
 

 

 

 

 

 

 

 

TURUN LYSEON KOULUN VALINNAISET OPINNOT  

VUOSILUOKILLA 4 – 6 LUKUVUONNA 2020-2021 
 

  

 
 

Turun Lyseon koulu tarjoaa valinnaisiksi aineiksi opetussuunnitelman mukaisia oppiaineita tai monialaisia 

oppiainekokonaisuuksia. Kaikki valinnaiset aineet sisältävät aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alai-

sesta osaamisesta. Valinnaisaine rakentuu monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi, joten valinnaisaineilla py-

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

mista, vuorovaikutusta ja ilmaisua (L2) sekä arjen taitoja ja itsestä huolehtimista (L3). Valinnaiset opinnot 

tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan, syventää valitun aineen oppimista, laajen-

taa opintoja sekä vahvistaa jatko-opintovalmiuksia.  

 
Valinnaisainetarjonnan sisällöistä keskustellaan vuosittain oppilaiden ja huoltajien kanssa, jolloin valinnais-
aineiden vaihtoehdot voidaan tarjota mahdollisimman kiinnostavina ja ajankohtaisina. Koska valinnaisaineet 
vaihtelevat eri lukuvuosina, kuvataan niiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi tarkemmin WILMAssa koulun 
omassa lukuvuosisuunnitelmassa. Samoin oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät 
mahdolliset erityispiirteet kirjataan nähtäväksi lukuvuosisuunnitelmaan. 
 
Lyseon koulun kolmannella luokalla valinnaiset kaksi vuosiviikkotuntia jaetaan kahden eri taide- ja taitoai-

neen kesken, jotka ovat musiikki ja kuvataide.  

 
Vuosiluokkien 4-6 oppilaille tarjotaan vuosittain koulukohtaisiksi valinnaisaineiksi 5-6 eri vaihtoehtoa, joista 

kaksi toteutuu. Lukuvuoden aikana opiskellaan kahta eri valinnaisainetta (syyslukukaudella yhtä ainetta 0,5 

vvh ja kevätlukukaudella toista ainetta 0,5 vvh) ja valinnaisaineryhmät saattavat koostua eri vuosiluokkien 

oppilaista. Valinnaisaineita opiskellaan yksi vuosiviikkotunti kullakin vuosiluokalla 4-6, mutta tunnit saattavat 

toteutua lukujärjestyksessä 2 h joka toinen viikko. Valinnainen aine arvioidaan todistukseen merkinnällä hy-

väksytty / hylätty. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi 

opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.  

 

Lukuvuonna 2020-2021 tarjottavat valinnaiset aineet luokilla 4-6 ovat: liikunta, musiikki, kuvataide, käsi-

työ, tietotekniikka, luonnontiede, ilmaisutaito sekä kotitalous (kotitalous toteutuu vain 6 lk oppilaille). To-

teutuvat ryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden toiveita kuunnellen. Ryhmien ja ryhmän koon muodos-

tamisessa on kuitenkin otettava huomioon valinnaisten aineiden toiminnallinen luonne, opetustilojen sal-

lima enimmäishenkilömäärä ja turvallisuusnäkökohdat. 

 
 

 

 

 



 

 

LIIKUNTA 

”Ilo liikkua yhdessä”       
                                          

Valinnaisen liikunnan tavoitteena on monipuolistaa motorisia taitoja sekä kannustaa oppilaita fyysiseen ak-

tiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen. Lisäksi pyritään 

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

ikätason mukaan. Liikunnassa tärkeitä ovat positiiviset kokemukset ja liikunnalliseen elämäntapaan kannus-

taminen (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 liikunnan 

tunteja laajemmin sekä pyritään herättämään innostus liikuntaa kohtaan. Opetukseen sisältyy runsaasti fyy-

sisesti aktiivista toimintaa ja toiminnan kautta opitaan vastuun ottamista itsestä, toisista ja sääntöjen nou-

dattamisesta (S1, S2, S3). Fyysisen toimintakyvyn harjoitteiden lisäksi opetuksessa vaalitaan myönteistä yh-

teisöllisyyttä lisääviä ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä. Toiminnan avulla harjaannutaan sosiaa-

lista toimintakykyä eli ottamaan toiset huomioon ja ottamaan vastuun omasta toiminnasta sekä yhteisistä 

säännöistä. Liikunnan harjoitteiden avulla opitaan psyykkistä toimintakykyä eli ponnistelemaan pitkäjännit-

teisesti yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi myönteisen minäkäsityksen ko-

kemusta vahvistetaan. 

