
OPETUSSUUNNITELMAMUUTOKSET 

Pukinmäenkaaren peruskoulu 

 

LUKU 11 VALINNAISET OPINNOT 

 

11.1. Lisäys yleisen osan tekstiin punaisella 

Opinnot toteutetaan syventämällä oppiaineiden opetussuunnitelman sisältöjä. 

Kurssikuvaukset ovat oppiaineen yhteydessä. Kaikkia kursseja ei tarjota joka vuosi. 

Oppilas valitsee vaihtoehdoista 2 mieluisinta, joista 1 toteutuu kullekin vuosiluokalle. 

11.2. 

Valinnaisaineiden valinnat toteutetaan keväisin tehtävällä kyselyllä 1-2- vuosiluokkaa 

koskien. Oppilas asettaa valinnaisaineet järjestykseen mielekkyyden mukaan. Kaikkia 

valinnaisia aineita tai oppiaineiden yhteydessä olevia valinnaiskursseja ei tarjota joka 

vuosi. 

Valinnaisaineita ovat käsityö, kuvataide, kotitalous, liikunta, musiikki, venäjä, B2- kielet 

(espanja, ranska, venäjä), kirjallinen ilmaisu, musiikki, draamailmaisu, tieto- ja 

viestintätekniikka, Advanced English, Vot harasoo (5. ja 7 lk), Palveluprojekteja 

lähiympäristössä, Elämää varten sekä robotiikka ja ohjelmointi. 

Samat tekstikorjaukset tulevat luvun ”Valinnaiset opinnot” alkuun. 

 

Uudet valinnaiset oppiaineet ja/tai valinnaiskurssit 

oppiaineiden yhteyteen 

 

Tieto- ja viestintätekniikka 

Laaja-alainen osaaminen: 3.3.5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 

LYHYT kuvaus valinnaiskurssista: Oppilas harjaantuu käyttämään tehokkaammin 

tietotekniikkaa. Kurssilla harjoitellaan tekstinkäsittelyn perusteita, kuvankäsittelyä, tiedon 

hankintaa ja sähköpostin käyttöä erilaisten pienten tehtävien avulla. 

 

2 vvt, 5.lk 
 
Tietotekniikan perustaitoja  
 



Tavoitteet Sisällöt 

1. Oppilas tutustuu eri atk-ohjelmiin. 
Oppilas harjaantuu käyttämään 
tehokkaammin tietotekniikkaa (L).  
 

Word 
Oppilas harjoittelee erityyppisten tekstien 
kirjoittamista ja tallentamista. Oppilas 
harjoittelee tekstinkäsittelyn perustaitoja, 
kuten ison alkukirjaimen ja pisteen 
laittaminen, kappalejako, fontin ja 
fonttikoon määrittäminen, taulukon ja 
kuvan lisääminen, sivunumeron 
lisääminen, näppäinkomentojen käyttö, 
nuolinäppäimillä tekstissä liikkuminen, 
tekstin sujuva korjaaminen ja sanavälin 
laittaminen. Harjoitellaan kuvan ja tekstin 
yhdistämistä.  
 
PowerPoint 
Oppilas harjoittelee yksinkertaisen dia-
esityksen tekoa PowerPoint -ohjelmalla.  
 
Oppilas tekee eri atk-ohjelmilla pieniä 
julkaisuja esim. kortti, mainos, lehti, 
etiketti, kirjanmerkki  ja kalenteri 

2. Oppilas tutustuu yksinkertaiseen 
kuvankäsittelyyn (L). 

Harjoitellaan kuvankäsittelyn perusteita.  
Harjoitellaan piirrosohjelman käyttöä. 

3. Oppilas harjoittelee käyttämään 
sähköpostia (L). 

Harjoitellaan sähköpostin lähettämistä ja 
vastaanottamista. Harjoitellaan 
liitetiedoton lisäämistä sähköpostiin.  

4. Oppilas harjoittelee tiedonhankintaa 
Internetistä (L). 

Harjoitellaan tiedonhankintaa 
hakukoneilla.  

5. Tutustutaan 
kymmensormijärjestelmään (L).  

Harjoitellaan kahden käden käyttöä 
näppäimistölle kirjoitettaessa. 
Tutustutaan alustavasti 
kymmensormijärjestelmään.  

 
Työtavat : Kurssilla tehdään yksilö- ja parityötä.  
Arviointi : Todistukseen tulee merkintä suoritettu/hylätty. 

 

ILMAISU / DRAAMA 

 

2 vvt, 4.lk-6.lk  

 

Laaja-alainen osaaminen: 3.3.2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 



LYHYT kuvaus valinnaiskurssista: Oppilas tutustuu draaman eri lajeihin ja työtapoihin. 

Kurssilla harjoitellaan keskittymistä, rooleihin eläytymistä  ja itsensä ja toisen 

hyväksymistä. Kurssilla tuetaan ja kehitetään oppilaan itseluottamusta ja itseilmaisua.  

