
4.–6. LK  

VALINNAIS-

AINEET 

2020–21 
VALINNAISAINE 

Lukuvuonna 2020–2021 jokainen 4., 5. 

ja 6. luokan oppilas opiskelee lukukau-

den ajan valinnaisainetta kahden tunnin 

ajan viikossa (yht. 1 vvt.). Oppilas opis-

kelee yhtä valinnaisainetta joko syyslu-

kukauden 2020 tai kevätlukukauden 

2021. 

Lisätietoja valinnaisaineista löytyy 

tästä lyhyestä oppaasta ja koulun ope-

tussuunnitelmasta osoitteesta 

ops.edu.hel.fi kohdasta Vesalan perus-

koulu - oppiaineet - valinnaiset opinnot. 

Oppilas pääsee esittämään 1. valintatoi-

veen, varavalintatoiveen 1 ja varavalin-

tatoiveen 2. 

Pyydämme ilmoittamaan valinnaisai-

netoiveet omalle luokanopettajalle 

viimeistään keskiviikkona 20.4.2020. 

Lista kaikista 4.-6. luokkien kevään va-

linnaisista aineista (valinnaisaineet to-

teutuvat sen mukaan, miten niitä vali-

taan): 

 

 

 

 

 

Kielellisiä valinnaisaineita: 

Iloa kirjoittamiseen 

Lukupiiri 

Syventävä englanti 

 Taidollisia valinnaisaineita: 

Valinnainen musiikki 

Draama 

Tekstiilityö 

Tekninen työ 

Tietotekniikka 

Valinnainen liikunta 

Valinnainen kotitalous 

Valinnainen kuvataide 

Luonnontieteellisiä valinnaisaineita: 

Science 

Iloa luonnosta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILOA KIRJOITTAMI-

SEEN 4-6   

4.-6. luokille tarjottavan Iloa kirjoitta-

miseen -kurssin tehtävä on innostaa op-

pilaita monipuolisesti kirjoittamisen ja 

sanataiteen pariin ja ohjata heitä tuotta-

maan erilaisia luovia ja ilmaisullisia, 

fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä. Kurs-

sin sisällöt tarkentuvat oppilaiden kiin-

nostuksen ja tarpeiden mukaisesti. 

 

LUKUPIIRI 4-6  

Lukupiiri-valinnaisaineen tehtävä on 

kannustaa oppilasta laajentamaan teks-

tivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja 

nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä 

rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelä-

mysten jakamiseen. 

 

SYVENTÄVÄ ENG-

LANTI 4-6 

Tavoitteena on käyttää kieltä suullisesti 

luonnollisissa ja oppilaalle merkityksel-

lisissä tilanteissa. Työskentelyssä ko-

rostuu pari- ja pienryhmätyö, sekä yh-

dessä oppiminen. 

 

DRAAMA 4-6   

Draamaopetuksen tavoitteena on innos-

taa oppilaita draamalliseen ilmaisuun, 

kehittää ryhmätyötaitoja ja esiintymis-

taitoja. Draamassa opitaan aina jotain 

tutkittavasta teemasta/ilmiöstä, omasta 

itsestä, sosiaalisista taidoista sekä draa-

man ja teatterin muodoista. Oppiminen 

nähdään luovana, yhteisöllisenä ja ak-

tiivisena kokemuksellisena prosessina. 

Draamaopetuksen lähtökohtana on op-

pilaan oman ilmaisun ja draamataitojen 

sekä draamallisen ajattelun kehittämi-

nen oppilaan kyvyt huomioiden. Opetus 

on tavoitteellista, vuodesta toiseen ete-

nevää opetusta. 