 

Alaluokilla liikunnanopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi ainekohtaisia tavoitteita, sisältöalueita ja laaja-

alaisen osaamisen eri osa-alueita huomioivaksi oppimiskokonaisuudeksi. Vuosiluokkien 4-6 liikunnanopetuk-

sen teemana on ”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen”. Oppilaan osallisuus ja liikuntalajien vali-

koimiin vaikuttaminen on olennaista valinnaisessa liikunnassa. 
 

Valinnaisen liikunnan tavoitteisiin liittyvät oppimisympäristöt, keskeiset sisältöalueet ja työtavat 

Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen liikunta erilaisissa oppimisympäristöissä eri vuoden-

ajat huomioiden. Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ryhmän yhteisöllisyyttä ja vahvistavat oppilaan val-

miuksia terveytensä edistämiseen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuden iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuu-

teen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun. Laaja-alaisina tavoitteina 

ovat vuorovaikutus ja ilmaisu oppilaan kehittymisessä (L2) sekä itsestä huolehtimisen taidot (L3). 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Tavoitteiden ja turvallisen työskentelyn kannalta keskeistä on riittävä toiminnan ohjauksen ja mahdollisen 

oppilaan tuen järjestäminen. Ryhmien ja ryhmän koon muodostamisessa on otettava huomioon oppiaineen 

toiminnallinen luonne. 

Eriyttämisen lähtökohtana on oppilaiden osaamistason tunnistaminen. Eriyttäminen perustuu oppilaantun-

temukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen va-

lintaan ja perustuu oppilaan tarpeisiin. Se on ensisijainen keino tarjota tukea. Eriyttämisen keinona ovat 

joustavat opetusjärjestelyt. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi  

Valinnaisen liikunnan arviointi kirjataan hyväksytty – hylätty. 
 

 

 



MUSIIKKI 
 

”Musiikin maailma” 
 

 

 

Valinnaisen musiikin kurssilla tutustutaan monipuolisesti musiikilliseen kulttuuriin ja sen ilmenemismuotoi-
hin. Alaluokilla musiikin valinnainen kurssi muodostetaan suunnitelmalliseksi oppimiskokonaisuudeksi, jossa 
on huomioitu musiikin tavoitteet, sisältöalueet ja laaja-alaiset osaamisen alueet. Tarkoituksena on tuottaa 
luovia musiikillisia ratkaisuja, keskustella musiikillisista havainnoista yhdessä muiden kanssa ja tuottaa yh-
teisiä tulkintoja näistä havainnoista. Lisäksi oppilaat harjaantuvat mahdollisuuksien mukaan toistamaan ja 
tuottamaan musiikillisia kokonaisuuksia. 
 
 
Valinnaisen musiikin tavoitteet 
 
Valinnaisen musiikin kokonaisuus vahvistaa oppilaan musiikillisia taitoja, opastaa kehittämään instrumentti-
tekniikkaa ja tutustuttaa musiikillisiin sovelluksiin. Tavoitteena on tuoda musiikin ilo oppilaan tekemiseen ja 
mahdollistaa musiikillisen ilmaisun eri keinojen käyttö. 
 
 
Valinnaisen musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
 
Valinnaisen musiikin tavoitteisiin liittyvät oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden ja koulun painotusten mu-
kaisesti. Kurssin sisältä valitaan siten, että se tukee oppilaan musiikillista kasvua, yhdessä tekemisen harjoit-
telua ja luovaa musiikillista toimintaa. Valinnaisen musiikin sisältöjen ja tavoitteiden taustalla on musiikillis-
ten ilmiöiden oivaltaminen. 
 