 

 
 
Ilmaisutaito 

Tavoitteet Sisällöt 

 

1. Ryhmäytyminen 
 

 

Tutustumisleikit 

2.  Harjoitellaan keskittymistä ja toisen 
kuuntelemista (L).  

Tehdään erilaisia harjoituksia pareittain 
ja erilaisissa ryhmissä. Harjoitellaan 
draaman eri työtapoja kuten esimerkiksi 
keskittymis- ja kontaktiharjoitukset ja 
äänimaisema. 

3.  Harjoitellaan tunnetaitoja sekä itsensä 
ja toisen hyväksymistä (L). 

Pelit ja leikit 

Tunnetaitojen harjoittelua draaman 
keinoin esim. pantomiimi, 
kontaktiharjoitukset, ohitanssi, kuuma 
tuoli ja omantunnonkuja. 

4.  Tutustutaan draaman eri lajeihin ja 
harjoitellaan rooleihin eläytymistä (T). 

Improvisaatio, liikeilmaisu ja 
prosessidraama.  

5.  Tuetaan ja kehitetään oppilaan 
itseluottamusta ja itseilmaisua (L).  

Harjoitellaan pieniä kohtauksia (esim. 
improvisaatio) ensin pareittain tai 
pienissä ryhmissä ja esitetään sitten 
koko ryhmälle.  

 
Työtavat: Kurssilla tehdään harjoituksia pareittain ja erilaisissa ryhmissä. 

Arviointi: Todistukseen tulee merkintä suoritettu/hylätty. 

 

Advanced English  

 8. luokalla alkava motivoituneille ja englannissa hyvin menestyneille oppilaille 

tarkoitettu valinnainen kurssi. 

 Painopiste suullisessa kielenkäytössä. 

 Tutustutaan ja syvennetään englanninkielisten maiden kulttuurintuntemusta. 



 9.-luokalta alkaen edetään kohti lukion oppisisältöjä, opetuksen ylöspäin 

eriyttäminen tarpeen mukaan. 

 Osa kurssin sisällöstä määrittyy oppilaslähtöisesti osallistujien omien mielenkiinnon 

kohteiden mukaisesti. Oppilaat jakavat omaa osaamistaan ja tuottavat 

kurssitovereilleen oppimistehtäviä. 

 Suullisten ja kirjallisten esitelmien ja kesätyöhakemusten tekeminen, digitaalisten 

aineistojen käyttö keskiössä. 

 Arviointi on luonteeltaan kannustavaa (itse- ja vertaisarviointi). Opettaja määrittelee 

kurssiarvosanan monipuolisten näyttöjen perusteella. 

L1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen. 

 Kieltenopiskelutaitojen monipuolinen kehittäminen (muistiinpanotekniikka, 

kokeisiinlukutekniikka, suullisen harjoittelun painottaminen) 

L2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. 

 Englanninkielisen maailman eri alueiden kulttuurisiin erityispiirteisiin tutustumista. 

 Monipuolisten ilmaisutaitojen harjoittelu (puheen pitäminen, haastattelu, small talk). 

L4. Monilukutaito. 

 Tiedonhakutaitojen kehittäminen. 

 Eri tekstityyppien lukeminen ja tuottaminen (uutisteksti, blogi, haastattelu, 

kaunokirjallisuus, runous, kappaleiden sanoitukset) 

 Multimediaalinen viestintä (videoblogi, kamerakynä) 

L5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. 

 Tehtävien tekemisessä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa (iPad, kannettavat 

tietokoneet) ja tuotokset tallennetaan sähköisille alustoille. 

L6. Työelämätaidot ja yrittäjyys. 

 Työhakemusten kirjoittamista ja videohakemuksen laatimista. 

 Työhaastattelutilanteiden harjoitteleminen. 

 

 

Palveluprojekteja lähiympäristössä 

7 lk 1 vvt 

 

 

Tavoitteet: 

Tutustutaan elokuvan käsikirjoittamiseen, rakenteeseen, kuvakokoihin ja työprosessiin 

sekä editointiin. Tavoitteena tehdä toimiva elokuvakäsikirjoitus, joka kuvataan ja 

editoidaan valmiiksi elokuvaksi. 



 

Sisältö: 

Äidinkielen opettajan johdolla harjoitellaan käsikirjoituksen tekemistä. Lopputuloksena 

syntyy yksi tai useampi elokuvakäsikirjoitus. 

Harjoitellaan dialogin kirjoittamista, juonen kuljettamista kiinnostavasti ja ymmärrettävästi. 

Käydään läpi elokuvan perusrakenne. Mietitään miten tehdään koukuttava alku, hauskoja 

juonenkäänteitä ja ja vaikuttava loppu. Kirjoittaminen harjoittaa itseilmaisun taitoja.  

