
 

 

 

 

 

 

TURUN LYSEON KOULUN VALINNAISET OPINNOT  

LUKUVUONNA 2018-2019 

 
 

Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan, miten oppilaille tarjottavat valinnaisten taide- ja taitoaineiden 

tunnit käytetään ja mitkä ovat näiden aineiden vuosiluokkaiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi sekä oppi-

misympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet. Valinnaiset 

opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan, syventää valitun aineen oppimista, 

laajentaa opintoja sekä vahvistaa jatko-opintovalmiuksia.  

 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset aineet ja niiden sisällöt vaihtuvat vuosittain sekä alakoululla että ylä-

koululla. Suunnittelussa osallistetaan oppilaita ja valinnan mahdollisuuksia valinnaisista opinnoista on 

useita. Lukuvuonna 2018-2019 toteutuneet valinnaiset aineet esitellään tarkemmin vuosiluokittain kou-

lun vuosisuunnitelmassa. 

 

Lyseon koulun kolmannella luokalla valinnaiset kaksi vuosiviikkotuntia jaetaan kahden eri taide- ja taito-

aineen kesken, jotka ovat tänä lukuvuonna musiikki ja kuvataide.  

 

Lyseon koulun luokkien 4-6 oppilaille tarjotaan taito- ja taideaineiden valinnaisaineita, joiden avulla py-

ritään kehittämään ainekohtaisten tavoitteiden lisäksi oppilaan laaja-alaisia taitoja, kuten kulttuurista 

osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua (L2) sekä arjen taitoja ja itsestä huolehtimista (L3).  Vuosiluokkien 

4-6 oppilaille tarjotaan alkuvalinnoissa koulukohtaisiksi valinnaisaineiksi 3-4 eri vaihtoehtoa, joista kaksi 

taito- tai taideainetta toteutuu. Lukuvuonna 2018-2019 toteutuneet valinnaiset aineet luokilla 4-6 ovat: 

liikunta, kuvataide, käsityö, tietotekniikka sekä kotitalous (kotitalous toteutuu vain 6 lk oppilaille). 

 

Yläkoulun 7. luokkien oppilaiden valinnaisissa opinnoissa kunnan myöntämä lisätunti käytetään luku-

vuonna 2018-2019 joko tieto- ja viestintätekniikan tai englannin tuntiin. Muut tänä lukuvuonna toteu-

tuneet yläkoulun valinnaiset aineet on kuvattu koulun vuosisuunnitelmassa. Vuosittain vaihtuvista valit-

tavista taide- ja taitoaineista ei toteutunut käsityö eikä musiikki, muut alkuvalinnoissa olleet aineet to-

teutuivat. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ALAKOULU 

 

 
 

Valinnaiset aineet alakoulun 3. luokilla  
 

Kolmannella luokalla valinnaiset kaksi vuosiviikkotuntia jaetaan kahden eri taide- ja taitoaineen kes-

ken. Tuntien sisällöt noudattavat musiikin ja kuvataiteen opetussuunnitelmaa laajennettuna ja sovellet-

tuna sisältönä. Lukuvuonna 2018-2019 kolmansilla luokilla valinnaisina aineina ovat musiikki ja kuva-

taide. Valinnaiset tunnit arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.  
 

 

 

Valinnaiset aineet vuosiluokilla 4-6 (alakoulu) 
 

Lyseon koulun luokkien 4-6 oppilaille tarjotaan valinnaisaineita, joiden avulla pyritään kehittämään aine-

kohtaisten tavoitteiden lisäksi oppilaan laaja-alaisia taitoja, kuten kulttuurista osaamista, vuorovaiku-

tusta ja ilmaisua (L2) sekä arjen taitoja ja itsestä huolehtimista (L3). Vuosiluokkien 4-6 oppilaille tarjo-

taan koulukohtaisiksi valinnaisaineiksi 3-4 eri vaihtoehtoa, joista kaksi toteutuu. Lukuvuonna 2018-2019 

valinnaiset aineet ovat: liikunta, kuvataide, käsityö, tietotekniikka sekä kotitalous (vain 6. lk oppilaat). 

