LinkitEnglanti.htm
http://www.perunakellari.fi/en.html
http://www.perunakellari.fi/en.html
http://www.ilmainensanakirja.fi/?q=Q2-luennoida
http://www.ilmainensanakirja.fi/?q=Q2-luennoida
http://www.single-serving.com/Finnish/index.php
http://www.single-serving.com/Finnish/index.php
http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_level.asp
http://www.opehuone.fi/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=108&Itemid=3
http://www.linkkari.net/leikit/main.def
http://www.linkkari.net/leikit/main.def
http://www.norinkyla.net/koulu/silmukka.doc
http://www.keminmaa.fi/kunta/kehittam/lapsille/pelitjaleikit.htm


 

YMPÄRISTÖTIETO 

Otavan tehtäviä 

Perunakellarin maantieto 

Maisema-alueet -peli 

Kunnat kartalle 

Avaruus 

Perunakellari 

Maatilapeli 

 

MUSIIKKI 

Nuotit 
Vinkit  

Sibelius 

Artistit (Latvis) 

Bändikoulu 

Rumpuopas 

 

KUVAAMATAITO 

Maailman taiteilijoita 

Koivuhaka, Parainen 

Lasten ateneum 

Tammelan koulu, Tampere 

Kultakausi 

Väritä 

Rytky, Kiuruvesi 

Alhojärvi 

Linkkejä 

Värityskuvia 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.otavanoppimateriaalit.net/kymp/
http://www.otavanoppimateriaalit.net/kymp/
http://www.perunakellari.fi/ym.html#ge
http://www.perunakellari.fi/ym.html#ge
http://alypaa.com/yhteisot/pelit/Suomen+maisema-alueet
http://alypaa.com/yhteisot/pelit/Suomen+maisema-alueet
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/pelit/kunnat-kartalle/Sivut/default.aspx
http://www.teuvanyhtenaiskoulu.fi/avaruus.html
http://www.teuvanyhtenaiskoulu.fi/avaruus.html
http://www.perunakellari.fi/ym.html
http://www.perunakellari.fi/ym.html
http://3tratkaisut.fi/maatilapeli/peli.html
http://www.hrs.hampshire.org.uk/finger/cfinger.html
http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/mus/ak.html
http://www.tkukoulu.fi/~wa/orkesteri/index.html
http://www.tkukoulu.fi/~wa/orkesteri/index.html
http://www.abo.fi/fak/hf/musik/Sibelius/FI/index.htm
http://www.abo.fi/fak/hf/musik/Sibelius/FI/index.htm
http://www.sjoki.uta.fi/~latvis/rockdata.html
http://merikartano.fi/selko/musiikki/00_aloitus.htm
http://merikartano.fi/selko/musiikki/00_aloitus.htm
http://www.tkukoulu.fi/~olkrma/rumpuopas/
http://www.tkukoulu.fi/~olkrma/rumpuopas/
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/
http://www.edu.parnet.fi/~koivuhaka/Harri/gallery.html
http://www.fng.fi/fng/html4/fi/ateneum/children/cont/
http://www.fng.fi/fng/html4/fi/ateneum/children/cont/
http://koulut.tampere.fi/tammela/netdays/list.html
http://koulut.tampere.fi/tammela/netdays/list.html
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kultakausi/
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kultakausi/
http://www.coloring.com/pictures/choose.cdc
http://www.coloring.com/pictures/choose.cdc
http://www.peda.net/verkkolehti/kiuruvesi/rytky?m=content&s_id=5
http://www.peda.net/verkkolehti/kiuruvesi/rytky?m=content&s_id=5
http://opspro.peda.net/jamsa/viewer.php3?DB=alhojarvi&mode=2&document_id=30
http://opspro.peda.net/jamsa/viewer.php3?DB=alhojarvi&mode=2&document_id=30
http://www.peda.net/veraja/mantsala/ohkola/linkit/oppiaineet/kuvaamataito
http://www.peda.net/veraja/mantsala/ohkola/linkit/oppiaineet/kuvaamataito
http://www.coloring.ws/bats1.htm
http://www.coloring.ws/bats1.htm