Kuvataiteen opettajan johdolla kuvataan yksi tai useampi käsikirjoituksista. Työprosessi 

etenee käsikirjoituksen muuttamisesta kuvakäsikirjoitukseksi ja lopulta syntyy valmis 

editoitu elokuva. Opiskellaan mitä ovat kuvakoot, kuvakulmat ja kuinka niitä hyödynnetään 

elokuvan tekemisessä.  

Ennen kuvaamista ryhmä tekee keskenään työnjaon (kuvaaja, ohjaaja, editoija, lavastaja 

jne.) Ryhmä kuvaa itsenäisesti käyttäen apunaan käsikirjoitusta ja kuvakäsikirjoitusta. 

Työskentely vaatii vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen harjoittelua. Kuvaus tapahtuu iPad:llä. 

Kuvaus- ja editointitaidot ovat tieto- ja viestintäteknologista osaamista joka opitaan itse 

tekemällä ja ryhmän toimintaan osallistumalla.  

 

Arviointi 

Kurssin lopuksi katsotaan yhdessä valmistunut elokuva/elokuvat ja pidetään loppukrittiikki, 

eli arvioidaan käsikirjoituksen, kuvauksen, kuvakokojen ja editoinnin onnistumista. Kritiikki 

tapahtuu yhdessä keskustellen. Pääpaino on positiivisissa, onnistuneissa asioissa. 

Lopuksi voidaan puhua siitä mitä olisi voinut tehdä paremmin. Keskustellaan siitä millaisia 

sosiaalisia taitoja tekeminen on vaatinut ja kuinka työskentely sujui. 

 

Laaja-alaiset tavoitteet: 

L2 Kulttuurin osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 

Lyhyt kurssikuvaus 

Kurssilla kirjoitetaan käsikirjoitus, joka kuvataan elokuvaksi. Työskentelyvaiheet ovat 

käsikirjoituksen teko, kuvakäsikirjoituksen teko, kuvaus ja editointi. Kuvaus ja editointi 

tapahtuu iPad:llä. Kurssille osallistuminen harjoittaa itseilmaisu- ja yhteistyötaitoja.  

 

 

”VOT HARASO” VENÄJÄ  



  

Valinnaiset opinnot 7. luokalla "Vot haraso" - venäjä   

1 vvt 

  

Oppiaineen tehtävä  

Tutustuttaa oppilaita monipuolisesti venäjän kieleen ja venäläiseen kulttuuriin.  

Oppia käyttämään venäjän kieltä erilaisissa helpohkoissa, arkipäivän tilanteissa.  

Oppilaiden kielitietoisuuden laajentaminen.  

Oppilaiden ja lähiympäristön monikielisyyden ja -kulttuurillisuuden hyödyntäminen ja 

arvostaminen.  

Vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin 

kielitaitoa rohkeasti.  

   

Valinnaisaine venäjän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

vuosiluokalla 7  

Venäjän kielen käyttämistä oppilaille merkityksellisissä tilanteissa.  

Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyöskentely sekä yhdessä oppiminen 

erityyppisissä oppimisympäristöissä mukaan luettuna tieto- ja viestintätekniikka.  

Työtapoina käytetään ikäryhmälle soveltuvia menetelmiä mm. digimateriaaleja, 

pelillisyyttä, draamaa, musiikkia ja toiminnallisuutta.  

Oppilaat dokumentoivat omaa venäjän kielen opiskelunsa kehittymistä ClassNoteBookiin 

tai Eurooppalaisen kielisalkun tai muun vastaavan työvälineen avulla.  

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki valinnaisessa venäjän kielessä vuosiluokalla 7  

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti.  

Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi valinnaisessa venäjän kielessä vuosiluokalla7  

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja monipuolista. Pääpaino on suullisessa 

kielitaidossa ja jatkuvassa näytössä, aktiivisuudessa. 

ClassNoteBook tai Euroopplainen kielisalkku tai muu vastaava työkalu toimii osaamisen 

dokumentoinnin apuna. Myös digitaalisia apuvälineitä käytetään arvioinnin tukena (tabletit, 

äänitys yms.). 

Oppilaat tekevät sekä itsearviointia että vertaisarviointia.  



T1  

Opetuksen tavoitteet  

T1  

Ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristöä ja venäjän kielen asemaa siinä.  

T2  

Venäjän kielen ominaispiirteisiin ja ääntämiseen, ja kyrillisen kirjaimistoon tutustuminen.  

T3  

Harjoitellaan eri viestintäkanavia käyttäen etupäässä suullista mutta myös kirjallista 

viestintää ja vuorovaikutusta venäjän kielellä.  

 
 

Elämää varten  

( 2 vvt 8.-9.lk. monimuotoluokille)  

 

Elämänhallinnan valinnaisaine on käytännönläheinen opintokokonaisuus, jossa 

tutustutaan ja harjoitellaan arkielämässä sekä tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja. 