 
Valinnaisen musiikin tavoitteisiin liittyvät oppimisympäristöt, keskeiset sisältöalueet ja työtavat 
 
Musiikin oppimiskokonaisuuden oppimisympäristössä huomioidaan turvallisuus ja toiminnallisuus. Kiireet-
tömyys ja musiikista nauttiminen ovat olennaisia oppimisympäristöä luodessa. Oppimisympäristö luodaan 
sellaiseksi, joka sallii myös epäonnistumisia onnistumisten ohella. Keskeiset sisältöalueet ja työtavat mää-
räytyvät vuosittaisten painotusten ja oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Sisältöalueet ja työtavat valitaan op-
pilaiden taidon ja tiedon kehittämisen sekä yhteen sovittamisen näkökulmasta. 
 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 
 
Musiikki on luonteeltaan voimakkaasti yksilöllinen oppiaine, jossa uusi tieto rakentuu aikaisemman tiedon 
päälle. Tämän vuoksi eriyttäminen ja oppilaan osaamistason tunnistaminen on läsnä jokaisella oppitunnilla 
oppitunnin jokaisena hetkenä: jokaista instrumenttia ja projektia lähestytään oppilaan omasta osaamista-
sosta lähtien. Näin ollen oppilaan ohjaaminen tunnilla perustuu oppilastuntemuksen ohella oppilaan osaa-
mistason tunnistamiseen. 
 
 
Oppilaan arviointi 
Valinnaisen musiikin arviointi kirjataan hyväksytty/hylätty  



KUVATAIDE 

”Väriä elämään” 

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

muotoihin. Alaluokilla valinnainen kuvataide rakennetaan suunnitelmalliseksi sen tavoitteita, sisältöalueita 

ja laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueita huomioivaksi oppimiskokonaisuudeksi. Alaluokilla valinnainen ku-

vataide rakennetaan suunnitelmalliseksi sen tavoitteita, sisältöalueita ja laaja-alaisen osaamisen eri osa-alu-

eita huomioivaksi oppimiskokonaisuudeksi. Tarkoituksena on pyrkiä luovan ongelmaratkaisukyvyn sekä ha-

vaintokyvyn kehittämiseen, keskustelemaan havainnoistaan yhdessä muiden kanssa ja tuottamaan niistä 

omia tulkintoja. Lisäksi harjaannutaan kuvan tekemisen taidoissa, ja opitaan soveltamaan uusia asioita käy-

tännön elämään.  

 

Valinnaisen kuvataiteen tavoitteet 

Valinnaisaineen tunneilla tutustutaan monipuolisesti työtapoihin ja välineisiin sekä tutkitaan ja ilmaistaan 

omaa maailmaa kuvataiteen keinoin monipuolisesti eri materiaaleja ja tekniikoita hyödyntäen. Oppilaita 

kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja harjoitteluun ikätason mukaisesti. Paikalliseen 

kulttuuritarjontaan tutustutaan mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi tarkastellaan ja tulkitaan sekä taiteen että 

viestinnän kuvia, ja hiotaan omia työskentelytaitoja niin itsenäisesti kuin ryhmässäkin. 
 

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet  

Sisältöalueet pyritään suunnittelemaan toisiaan täydentäviksi ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden väli-

siä yhteyksiä. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työs-

kentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuva-

kulttuureja ja niitä tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin (omat kuvakulttuurit). Opetuksen sisäl-

löt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Opetuksessa käsi-

tellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa (ympäristön kuvakulttuuri). 

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

tuuri-identititeetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja taiteen vastaanottamiseen käsitellään opetuksessa (tai-

teen maailmat). 

 

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 soveltami-

nen. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Valinnaisen kuvataiteen tavoitteiden ja turvallisen työympäristön kannalta keskeistä on riittävä ohjauksen, 

eriyttämisen ja tuen järjestäminen. Ryhmien ja ryhmän koon muodostamisessa on otettava huomioon oppi-

aineen toiminnallinen luonne. Lisäksi oppilaan tuen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden sosiaali-

set, psyykkiset ja motoriset lähtökohdat. 

Eriyttämisen peruslähtökohtana on oppilaiden osaamistason tunnistaminen. Eriyttäminen perustuu oppi-

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

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

ovat joustavat opetusjärjestelyt. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi valinnaisessa kuvataiteessa  

Valinnaisen kuvataiteen arviointi kirjataan hyväksytty – hylätty. 



TIETOTEKNIIKKA 

”Näppärästi näppäillen” 

 
 

Tietotekniikan valinnaisainetunneilla laajennetaan omaa osaamista tieto- ja viestintäteknologian alueella. 