 

Valinnaisainetarjonnan sisällöistä keskustellaan vuosittain oppilaiden ja huoltajien kanssa, jolloin valin-

naisaineiden vaihtoehdot voidaan tarjota mahdollisimman kiinnostavina ja ajankohtaisina. Valinnaisai-

neita on yksi vuosiviikkotunti kullakin vuosiluokalla 4-6. 

 

Lukuvuoden aikana opiskellaan kahta eri valinnaisainetta (syyslukukaudella yhtä 0,5 vvh ja kevätlukukau-

della yhtä 0,5 vvh) ja valinnaisaineryhmät saattavat koostua eri vuosiluokkien oppilaista. Valinnainen 

aine arvioidaan luokilla 4-6 todistukseen arvosanalla hyväksytty / hylätty.  Mikäli sanallisesti arvioitu va-

linnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kysei-

sen oppiaineen arvosanaa. 
 

 

 

LIIKUNTA 

 

Valinnainen liikunta vuosiluokilla 4-6  
       
                                          

Oppiaineen tehtävä 

Valinnaisen liikunnan tavoitteena on monipuolistaa motorisia taitoja sekä kannustaa oppilaita fyysiseen 

aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen. Lisäksi pyri-

tään vahvistamaan sosiaalisia ja psyykkisiä taitoja sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon, kunkin 

oppilaan ikätason mukaan. Liikunnassa tärkeitä ovat positiiviset kokemukset ja liikunnalliseen elämänta-

paan kannustaminen (T1, T8). Oppilasta ohjataan työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään 

toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen. 

Valinnaisen liikunnan tunneilla tutustaan mahdollisuuksien mukaan eri liikuntamuotoihin pakollisia lii-

kunnan tunteja laajemmin sekä pyritään herättämään innostus liikuntaa kohtaan. Opetukseen sisältyy 



runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa ja toiminnan kautta opitaan vastuun ottamista itsestä, toisista ja 

sääntöjen noudattamisesta (S1, S2, S3). 

Liikunnan opetuksen tehtävänä on kehittää arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elä-

mäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja ja asenteita. 

 

Valinnaisen liikunnan tavoitteet luokilla 4-6 

Alaluokilla liikunnanopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi ainekohtaisia tavoitteita, sisältöalueita ja 

laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueita huomioivaksi oppimiskokonaisuudeksi. Vuosiluokkien 3-6 liikun-

nanopetuksen teemana on ”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen”. Oppilaan osallisuus ja lii-

kuntalajien valikoimiin vaikuttaminen on olennaista valinnaisessa liikunnassa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valinnaisen liikunnan tavoitteisiin liittyvät oppimisympäristöt, keskeiset sisältöalueet ja työtavat 

Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen liikunta erilaisissa oppimisympäristöissä eri vuo-

denajat huomioiden. Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ryhmän yhteisöllisyyttä ja vahvistavat oppi-

laan valmiuksia terveytensä edistämiseen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuden iloon, keholliseen ilmaisuun, 

osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun. Laaja-alaisina 

tavoitteina ovat vuorovaikutus ja ilmaisu oppilaan kehittymisessä (L2) sekä itsestä huolehtimisen taidot 

(L3). 

 

 

S1 Fyysinen toimintakyky 

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa eri liikuntalajien avulla. 

 

S2 Sosiaalinen toimintakyky 

Opetuksessa valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä. 

Toiminnan avulla harjaannutaan ottamaan toiset huomioon ja ottamaan vastuun omasta toiminnasta 

sekä yhteisistä säännöistä. 

 

Opetuksen tavoitteet 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Fyysinen toimintakyky   

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen,       kokeile-

maan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa 

yrittäen. 

S1 L1, L3 

T2 ohjata oppilasta harjannuttamaan havaintomotorisia taito-

jaan sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja. 

 

S1 

 

L1, L3, L4 

T3 ohjata oppilasta vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaito-

jaan eri vuodenaikoina ja eri tilanteissa. 

 

S1 

 

L3 

Sosiaalinen toimintakyky   

T8 Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa ja sääte-

lemään tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa. 

 

S2 

 

L1, L2, L6, L7 

T9 Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella. S2 L2, L6, L7 

Psyykkinen toimintakyky   

T10 Kannustaa oppilasta ottamaan vastuu omasta toiminnasta 

ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja. 