Alla olevista sisällöistä valitaan oppilaita kiinnostavia aiheita.  

TAVOITTEET  

L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

 Itselle sopivien opiskelutekniikoiden löytäminen ja kokeeseen valmistautuminen 

L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 Sosiaalisten taitojen harjoittelu ja muiden huomioiminen 

L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 Omien vahvuuksien löytäminen ja itsetunnon vahvistuminen 

 Oman elämän mielekkyyden ja tärkeyden ymmärtäminen 

 Tunne- ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelu 

 Mielekkäiden harrastusmahdollisuuksien kartoittaminen 

 Elämän eri osa-alueiden (uni, koulu, vapaa-aika, ravinto, liikunta) tasapainon 

tärkeyden ymmärtäminen 

 Itselle sopivien rentoutumisen ja rauhoittumisen keinojen löytäminen 

 Rahankäytön suunnittelu 

 Valtion ja kuntien tarjoamiin palveluihin tutustuminen 

 

L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 



 Tietoteknisten perustaitojen vahvistaminen 

L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys 

 Eri ammatteihin ja koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen 

 Oman tulevaisuuden suunnittelu  

 

L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 Tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnan jäsenenä ja 

vahvistetaan kansalaistaitoja 

 

SISÄLLÖT  

 sosiaaliset taidot 

 tunnetaidot 

 vapaa-ajan viettotavat  

 hyvinvointi ja stressin säätely 

 itsenäistyminen 

 oman talouden suunnittelu ja rahankäyttö 

 opiskelutaidot 

 työelämätaidot 

 

TYÖTAVAT JA OPETUSMENETELMÄT  

Työtavat ja opetusmenetelmät ovat joustavia ryhmän ja osallistujien tarpeiden mukaan. 

Valinnaisaineessa opitaan opettajajohtoisesti ja yhteistoiminnallisen oppimisen, erilaisten 

tutustumiskäyntien sekä tietoteknisten välineiden avulla. Osallistujilla on mahdollisuus 

vaikuttaa opetusmenetelmien valintaan. Tarkoituksena on työskennellä mahdollisimman 

oppilaslähtöisesti erilaisten oppijoiden tarpeet huomioiden. 

 

ARVIOINTI  

Arvioinnissa korostuu oppilaan oma aktiivisuus ja osallistuminen yhteisiin harjoituksiin 

sekä projekteihin. Oppilaat arvioivat myös itse omia taitojaan ja tavoitteiden saavuttamista 

itsearvioinnin avulla.  

 

 

T1. Vahvaan perusrakenteiden hallintaan perustuva kielitaidon monipuolinen 

kehittäminen. Muilla englanninkursseilla opiskeltujen sisältöjen (sekä kielellisten että 

kulttuuristen) syventäminen. 

T2. Yhdeksännellä luokalla lukio-opintoihin orientoituminen ja esimerkiksi IB-linjasta 

kiinnostuneiden oppilaiden valmentaminen. 



 

KÄSITYÖ 

 

KÄSITYÖ 4-6-LUOKAT 1-2 vvt 

Valinnaiset kurssit 

 

Oppiaineen tehtävä 

* Syvennetään käsityön opetussuunnitelman sisältöjä 

* Tutustutaan käsityön erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja työtapoihin 

* Harjoitellaan työskentelyä valmiin ohjeen ja mallin mukaan 

* Harjoitellaan oman työn suunnittelu- ja toteutusprosessia 

* Ohjataan oppilaita pohtimaan ihmisten kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti 

oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista 

 

Oppiaineen työtavat 

* Työskennellään yksin ja yhdessä 

* Käytetään monipuolisesti käsityön eri tekniikoita ja välineitä 

* Huomioidaan vuodenajat ja juhlat 

Arviointi 

Kaikki kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 

SISÄLLÖT 

* Omavalintainen tekstiilityö 

Kurssilla valmistetaan yksinkertainen omavalintainen tekstiilityö. Kurssi toteutetaan 

oppilaan toiveet ja taidot huomioiden.  

* Tekstiilin/ vaatteen tuunaus 

Muokataan vanhasta tai rikkinäisestä vaatteesta/tekstiilistä jälleen käyttökelpoinen tai 

täysin uusi. 

* Lennokin/pienoismallin valmistus 

 Rakennetaan joko näytille asetettava pienoismalli (auto, lentokone, laiva) tai lennokki, 

jonka tulisi lentää lopulta. Mikä tahansa luokkatila käy. 20 oppilasta? 



* Pienhuonekalun rakentaminen 

Kurssilla valmistetaan yksinkertainen omavalintainen pienhuonekalu. Kurssi toteutetaan 

oppilaan toiveet ja taidot huomioiden. Teknisen työn tila vaaditaan. Max. 15 

oppilasta/luokkatila? 

