
 

 

UINNINOPETUSSUUNNITELMA  
 
Sivistystoimialan perusopetuksen uimaopettajien toimesta annettava uinninopetus keskitetään parittomille 
luokille (1, 3, 5). Parillisilla luokilla (2, 4, 6) on omaehtoista uintia liikuntatuntien puitteissa, sekä vapaa-
aikana huoltajien vastuulla. 
 
 
 
I luokka (viisi uintituntia) 

 
I TUNTI: 

 
• veteen totuttelu, vedenpelon voittaminen ja liikkuminen altaassa eritavoin leikkien 
• rytminen hengitys (puhallukset, hengityksen pidättäminen) ja kastautuminen 
• kellunnat (päin, selin, kilpikonna) 
• liu’ut (päin, selin) 
• kartoitus uintitaidosta 
 

                    II TUNTI: 
 

• liikkuminen altaassa eritavoin leikkien 
• selinkellunta ja -liuku 
• selkäuinnin potkut 
• alkeisselkäuinti 
 
III TUNTI: 
 
• liikkuminen altaassa eritavoin leikkien 
• päinkellunta ja -liuku 
• myyräuinnin potkut ja käsivedot erikseen 
• myyräuinti 

 
                     IV TUNTI: 
 

• liikkuminen altaassa eritavoin leikkien 
• alkeisuintien kertaus 
• esine vyötärön syvyydestä 
• hyppy rintasyvyiseen veteen 

 
                      V TUNTI: 
 

Suoritetaan uimataidon arviointikortin tehtävät (1. lk tavoitteet) 
 
• alkeisuintia vähintään 10 metriä (alkeiskrooli eli myyrä tai alkeisselkä) 
• selinkellunta x-asennossa ja päinkellunta kasvot vedessä 
• esine vähintään vyötärön syvyydestä 
• hyppy vähintään rintasyvyiseen veteen 

 
  



 

 

Oppilaalle annetaan viimeisellä uintikerralla oppilaan arviointikortti , missä on 1. luokan tavoitteet. Sii-
hen merkitään tiedot oppilaan uimaan oppimisen edistymisestä sekä, mitä harjoitteita tulisi vielä kehittää. 
Uimaopettajat arvioivat oppilaan taidot ja opettaja kirjaa ne arviointikorttiin. Oppilas saa arviointikortin 
kotiin. Näin saadaan myös koteihin tieto lapsen uimataidosta ja vanhemmat näkevät, mitä taitoja he voisi-
vat yhdessä harjoitella. 
 
II luokka:  Omaehtoisen uinnin aikaa, vastuu on huoltajilla. 
 
 
 
III luokka (neljä uintituntia) 
 
                            I TUNTI: 
                        

• tasoryhmät uimataidon perusteella 
• kerrataan selin- ja päinkellunnat ja -liu'ut 
• selkäuinnin potkut 
• alkeisselkäuinti 

 
 
                            II TUNTI: 

 
• selkäuinti kokonaissuorituksena 
• esineen sukeltaminen rinnan syvyydestä 
  
 

                            III TUNTI: 
 

• krooliuinnin potkut 
• myyräuinti / krooliuinti  
• pituus- ja syvyyssukellus 
 

 
                             IV TUNTI: 
 

• selinkellunta 20 sekuntia 
• veden polkeminen 20 sekuntia uintisyvyisessä vedessä  
• hyppy jalat edellä uintisyvyiseen veteen 

 
Tavoitteet: 
• 25 metriä yhtä tai kahta eri uintitekniikkaa tai alkeisuintia uiden  
• pituussukellus pinnan alla 
• hyppy jalat edellä uintisyvyiseen veteen 
• selinkellunta 20 sekuntia 
• veden polkeminen 20 sekuntia uintisyvyisessä vedessä  
• esineen sukellus vähintään rintasyvyisestä vedestä 

 
 
IV luokka:  Omaehtoisen uinnin aikaa, vastuu on huoltajilla. 

 
                                                                       
 

  



 

 

V luokka (kaksi uintituntia)  
 
 
                            I TUNTI: 
                              

• tasoryhmien kertaus 
• rinta- tai vapaauinti hengitysrytmin kanssa kokonaissuorituksena 
• uintimatka 

 
 

 
II TUNTI: 
 
• hengenpelastustaitojen harjoittelua 
   
Tavoitteet: 
• 50 metriä kahta eri uintitekniikkaa uiden 
• lähtö pinnasta ja esine uintisyvyisestä vedestä 
• pelastushyppy 

 
 
 
VI luokka:  Omaehtoisen uinnin aikaa, vastuu on huoltajilla. 
 
 
 