 

S3 

 

L1, L2, L3 



S3 Psyykkinen toimintakyky 

Liikunnan harjoitteiden avulla opitaan ponnistelemaan pitkäjännitteisesti yksin ja yhdessä muiden 

kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi myönteisen minäkäsityksen kokemusta vahvistetaan. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Tavoitteiden ja turvallisen työskentelyn kannalta keskeistä on riittävä toiminnan ohjauksen ja mahdolli-

sen oppilaan tuen järjestäminen. Ryhmien ja ryhmän koon muodostamisessa on otettava huomioon op-

piaineen toiminnallinen luonne. 

Eriyttämisen lähtökohtana on oppilaiden osaamistason tunnistaminen. Eriyttäminen perustuu oppilaan-

tuntemukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapo-

jen valintaan ja perustuu oppilaan tarpeisiin. Se on ensisijainen keino tarjota tukea. Eriyttämisen kei-

nona ovat joustavat opetusjärjestelyt. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi  

Valinnaisen liikunnan arviointi on hyväksytty – hylätty 
 

 

 

 

KUVATAIDE 

 

Valinnainen kuvataide luokilla 4-6      

                             
 

Oppiaineen tehtävä 

Valinnaisen kuvataiteen tavoitteena on tutustua monipuolisesti visuaaliseen kulttuuriin sekä sen ilmene-

mismuotoihin. Tarkoituksena on pyrkiä luovan ongelmaratkaisukyvyn sekä havaintokyvyn kehittämi-

seen, keskustelemaan havainnoistaan yhdessä muiden kanssa ja tuottamaan niistä omia tulkintoja. Li-

säksi harjaannutaan kuvan tekemisen taidoissa, ja opitaan soveltamaan uusia asioita käytännön elä-

mään. (T1, T2, T4, T8, T9). 

Valinnaisaineen tunneilla tutustutaan monipuolisesti työtapoihin ja välineisiin sekä tutkitaan ja ilmais-

taan omaa maailmaa kuvataiteen keinoin monipuolisesti eri materiaaleja ja tekniikoita hyödyntäen. Op-

pilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja harjoitteluun ikätason mukaisesti. Pai-

kalliseen kulttuuritarjontaan tutustutaan mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi tarkastellaan ja tulkitaan 

sekä taiteen että viestinnän kuvia, ja hiotaan omia työskentelytaitoja niin itsenäisesti kuin ryhmässäkin 

(S1, S2, S3, L2, L4, L7). 

 

 

Valinnaisen kuvataiteen tavoitteet 

Alaluokilla valinnainen kuvataide rakennetaan suunnitelmalliseksi sen tavoitteita, sisältöalueita ja laaja-

alaisen osaamisen eri osa-alueita huomioivaksi oppimiskokonaisuudeksi. 

 
 

Opetuksen tavoitteet 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 
 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu    



T1 kannustaa oppilaita havainnoimaan taidetta, ym-

päristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaisti-

sesti 

S1, S2, S3 L1, L3, L5  

T2 Rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnois-

taan ja ajatuksistaan. 

 

S1, S2, S3 

 

L2, L3, L4, L5 
 

T3 Innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja 

ajatuksiaan kuvallisesti. 

 

S1, S2, S3 

 

L2, L3, L4, L5 
 

Kuvallinen tuottaminen    

T4 Ohjata oppilasta käyttämään materiaaleja ja tek-

niikoita monipuolisesti. 

 

S1, S2, S3 

 

L2, L3, L5, L6 
 

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten tai-

tojen kehittämiseen. 
S1, S2, S3 L1, L2, L3, L5  

T6 Ohjata oppilasta erilaisiin kuvallisen viestinnän 

tapoihin. 
S1,S2, S3 L1, L2, L4, L7  

Visuaalisen kulttuurin tulkinta    

T7 Ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtö-

kohdista ja eri yhteyksissä. 

 

S1, S2, S3 

 

L1, L2, L4, L5 
 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta eri nä-

kökulmista. 
S1, S2, S3 L1, L4, L5, L6  

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen    

T10 Ohjata oppilasta keskustelemaan visuaalisen 

kulttuurin arvoista. 
S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7  

 

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6 

Sisältöalueet pyritään suunnittelemaan toisiaan täydentäviksi ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden 

välisiä yhteyksiä. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvasto-

jen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. 