 

TEKNINEN TYÖ 4-6   

Valinnaisen teknisen työn opetuksessa 

painotetaan oppilaiden erilaisia kiin-

nostuksen kohteita ja korostetaan yhtei-

söllistä toimintaa. Oppiaineen lähtö-

kohtana on erilaisten laaja-alaisten tee-

mojen kokonaisvaltainen tarkastelu op-

piainerajat luontevasti ylittäen. Ympä-

röivän materiaalisen maailman tunte-

mus luo perustaa kestävälle elämänta-

valle ja kehitykselle. Tähän sisältyy 

myös oppilaiden oma elämänpiiri, pai-

kallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön 

kulttuurinen moninaisuus. Tekninen työ 

kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistu-

via sekä osaavia ja yritteliäitä kansalai-

sia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja 

joilla on taito ilmaisuun sekä halu yllä-

pitää ja kehittää teknisen työn kulttuu-

ria. 

TEKSTIILITYÖ 4-6  

Valinnaisen tekstiilityön tehtävä on 

vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin 

tekemiseen sekä innostaa keksivään, 

kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntä-

vään tekstiilityöhön. Oppilasta ohjataan 

hahmottamaan ja hallitsemaan kokonai-

nen tekstiilityöprosessi ja sen dokumen-

tointi sekä opastetaan suunnittelemaan 

ja valmistamaan yksin tai yhdessä teks-

tiilityötuote tai -teos luottaen omiin es-

teettisiin ja teknisiin ratkaisuihin. Oppi-

lasta ohjataan tunnistamaan käsitteistöä 

sekä tuntemaan monia erilaisia materi-



aaleja ja työstämään niitä tarkoituksen-

mukaisesti. Oppilasta opastetaan käyt-

tämään tieto- ja viestintäteknologiaa 

tekstiilityön suunnittelussa, valmista-

misessa ja tekstiilityöprosessin doku-

mentoinnissa. Oppilasta ohjataan arvi-

oimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan 

vuorovaikutteisesti omaa ja muiden ko-

konaisen tekstiilityön prosessia sekä ar-

vioimaan kulutus- ja tuotantotapoja 

kriittisesti. 

TIETOTEKNIIKKA 4-6   

Tietotekniikan valinnaiskurssi johdatte-

lee oppilaan tietokoneen monipuoliseen 

peruskäyttöön. Tavoitteena on, että op-

pilas osaa käyttää tietokoneen ohjelmia 

opiskelussaan tarkoituksenmukaisesti 

ja tehokkaasti tuntien tekniikan mah-

dollisuudet, uhat ja heikkoudet. 

 

VALINNAINEN KOTI-

TALOUS 4-6   

4.-6. vuosiluokkien kotitalouden valin-

naiskurssien tehtävänä on kehittää oppi-

laissa vähitellen monipuolista kotita-

loudellista osaamista ja ajattelua sekä 

tukea oppilaan laaja-alaista osaamista, 

erityisesti itsestä huolehtimisen ja arjen 

taitoja (L3) sekä ajattelun ja oppimaan 

oppimisen taitoja (L1). Kotitalousope-

tuksen taustalla on arjen ilmiöiden oi-

valtaminen ja opetuksella tuetaan oppi-

laiden kasvua kodin arjen perusedelly-

tysten tunnistamiseen. Vuosiluokilla 4-

6 harjoitellaan oppilaan itsenäistä toi-

mintaa ikätason mukaisesti erilaisissa 

kotiin liittyvissä arjen askareissa. Oppi-

laita ohjataan kestävää kehitystä edistä-

viin valintoihin ja toimintaan. Erityistä 

huomiota kiinnitetään ohjauksen ja tuen 

tarpeisiin, ajanhallintaan sekä turvalli-

seen työskentelyyn ja arjen rutiineihin. 

 

VALINNAINEN KUVA-

TAIDE 4-6 

Valinnaisen kuvataiteen opetuksen teh-

tävänä on ohjata oppilaita tutkimaan ja 

ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista 

todellisuutta erilaisin taiteen keinoin. 