* Lelun/pelin valmistus 

Oppilas suunnittelee käyttökelpoisen lelun/pelin valitsemistaan materiaaleista. Kurssi 

toteutetaan oppilaan toiveet ja taidot huomioiden. Kurssi vaatinee opettajan, jolta 

vaaditaan monipuolisia käsityötaitoja. 

* Arjen askareet/ kodin käsityöt 

Harjoitellaan arjessa tarvittavia pieniä käsityötaitoja, kuten näppäryyttä, helmen 

pujottamista ja solmun solmimista. Lisäksi silitys, kenkien putsaus jne. 

* Kierrätysaskartelu 

Askarrellaan kierrätysmateriaaleista erilaisia esineitä ja tuotoksia, kuten käyttöesineitä ja 

koristeita. Kierrätysmateriaali hankitaan esim. kotoa ja koulusta. (kierrätyskeskus?)  

 

 

KÄSITYÖ 7. LUOKKA 

 

1. Kansansadusta kankaaksi   7. lk    1 vvt   

 

Kurssin tavoitteet:  

Tutustuttaa oppilaita kansansatuperinteeseen ja satujen rakenteeseen.  

Muokata perinnettä ja luoda oma satu kirjoittamalla. Liittää satuun perinteisiä käsityön 

työtapoja ja valmistaa esim. kirjan kannet tai tilkkupeitto. 

Hyödyntää oppilaiden monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta. 

Oppia välittämään, muokkaamaan  ja luomaan kulttuuria ja perinteitä. 

 

Työtavat:  

Satujen kuunteleminen, lukeminen, dramatisointi ja rakenteen analysointi. 

Oman sadun kirjoittaminen. 

Sadun muokkaaminen käsityölliseen muotoon esim. perinteisillä kirjontatavoilla. 

 

Arvointi:  



Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja monipuolista.  

Oppilaat tekevät sekä itsearviointia että vertaisarviointia. 

 

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteet:  

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu; L4 Monilukutaito 

 

Lyhyt esitys: Kurssilla tutustutaan kansansatuihin, kirjoitetaan oma satu ja toteutetaan 

kansansatuaiheinen tekstiilityö. 

 

2. Minun painokankaani, 7. lk , 1 vvt 

 

Kurssin tavoitteet 

 

Tutustutaan tekstiileihin sisustuselementteinä, sekä kodin sisustukseen ennen ja nyt. 

Tutustutaan kankaanpainantatekniikoihin sekä sisustukseen ja käsityöhön osana 

visuaalista kulttuuria. Lisätään ymmärrystä tekstiilistä viestinä ympäristölle. 

Suunnitellaan oma painokangas sekä siitä valmistettu sisustustekstiili. 

Opitaan oman projektin hallintaa, vastuunottoa sekä luovaa suunnittelua. 

 

Työtavat 

Työtapoina ovat sekä yksilö, -että ryhmätyö. Opiskellaan ja käytetään suunnittelun 

sekä tekstiilityön erilaisia työtapoja. 

 

Arviointi 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja monipuolista.  

Oppilaat tekevät sekä itsearviointia että vertaisarviointia. 

 

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteet: 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 

ilmaisu, L4 Monilukutaito 

 



Lyhyt kuvaus: Tutustutaan sisustustekstiilien ja painokankaiden maailmaan ja 

valmistetaan oma sisustustekstiili. 

 

3. Pukeutuminen kautta aikojen 7. lk, 1 vvt 

 

Kurssin tavoitteet: 

 

Tutustutaan eri aikakausien pukeutumisen tyyleihin ja erityispiirteisiin. 

Tutustutaan pukeutumisen ja materiaalien merkitykseen osana kulttuuria. 

Tutustutaan eri aikakausien tunnettuihin taideteoksiin, joissa aikakauden vaatetus tulee 

esille. 

Kurssilla syvennetään oppilaan kulttuurista osaamista, monilukutaitoa sekä oman 

luovuuden ilmaisua. 

 

Työtavat: 

 

Kurssilla hyödynnetään monipuolisesti kuvataiteen, kädentaitojen sekä historian opiskelun 

työtapoja.  

Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyöskentely sekä yhdessä oppiminen 

erityyppisissä oppimisympäristöissä. Toteutetaan monimateriaalinen projekti, jossa 

korostuu luovuus, leikkisyys ja kokeellisuus. Kurssilla opetellaan projektin suunnittelua, 

toteutusta sekä ajanhallintaa. Oppilas harjoittelee omien ideoiden kehittelemistä, 

esittelemistä ja vastuunottoa työn valmistumisesta. 

 

Arviointi 

 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja monipuolista. Omat projektit esitellään ja niistä 

keskustellaan ryhmässä. Oppilaat tekevät sekä itsearviointia että vertaisarviointia.  