 

S1 Omat kuvakulttuurit 

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja ja niitä tarkastellaan suh-

teessa muihin kuvakulttuureihin. 

 

 

 

S2 Ympäristön kuvakulttuuri 

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaail-

moista. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskun-

nassa. 

 

S3 Taiteen maailmat 

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetuista kuvataiteista. 

Kulttuuri-identititeetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja taiteen vastaanottamiseen käsitellään opetuk-

sessa. 

 

Valinnaisen kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 



Tavoitteena on tarjota valinnaisessa kuvataiteessa mahdollisimman monia erilaisia oppimisympäristöjä 

ja mahdollisimman laaja materiaalien, työtapojen, teknologioiden ja ilmaisukeinojen laaja ja luova sovel-

taminen. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Valinnaisen kuvataiteen tavoitteiden ja turvallisen työympäristön kannalta keskeistä on riittävä ohjauk-

sen, eriyttämisen ja tuen järjestäminen. Ryhmien ja ryhmän koon muodostamisessa on otettava huomi-

oon oppiaineen toiminnallinen luonne. Lisäksi oppilaan tuen järjestämisessä otetaan huomioon oppilai-

den sosiaaliset, psyykkiset ja motoriset lähtökohdat. 

Eriyttämisen peruslähtökohtana on oppilaiden osaamistason tunnistaminen. Eriyttäminen perustuu op-

pilaantuntemukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Opetuksen eriyttäminen ohjaa 

työtapojen valintaan ja perustuu oppilaan tarpeisiin. Se on ensisijainen keino tarjota tukea. Eriyttämisen 

keinona ovat joustavat opetusjärjestelyt. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi valinnaisessa kuvataiteessa  

Valinnaisen kotitalouden arviointi on hyväksytty – hylätty 

 

 
 

 

TIETOTEKNIIKKA 

 

Valinnainen tietotekniikka luokilla 4-6   

 
 

Oppiaineen tehtävä 

Tavoitteena laajentaa osaamista tieto- ja viestintäteknologian alueella. Tuntien sisällöissä pyritään to-

teuttamaan oppimiskokonaisuuksia eri teemojen ympärille käyttäen soveltaen opittuja taitoja ikätason 

mukaan. 

Tietotekniikkapajassa käytetään monipuolisesti laitteita ja sovelluksia oppimisen välineinä oppilaiden 

omien tuotosten laadinnassa. Oppilaat harjaantuvat mahdollisuuksien mukaan tuottamaan tekstiä, ku-

vaa, ääntä, videota, animaatiota sekä ohjelmoinnin alkeita. Laitteita opitaan käyttämään turvallisesti ja 

vastuullisesti. Käytettäviä laitteita ovat esimerkiksi kannettava tietokone, tabletti ja älypuhelin (L5). 

 

Valinnaisen tietotekniikkaopetuksen tavoitteet 

Valinnaisen tietotekniikkapajan oppimiskokonaisuus vahvistaa oppilaan TVT –taitoja, opastaa kehittä-

mään tietotekniikan osaamista, tuntemaan erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä opastaa ha-

vainnoimaan niiden merkitystä arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. 

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet  

Valinnaisen TVT -pajan tavoitteisiin liittyvät oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden, paikallisten olosuh-

teiden ja koulun omien painotusten mukaisesti. Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ryhmätyöskente-

lyä ja työtehtävien jakamisen harjoittelua. Valinnaisen TVT –pajan sisältöjen ja tavoitteiden taustalla on 

arjen ilmiöiden oivaltaminen. 

 

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 



Oppimiskokonaisuuden tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa ovat seuraavat 

tekijät: turvallinen työympäristö, toiminnallisuus, kiireettömyys ja mahdollisuus oppia epäonnistumi-

sista.  

Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltami-

nen käytäntöön. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Valinnaisen TVT –pajan oppimiskokonaisuuden tavoitteiden ja turvallisen työympäristön kannalta kes-

keistä on riittävä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestäminen. Ryhmien ja ryhmän koon muodostami-

sessa on otettava huomioon oppimiskokonaisuuden toiminnallinen luonne. 