Lähtökohdaltaan valinnainen kuvataide 

on yhteisöllistä toimintaa, joka antaa 

oppilaille mahdollisuuden osallistua ja 

rikastuttaa koulun toimintaympäristöä 

sekä vahvistaa oppilaan identiteetin ja 

itsetunnon rakentumista, kulttuurista 

osaamista ja yhteisöllisyyttä. Perustana 

opetukselle ovat oppilaiden omat koke-

mukset ja mielikuvitus sekä kokeilemi-

sen ja tutkimisen ilo. 

 

VALINNAINEN LII-

KUNTA 4-6 

Vuosiluokilla 4-6 pääpaino on moni-

puolisessa motoristen perustaitojen kar-

tuttamisessa ja liikkumisen taitojen 

vahvistamisessa eri liikuntamuotojen ja 

-lajien avulla. Erityisen tärkeää on vah-

vistaa oppilaan myönteistä minäkäsi-

tystä ja vahvistaa liikkumisen iloa. Ope-

tus tukee oppilaiden hyvinvointia, kas-

vua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä 

kannustaa liikunnan harrastamiseen. 

Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa 

mukaisesti toiminnan suunnitteluun 

sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän 

toiminnasta. Valinnaisen liikuntakurs-

sin tavoitteena on tutustua oppilaiden 

kanssa monipuolisesti eri liikuntalajei-

hin, kuten palloiluun, kuntoiluun ja pe-

rusliikuntaan. Kurssin alussa oppilaat 

osallistuvat liikuntaohjelman suunnitte-

luun yhdessä opettajan kanssa. Oppi-



tunneilla painotetaan aktiivisuutta, ryh-

mässä työskentelytaitoja ja vastuulli-

suutta omasta ja yhteisestä tekemisestä. 

 

VALINNAINEN MU-

SIIKKI 4-6  

Tavoitteena on luoda musiikin opiske-

lukokonaisuus, joissa erilaiset musiikil-

liset työtavat ja vuorovaikutustilanteet 

ja yhteismusisointi on mahdollista. Op-

pimisen ilo ja myönteiset musiikkiko-

kemukset ja -elämykset innostavat ja si-

touttavat oppilaita kehittämään musii-

killista osaamistaan. Opetustilanteissa 

käytetään myös tieto- ja viestintätekno-

logian sovelluksia musiikin tekemi-

seen. Musiikkikäsitteitä opiskellaan 

musiikin tekemisen yhteydessä. 

Tavoitteena on laajentaa ja kehittää op-

pilaiden musiikillista osaamista sekä tu-

tustuttaa heidät bändisoittimiin. Myös 

oppilaiden itse soittamat instrumentit 

pyritään tuomaan osaksi yhteissoittoa. 

Opetuksessa hyödynnetään taide- ja 

kulttuurialojen yhteistyötahojen tarjo-

amia mahdollisuuksia. Soveltuvin osin 

hyödynnetään lähialueiden elävän mu-

siikin ja musiikin työpajojen tarjontaa. 

 

ILOA LUONNOSTA 4-6 

Iloa luonnosta -valinnaisaineen tehtävä 

on tuottaa iloa ja herättää luonnontie-

teellistä kiinnostusta käytännönlähei-

sillä työtavoilla. Oppiaineen tavoite on 

tutustuttaa oppilas lähiympäristöön, 

mm. koulukasvihuoneeseen. Lähiym-

päristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia 

havainnoidaan käytännönläheisin työ-

tavoin. Oppiaine tarjoaa mahdollisuu-

den harjoitella kestävää elämäntapaa 

kokemuksellisesti ja elämyksellisesti. 

SCIENCE 4-6   

Science laajentaa ja syventää perusope-

tuksessa annettavan ympäristö- ja luon-

nontiedon opetuksen sisältöä. Oppilas 

saa omien kokemusten ja tutkimusten 

avulla laajemman kokonaiskuvan luok-

katason keskeisestä opetettavasta sisäl-

löstä. 
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