 

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteet: 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 

L4 Monilukutaito 

 



Lyhyt kuvaus: Tutustutaan pukeutumisen historiaan ja valmistetaan aiheesta oma 

monimateriaalinen projekti. 

 

4. Puukkokurssi 7lk 1vvt  

  

Perehdytään suomalaisen puukon historiaan.  

Valmistetaan takomalla perinteinen suomalainen vuolupuukko ja tuppi. 

Tehdään pieni vuolutyö omalla puukolla.  

 

Työtavat: 

Kurssin sisällön toteutus suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa huomioiden eri 

oppijoiden lähtötasot. 

Opetellaan sähkötyökalujen turvallinen käyttö. 

Perehdytään metallien ominaisuuksiin ja niiden muokkaukseen. 

Valmistetaan puukolle kahva ja suojakotelo 

Opetellaan erilaisia vuolutekniikoita ja vuollaan pieni työ käyttäen itsevalmistamaa 

puukkoa. 

Opetellaan sähkötyökalujen turvallinen käyttö. 

 

Sisältö: 

Kurssilainen oppii puukon valmistuksen perusteet ja soveltaa oppimaansa oman puukon 

valmistuksessa  

Kurssilainen osaa käyttää tarvittavia sähkötyökaluja turvallisesti ja omatoimisesti. 

Tuottaa osallistujalleen oppimisen ja onnistumisen elämyksiä . 

Suunnitellaan ja toteutetaan oma puukko annetuista materiaaleista. 

Perehdytään puukon historiaan ja sen käyttöön entisajan puhdetöissä. 

 

Käsityön tavoitteista toteutuu tavoitteet T1-T8 sekä niiden sisällöistä erityisesti S2-S5 

Laajaalaisista tavoitteista toteutuu erityisesti L2 

 

Arviointi: 

Arvionti on kannustavaa ja kohdistuu koko oppimisprosessin aikaiseen vuorovaikutukseen 

oppijan kanssa. 



Oppilas suorittaa itsearviointia ja vertaisarviointia yhdessä muiden oppijoiden kanssa. 

  

 

5. "Trash Design" - Vaatteiden etiikka ja kierrätys, 
 
7. lk 1 vvt 
 
 
Opintojen tavoitteet:  
Tutustutaan kankaiden ja vaatteiden valmistuksen eettisiin kysymyksiin 
(ympäristöongelmat, vaatetehtaiden työolot) sekä tekstiilien kierrätysmahdollisuuksiin ja 
uuden ajan kierrätysmuotiin, "trash designiin". Valmistetaan kierrätetystä 
tekstiilimateriaalista oma tekstiili.  
  
Työtavat:  
Työtapoina ovat sekä yksilö, -että ryhmätyö. Opiskellaan ja käytetään tutkivan oppimisen, 
suunnittelun sekä tekstiilityön erilaisia työtapoja.  
  
Arviointi:  
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja monipuolista.  
Oppilaat tekevät sekä itsearviointia että vertaisarviointia.  
  
Laaja-alaisen oppimisen tavoitteet:  
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 
L4 monilukutaito, L7 osallistuminen, vaikuttaminen, kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen.  
  
Lyhyt kuvaus:  
Tutustutaan vaatteiden valmistuksen ympäristö- ja muihin eettisiin kysymyksiin ja 
kierrätysmuotiin. Valmistetaan oma kierrätystekstiili.  
 

 

Kotitalous 

Valinnaiset kurssit 

 

1. Kotitalouden ABC  7. lk 1 vvt (taito-ja taideainevalinnainen) 

 

Tavoitteet: 

   



Harjoitellaan kotitalouden taitoja, niin että oppilaiden kädentaidot, tiedonhankintataidot ja 
yhteistyötaidot vahvistuvat. Sovelletaan ja parannetaan pakollisessa kotitaloudessa 
opittuja taitoja.  

Tehdään nopeita ja pieniä ruuanvalmistustehtäviä; terveellisiä ja herkullisia välipaloja ja 
pikkulämpimiä. Lisäksi harjoitellaan kodin siivous- ja vaatehuollontehtäviä. 

Työtavat:  

 

Kurssin sisältö ja työtavat suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden kanssa.  

Kurssilla käytetään sähköistä oppimisympäristöä.  

Työskentelyssä korostuu pienryhmätyöskentely sekä yhdessä oppiminen mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikka.   

 

Arvointi:  

 

Oppilaat tekevät sekä itsearviointia että vertaisarviointia.   

Arviointi kohdistuu koko oppimis- / työskentelytapahtumaan ja on luonteeltaan 
kannustavaa ja monipuolista.  

Kotitalouden tavoitteista oppiaineessa toteutuu tavoitteet T1-T5, T. Sisällöistä painottuu S1 
ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista painottuu L1, L3.  