Eriyttämisen lähtökohtana on oppilaiden osaamistason tunnistaminen. Eriyttäminen perustuu oppilaan-

tuntemukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapo-

jen valintaan ja perustuu oppilaan tarpeisiin. Se on ensisijainen keino tarjota tukea. Eriyttämisen kei-

nona ovat joustavat opetusjärjestelyt. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi   

Valinnaisen TVT -pajan arviointi on hyväksytty – hylätty. 
 

 

 

 

KÄSITYÖ 

 

Valinnainen käsityö vuosiluokilla 4-6 

      
 

Oppiaineen tehtävä 

Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan 

perustuvaa toimintaa. Valinnaisessa käsityössä on tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen ide-

ointi, suunnittelu ja valmistus keskiössä. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimin-

taa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistus-

menetelmällisiä ratkaisuja. Valinnaisessa käsityössä halutaan vahvistaa oppilaan edellytyksiä monipuoli-

seen työskentelyyn, vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään ja kokei-

levaan toimintaan. 

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimin-

taa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiai-

nerajat luontevasti ylittäen. Lisäksi valinnaisessa käsityössä harjoitellaan ja syvennetään arkielämässä 

tarvittavia käsityötaitoja. 

 

Valinnaisen käsityön opetuksen tavoitteet  

Laaja-alainen osaaminen T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 

 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikal-
lisuutta hyödyntävään käsityöhön (S1-S6 L1, L2) 

 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumen-
tointi (S1-S6 L1, L5) 

 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai teos luot-
taen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin (S1-S4 L2, L4, L5) 

 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstä-
mään niitä tarkoituksenmukaisesti (S3, S5 L4, L6) 



 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvalli-
sesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä. (S1-S5 L3, L6) 

 opastaa oppilasta käyttämään tieto– ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistami-
sessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa (S1, S2, S6 L5) 

 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden 
kokonaisen käsityön prosessia (S6 L1, L4, L7) 

 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti (S1-S3, S5 L1, L3, L7) 
  

Valinnaisen liikunnan tavoitteisiin liittyvät oppimisympäristöt, keskeiset sisältöalueet ja työtavat 

Sisältöalueet pyritään suunnittelemaan toisiaan täydentäviksi ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden 

välisiä yhteyksiä. Oppilaita kannustetaan osallistumaan opetuksen sisältöjen, työskentelymenetelmien ja 

välineiden valintaan. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Tavoitteiden ja turvallisen työskentelyn kannalta keskeistä on riittävä toiminnan ohjauksen ja mahdolli-

sen oppilaan tuen järjestäminen. Ryhmien ja ryhmän koon muodostamisessa on otettava huomioon op-

piaineen toiminnallinen luonne. 

 

Eriyttämisen lähtökohtana on oppilaiden osaamistason tunnistaminen. Eriyttäminen perustuu oppilaan-

tuntemukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapo-

jen valintaan ja perustuu oppilaan tarpeisiin. Se on ensisijainen keino tarjota tukea. Eriyttämisen kei-

nona ovat joustavat opetusjärjestelyt. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi  

Valinnaisen liikunnan arviointi on hyväksytty – hylätty 

 

 

 

 

 
 

 

 

KOTITALOUS 

 

Valinnainen kotitalous alakoulussa   

                                         
 

Oppiaineen tehtävä 

Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän 

elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja ja asenteita. 

Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle. Kotitalouden opetus antaa val-

miuksia vuorovaikutukseen, yhdessä elämiseen ja yhdessä toimimiseen. Opetuksella tuetaan oppilaiden 

kasvua kodin arjen perusedellytysten tunnistamiseen. 

Kotitalous soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa monipuolistaa 

oppimiskokemuksia. Alakoulun valinnaisessa kotitaloudessa noudatetaan kotitalouden oppimäärän ope-

tussuunnitelman perusteita oppilaiden ikä huomioon ottaen. Opetussuunnitelman perusteita soveltaen 

määritellään opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus. 

 



Alakoulun valinnaisen kotitalouden tavoitteet 

Alaluokilla kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi kotitalouden tavoitteita, sisältöalueita ja 

laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueita huomioivaksi oppimiskokonaisuudeksi. 

 
 

Opetuksen tavoitteet 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisältö-

alueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Käytännön esimerk-

kejä  

toimintatavoista 

Käytännön toimintataidot    

T1 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden kädentaitoja 

ja kotitöitä. 
S1 L3 

valmistetaan pieni 

välipala tai retkieväs, 

harjoitellaan elintar-

vikkeiden käsittelyä 

T2 ohjata ja rohkaista oppilasta käyttämään hyvinvointia edis-

tävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja ja työ-

välineitä. 

