
 

 

UINNINOPETUSSUUNNITELMA 
Uinninopetus keskitetään parittomille luokille (1, 3, 5). Parillisilla luokilla (2, 4, 6) on omaehtoista uintia lii-

kuntatuntien puitteissa, sekä vapaa-aikana huoltajien vastuulla. 

 

1. luokka (5 uintituntia) 

I tunti 

 rytminen hengitys (puhallukset, hengityksen pidättäminen)  

 kellunnat (päin, selin)  

 liu’ut (päin, selin)  

II tunti 

 tasoryhmät uimataidon perusteella (10 metrin uinti, 2 ja 3 ryhmät) 

 selin kellunta ja -liuku  

 alkeisselkäuinti  

III tunti 

 tasoryhmät uimataidon perusteella (25 metrin uinti, 1 ryhmä) 

 alkeisselkäuinnin kertaus  

 päin kellunta ja – liuku  

 myyräuinti  

IV tunti 

 myyräuinnin kertaus  

 esine vyötärön syvyydestä  

 hyppy rintasyvyiseen veteen  

V tunti 

Suoritetaan uimataidon arviointikortin tehtävät = tavoitteet 

 alkeisuintia vähintään 10 metriä (alkeisselkä tai alkeiskrooli eli myyrä)  

 selin kellunta x-asennossa tai päin kellunta kasvot vedessä  

 esineen nouto pohjasta - vähintään vyötärön syvyisestä vedestä  

 hyppy vähintään rintasyvyiseen veteen  

Oppilaalle annetaan viimeisellä uintikerralla oppilaan arviointikortti, jossa on I luokan tavoitteet. Siihen mer-
kitään tiedot oppilaan uimaan oppimisen edistymisestä, sekä mitä harjoitteita tulisi vielä kehittää. Uimaopetta-
jat arvioivat oppilaan taidot ja opettaja kirjaa ne arviointikorttiin. Oppilas saa arviointikortin kotiin. Näin saa-

daan myös koteihin tieto lapsen uimataidosta ja vanhemmat näkevät, mitä taitoja he voisivat yhdessä harjoi-
tella. 

Oppilaille jaetaan myös 10 kpl uinnin vapaalippuja, joilla oppilas voi maksutta vapaa-aikanaan, yhdessä maksa-
van aikuisen kanssa, uida turkulaisissa uimahalleissa ja maauimaloissa. Uimahallit ja maauimalat, joissa liput 
hyväksytään ”maksuvaluuttana”, on kirjattu kulloinkin jaettaviin vapaalippuihin. Vapaaliput ovat voimassa yh-
den kokonaisen kalenterivuoden.  

 

 



 

 

3. luokka (4 uintituntia) 

I tunti 

 tasoryhmät uimataidon perusteella 

 kerrataan kellunnat ja liut 

 selkäuinti kokonaissuorituksena  

II tunti 

 selkäuinnin kertaus 

 liuku pinnan alla ja hengitysrytmin harjoittelua 

 rintauinnin potku   

III tunti 

 rintauinnin potkun kertaus  

 rintauinti käsiliike 

 rintauinnin kokonaissuoritus 

IV tunti 

 veden polkeminen  
 hyppy uintisyvyiseen veteen jalat edellä  
 esineen sukellus vähintään rintasyvyisestä vedestä 

Tavoitteet: 

 25 metriä yhtä tai kahta eri uintitekniikkaa tai alkeisuintia uiden  

 liuku pinnan alla  

 hyppy jalat edellä uintisyvyiseen veteen  

 selin kellunta 20 sekuntia  

 veden polkeminen uintisyvyisessä vedessä 20 sekuntia 

 esineen sukellus vähintään rintasyvyisestä vedestä  

 

5. luokka (2 uintituntia) 

I tunti 

 tasoryhmien kertaus  

 rintauinti hengitysrytmin kanssa kokonaissuorituksena  

II tunti 

 krooli- eli vapaauinti kokonaissuorituksena tai hengenpelastustaidon harjoittelua 

Tavoitteet: 

 50 metriä kahta eri uintitekniikkaa uiden  

 lähtö pinnasta ja esineen nouto uintisyvyisestä vedestä  

 pelastushyppy  