 

LYHYT kuvaus valinnaisainemonisteeseen: Harjoitellaan ja parannetaan kädentaitoja 

tekemällä nopeaa ja herkullista pientä syötävää, esimerkiksi välipaloja. Lisäksi 

harjoitellaan kodin siivoustöitä ja vaatehuollontehtäviä. 

 

LIIKUNTA 4-6 LK  

 

Valinnaiset kurssit 

 

Yleiset tavoitteet 

Opetusta suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Kurssien aikana on mahdollisuus 

syventyä ja keskittyä aihepiireihin sekä oppia uusia liikunnan taitoja.  Kursseilla käytetään 



tekniikkaa apuna innostamaan ja motivoimaan oppilaita. Liikkuminen tapahtuu 

lähiympäristössä, jolloin tutustutaan lähialueeseen. Vuorovaikutus, leikit ja pelit ovat 

tärkeässä asemassa toiminnan toteuttamisessa. 

L3 Kurssien aikana oppilas oppii ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja 

liikunnallisen elämäntavan merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvin voinnille.  

L2 Vuorovaikutus ja ilmaisu, oppilaat harjoittelevat myönteistä vuorovaikutusta ja 

yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. 

Arviointi kaikkiin kursseihin 

Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 

Streetlajikurssi, liikunta, 6lk, 1 vvt  

Sisällöt 

Kurssilla harjoitellaan fyysismotorisia perustaitoja opeteltavien lajien avulla. Lajeina 

esimerkiksi parkour, kehonhallinta, trampoliini, airtrack, peruskunto, pihapelit, pingis, 

biljardi, teqball, skuuttaus, skeittaus, mobiilisovellukset, hip hop –tanssi, katukoris ja paini. 

 

Hiphopista balettiin, liikunta, 5-6lk, 1 vvt,  

Sisällöt 

Kurssilla liikutaan musiikista nauttien esimerkiksi tanssien, leikkien ja tehden 

ilmaisuharjoituksia ja kuntoliikuntaa. 

 

Retkeily, liikunta, 6lk, 1 vvt 

Sisällöt  

Kurssilla harjoitellaan fyysismotorisia perustaitoja opeteltavien lajien avulla. Retkeilyä 

koulun lähimaastoon ja lähialueen kohteisiin. Harjoitellaan selviytymistaitoja sekä 

marjastusta, sienestystä ja kalastusta. Geokätköily, kuntoliikunta, EA-taidot, Slackline. 

 

Fitness, liikunta, 5-6 lk, 1 vvt 

Sisällöt  

Kurssilla harjoitellaan fyysismotorisia perustaitoja opeteltavien lajien avulla. Esimerkiksi 

kuntonyrkkeily, kuntopiiri, toiminnallinen harjoittelu, kehonpainoharjoittelu ja jooga. Kurssin 

aikana tutustutaan terveelliseen elämäntapaan. 

 

Palloilu, liikunta, 4-6 lk, 1 vvt 



Sisällöt  

Kurssin aikana tutustutaan eri palloilulajeihin oppilaslähtöisesti sekä harjoitellaan motorisia 

perustaitoja eri lajien avulla. Lajeina esimerkiksi sulkapallo, jalkapallo, salibandy, koripallo, 

lentopallo, jääpelit sekä erilaiset viitepelit. 

 

Mailapelikurssi, liikunta, 5-6 lk, 1 vvt 

Sisällöt 

Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin mailapeleihin esimerkiksi tennis, sulkapallo, teqball, 

squash, lautalätkä, pingis, mailapelit jäällä, baseball ja pesäpallo. 

 

Kirkkiksestä kaupunkisotaan, liikunta , 4 lk, 1 vvt 

Sisällöt 

Kurssilla leikitään vanhoja ja uusia liikuntaleikkejä. Kurssi soveltuu välkkäreille. 

 

Sirkus, liikunta, 4lk, 1 vvt 

Sisällöt  

Harjoitellaan fyysismotorisia perustaitoja opeteltavien lajien avulla. Trampoliini, 

jonglööraus, hulavanteet, akrobatia ja pariakrobatia, tasapainoilu, kehonhallinta, erilaisten 

välineiden hallinta sekä musiikkiliikunta. 

 

Talviliikuntakurssi, liikunta, 6lk, 1 vvt 

Sisällöt  

Kurssilla harjoitellaan fyysismotorisia perustaitoja opeteltavien lajien avulla. Lajeina 

hiihtäminen, laskettelu, luistelu ja lumikenkäily. Kurssi toteutetaan retkeilemällä ja retkien 

kesto voi olla 2-6 tuntia. 

 

Hyvän olon liikunta!, liikunta, 5-6 lk, 1 vvt 

Sisällöt 

Kurssilla kokeillaan erilaisia jooga-, mindfulness-, rentoutus ja venyttelyharjoituksia. 

Kurssin aikana harjoitellaan kuuntelemaan omaa kehoa ja oppilaat saavat aikaa 

rauhoittumiseen.  Harjoitteiden avulla kehitetään fyysismotorisia perustaitoja (tasapaino, 

kehonhallinta, voima, liikkuvuus, koordinaatio) sekä keskittymiskykyä. 

