
 
  

   KUVATAIDELUOKAT 3-6 
 

   Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä  
          ja tekemisen riemua!  
 

 
Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk 

 

                        
Muumitalot, sekatekniikka 3 lk                                       

Aleksis Kiven peruskoulu  



 
 

Aleksis Kiven peruskoulun 3. luokalta alkava kuvataideluokka 

on ollut toiminnassa vuodesta 2010 alkaen. Luokalle pyritään 

vuosittain soveltuvuuskokeella. Kuvataidetta opiskellaan 3 tuntia 

viikossa 6. luokkaan saakka sekä kuvataiteen aineenopettajien että 

kuvataiteeseen erikoistuneiden luokanopettajien johdolla. Oppilaan 

on sen jälkeen mahdollisuus siirtyä koulumme kuvataideluokille 7-9 

ilman soveltuvuuskoetta. Soveltuvuuskoe (3.lk)on tammikuussa 
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¤ Kuvataideluokalla opiskelu antaa kuvataiteesta innostuneelle ja lahjakkaalle  

oppilaalle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvataiteen eri alueisiin, kehittää 
omaa persoonallista ilmaisua, luovuutta sekä katsomisen ja näkemisen taitoa. Tärkeä 

näkökulma on ympäristön tutkiminen lähtökohtana oppilaan oma kokemusmaailma. 

  
¤ Kuvataideluokilla opiskellaan piirtämistä, maalausta, grafiikkaa, askartelua,  

muovailua, rakentelua, keramiikkaa, valokuvausta, kuvankäsittelyä ja videokuvausta. 
  

¤ Kuvataideopetuksen keskeiset sisältöalueet ovat: 1. visuaalinen havaitseminen ja 

ajattelu 2. kuvallinen tuottaminen, 3. visuaalisen kulttuurin tulkinta, 4. esteettinen, 
ekologinen ja eettinen arvottaminen. Tutkiminen ja opiskelu on luontevaa omien 

kuvakulttuurien, ympäristön kuvakulttuurien ja taiteen maailmojen kautta. 
            

 

    

  ” Stick ” (kansionkansi) ,tussi ja puuväri 4lk.               ” Lintu”,puu ja akryyliväri, 4.lk 
 

Kuvataideluokat 3-4  



Harjoitetaan monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja mielikuvituksen 
käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen ja kokeileva.  
¤ perustekniikoiden opettelua (lyijykynä, puuväri, tussi, pastelli, vesiväri ja hiili)  
¤ askartelua, muovailua ja kolmiulotteista rakentelua käyttäen mm. 

kierrätysmateriaaleja  

¤ yksinkertaisia painomenetelmiä (sapluunapainanta, monotypia)  
¤ taidekuvien tarkastelua, näyttelykäyntejä ja erilaisia projekteja  

 

  
Asetelma, liitu, 5 lk.                           Maisema, ilmaperspektiivi, öljyväri 6 lk. 
 
 

Kuvataideluokat 5-6  
Syvennetään kuvallista ilmaisua ja ajattelua ja tutustutaan me-
diateknologiaan. Oppilaan ymmärrys eri kulttuureista ja niiden välisestä 
vuorovaikutuksesta kehittyy taidehistorian tarkastelun ja 
kuvantulkintataitojen kehittyessä. Oman lähiympäristön tarkastelua.  
 
¤ perustekniikoiden hallintaa kehitetään ja opetellaan myös öljyvärimaalausta ja 

mustetekniikoita  

¤ keramiikkaa ja pienoismallin tekoa  
¤ kohopainantaa (lino- ja press print -painolaatoilla)  

¤ digitaalivalokuvausta ja kuvankäsittelyä  
¤ videoharjoituksia  

¤ taidekuvista omiin kuviin,  

*näyttelykäyntejä ja erilaisia projekteja  
 

 
 

 



                         

                              ” Ongella”, vesiväri 5lk. 
 

       
                  ”  Lumilinna ” , sekatekniikka 4lk.                            ”  Maja” , sekatekniikka 5lk. 
 
                                                            
 
 

                                                         INFO  
                                                   

 INFOTILAISUUTTA KOULULLA EI JÄRJESTETÄ. INFO LÖYTYY KOULUMME KOTISIVULTA                                                                                                                            
                                   
 

 
 

                                                      

                          
          Koulumme nettisivut: www.akivpk.edu.hel.fi  
 



 

    