 

S1 

 

L3 

käytetään kuorima-

veistä, tölkinavaajaa, 

mitta-astioita, sii-

vousvälineitä 

T3 ohjata oppilasta ylläpitämään järjestystä, toimimaan hy-

gieenisesti ja turvallisesti sekä tavoittelemaan kaunista loppu-

tulosta. 

 

S1, S2 

 

L3 

pöydän puhdistami-

nen ja kattaminen, 

käsihygienia 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot    

T4 aktivoida oppilasta oivaltamaan arjen rakentumista ja koti-

talouksien perinteitä. 

 

S2 

 

L1, L2 

käsitellään  vuoro-

kausirytmejä ja erilai-

sia juhlia 

T5 ohjata oppilasta työskentelemään ryhmässä työtehtäviä ja-

kaen. 
S1, S2 L3 ryhmätyöskentely 

T6 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti. S2 L2 pöytätavat 

Tiedonhallintataidot    

T7 harjaannuttaa oppilasta lukemaan kotitalouden kieltä, 

esim. kuvat, symbolit, mitat ja merkit. 

 

S1, S2 

 

L4 

erilaiset ruoanlaiton 

mittayksiköt, 

pakkausmerkinnät 

T8 ohjata oppilasta terveyttä edistävään ja kestävään elämän-

tapaan arjessa. 
S1, S2 L7 

ruokarytmi, kierrättä-

minen 

 

Alakoulun kotitalouden lyhytkurssiin voidaan tavoitteista valita opetuskokonaisuuteen soveltuvimmat. 

 

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet alakoulussa 

Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun kehitty-

minen sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. 

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden, paikallisten olosuhteiden ja 

koulun omien painotusten mukaisesti. Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ryhmätyöskentelyä ja työ-

tehtävien jakamisen harjoittelua. Kotitalousopetuksen taustalla on arjen ilmiöiden oivaltaminen. Alakou-

lun kotitalouden lyhytkurssiin voidaan tavoitteista valita opetuskokonaisuuteen soveltuvimmat. 

 

S1 Kädentaidot ja turvallinen työskentely: 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat turvallista, ergonomista ja hygieenistä työskentelyä. 

Opetus tarjoaa mahdollisuuden aistihavaintojen ja oivaltamisen kautta oppimiseen esteettisyys huomi-

oiden. Tutustutaan terveellisiin perusruoka-aineisiin, ravitsemustiedon alkeisiin ja kotitaloudessa käytet-

täviin työvälineisiin. 

 

S2 Arki ja yhdessä eläminen:                                                                  



Sisällöt valitaan arjen toiminnat ja vastuullisuus huomioiden. Sisällöissä kiinnitetään huomiota puhtaa-

napidon, kierrättämisen, taloudellisuuden ja kestävän kuluttamisen perusteisiin. 

Sisällöt johdattavat yhdessä elämiseen, huolenpitoon ja toista kunnioittavaan toimintaan.  

Sisältöjen avulla perehdytään perinteisiin, juhliin ja hyviin tapoihin. 

 

Alaluokilla toteutettavan kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

Kotitalouden tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa ovat seuraavat tekijät: tur-

vallinen työympäristö, toiminnallisuus, kiireettömyys ja mahdollisuus oppia epäonnistumisista.  

Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltami-

nen käytäntöön. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa alaluokilla 

Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden ja turvallisen työympäristön kannalta keskeistä on riittävä ohjauk-

sen, eriyttämisen ja tuen järjestäminen. Ryhmien ja ryhmän koon muodostamisessa on otettava huomi-

oon oppiaineen toiminnallinen luonne. 

Eriyttämisen lähtökohtana on oppilaiden osaamistason tunnistaminen. Eriyttäminen perustuu oppilaan-

tuntemukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapo-

jen valintaan ja perustuu oppilaan tarpeisiin. Se on ensisijainen keino tarjota tukea. Eriyttämisen kei-

nona ovat joustavat opetusjärjestelyt. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi kotitaloudessa alaluokilla 

Valinnaisen kotitalouden arviointi on hyväksytty - hylätty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