ESITTELY: 



Kurssilla kokeillaan erilaisia jooga-, mindfulness-, rentoutus ja venyttelyharjoituksia. 

Kurssin aikana harjoitellaan kuuntelemaan omaa kehoa. 

MUSIIKKI 

 

MUSIIKIN VALINNAISET OPINNOT 4-6- LK 

 

Musiikin valinnaisten opintojen tehtävä on syventää ja laajentaa oppilaan musiikillista 

osaamista. Opinnot tarjoavat oppilaalle mahdollisuuden kehittää osaamistaan oman 

kiinnostuksen mukaan.  

Arviointi on innostavaa ja kannustavaa, jossa oppimisprosessi on tärkeämpi kuin tuotos. 

Soitto- ja laulutaidon arviointi on yksilöllistä ja kehittymisen arvioinnin tukena käytetään 

itse- ja vertaisarviointia. 

Musiikin valinnaisaineissa painotetaan vuosittain eri osa-alueita. 

 

4.-luokan musiikin valinnaiset: 

 

Melodiasoiton alkeet, 1vvt: 

Opi soittamaan melodioita nokkahuilulla, laattasoittimilla ja kosketinsoittimilla yksin ja 

yhdessä. 

 

Tavoitteet: 

 Opitaan soittamaan yksinkertaisia sovituksia melodiasoittimilla. 

 Syvennetään yhteissoittotaitoja. 

 Opetellaan seuraamaan nuotteja. 

 

Sisällöt: 

 Harjoitellaan valitun melodiasoitinperheen soittamisen alkeita. 

 Harjoitellaan orkesterisoittotaitoa. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: 

L1, L2 ja L4 

 

 

Ukulelen tai kanteleen alkeet, 1vvt 



Opi säestämään helppoja lauluja rimputtamalla ja rämpyttämällä! 

Tavoitteet: 

 Opitaan säestämään helppoja lauluja. 

 Harjoitellaan oman soittimen virittämistä. 

 Kehitetään yhteissoittotaitoa. 

 

Sisällöt: 

 Opetellaan ergonominen soittoasento. 

 Harjoitellaan säestämään itseä kolmen soinnun (I, IV ja V) avulla. 

 Opetellaan tunnistamaan sointumerkkejä. 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: 

L1, L2 ja L4 

 

4. ja 5. –luokkalaisten kurssit: 

 

Rummuta ranteet riekaleiksi!  1 vvt 

Sambaa, mambaa, rumbaa tai muuta mukavaa. Tule paukuttamaan! 

Tavoitteet: 

 Kehitetään rytmitajua. 

 Harjoitellaan perussykkeessä pysymistä. 

 Opitaan yhteissoittotaitoa. 

 

Sisällöt: 

 Rummutetaan rytmejä maailmalta. 

 Harjoitellaan erilaisia rytmejä. 

 Tutustutaan erilaisiin rumpuihin. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: 

L1, L2 ja L4 

 

 

Kuoro tai lauluyhtye, 1vvt: 

Tee työtäs laulellen! Laula kaverit suohon! Tervetuloa mukaan! 

 



Tavoitteet:  

 Kehittää melodiatajua ja yhteislaulutaitoja. 

 Rikastuttaa lauluohjelmistoa. 

Sisällöt: 

 Harjoitellaan kaanonlaulua ja moniäänisen laulun alkeita. 

 Harjoitellaan seuraamaan melodian, dynamiikan ja tempon vaihteluja. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: 

L1, L2 ja L4 

6. luokkalaisten kurssit: 

 

Bändisoitto, 1vvt: 

Rockn’ roll rules! Iisejä biisejä kaikilla bändisoittimilla! 

Tavoitteet: 

 Opitaan soittamaan bändisoittimia. 

 Tutustutaan PA –laitteiden turvalliseen käyttöön. 

 Ymmärretään kuulonhuollon merkitys musisoidessa. 

Sisällöt: 

 Harjoitellaan mikrofoniin laulamista. 

 Soitetaan kitaraa, bassoa, rumpuja ja kosketinsoittimia. 

 Harjoitellaan yhteissoittoa. 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: 

L1, L2 ja L4 

 

Musiikkia iPadilla, 1 vvt 

Tabletit soimaan vai tableteilla soittamaan? Tule kokeilemaan! 

Tavoitteet: 

 Oppia luomaan musiikkia tabletilla.  

 Innostaa soittamiseen ilman instrumenttitaitoja. 

Sisällöt: 

 Opetellaan soittamaan instrumentteja erilaisten musiikkisovellusten avulla. 

 Kannustetaan ja rohkaistaan oman musiikin tuottamiseen (minisävellykset). 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: 



L1, L2, L4 ja L5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