Tuntien sisällöissä pyritään toteuttamaan oppimiskokonaisuuksia eri teemojen ympärille käyttäen soveltaen 

opittuja taitoja ikätason mukaan. Tietotekniikkapajassa käytetään monipuolisesti laitteita ja sovelluksia op-

pimisen välineinä oppilaiden omien tuotosten laadinnassa. Oppilaat harjaantuvat mahdollisuuksien mukaan 

tuottamaan tekstiä, kuvaa, ääntä, videota, animaatiota sekä ohjelmoinnin alkeita. Laitteita opitaan käyttä-

mään turvallisesti ja vastuullisesti. Käytettäviä laitteita ovat esimerkiksi kannettava tietokone, tabletti ja äly-

puhelin. 

 

Valinnaisen tietotekniikkaopetuksen tavoitteet 

Valinnaisen tietotekniikkapajan oppimiskokonaisuus vahvistaa oppilaan TVT –taitoja, opastaa kehittämään 

tietotekniikan osaamista, tuntemaan erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä opastaa havainnoimaan 

niiden merkitystä arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. 

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet  

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

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

työtehtävien jakamisen harjoittelua. Valinnaisen TVT –pajan sisältöjen ja tavoitteiden taustalla on arjen ilmi-

öiden oivaltaminen. 

 

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

Oppimiskokonaisuuden tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa ovat seuraavat teki-

jät: turvallinen työympäristö, toiminnallisuus, kiireettömyys ja mahdollisuus oppia epäonnistumisista.  

Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen 

käytäntöön. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Valinnaisen TVT –pajan oppimiskokonaisuuden tavoitteiden ja turvallisen työympäristön kannalta keskeistä 

on riittävä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestäminen. Ryhmien ja ryhmän koon muodostamisessa on 

otettava huomioon oppimiskokonaisuuden toiminnallinen luonne. 

Eriyttämisen lähtökohtana on oppilaiden osaamistason tunnistaminen. Eriyttäminen perustuu oppilaantun-

temukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen va-

lintaan ja perustuu oppilaan tarpeisiin. Se on ensisijainen keino tarjota tukea. Eriyttämisen keinona ovat 

joustavat opetusjärjestelyt. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi   

Valinnaisen TVT -pajan arviointi kirjataan hyväksytty – hylätty. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÄSITYÖ 

”Hyvän mielen käsityöt” 

 

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

rustuvaa toimintaa. Valinnaisessa käsityössä on tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen ideointi, 

suunnittelu ja valmistus keskiössä. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä 

toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä 

ratkaisuja. Valinnaisessa käsityössä halutaan vahvistaa oppilaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn, 

vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään ja kokeilevaan toimintaan. 

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. 

Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 

luontevasti ylittäen. Lisäksi valinnaisessa käsityössä harjoitellaan ja syvennetään arkielämässä tarvittavia kä-

sityötaitoja. 

 

Valinnaisen käsityön opetuksen tavoitteet  

Käden taitojen laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen  

 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikalli-
suutta hyödyntävään käsityöhön  

 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi  
 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai teos luottaen 

omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin  
 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstä-

mään niitä tarkoituksenmukaisesti  
 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta 

työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä. 
 opastaa oppilasta käyttämään tieto– ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa 

ja käsityöprosessin dokumentoinnissa  
 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden ko-

konaisen käsityön prosessia  
 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti  

 
Valinnaisen liikunnan tavoitteisiin liittyvät oppimisympäristöt, keskeiset sisältöalueet ja työtavat 

Sisältöalueet pyritään suunnittelemaan toisiaan täydentäviksi ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden väli-

siä yhteyksiä. Oppilaita kannustetaan osallistumaan opetuksen sisältöjen, työskentelymenetelmien ja väli-

neiden valintaan. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Tavoitteiden ja turvallisen työskentelyn kannalta keskeistä on riittävä toiminnan ohjauksen ja mahdollisen 

oppilaan tuen järjestäminen.  

Eriyttämisen lähtökohtana on oppilaiden osaamistason tunnistaminen. Eriyttäminen perustuu oppilaantun-

temukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen va-

lintaan ja perustuu oppilaan tarpeisiin. Se on ensisijainen keino tarjota tukea. Eriyttämisen keinona ovat 

joustavat opetusjärjestelyt. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi  

Valinnaisen liikunnan arviointi kirjataan hyväksytty – hylätty. 



 

KOTITALOUS 

”Kätevästi kokkaillen” 

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

mäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja ja asenteita. Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelli-

selle osaamiselle. Kotitalouden opetus antaa valmiuksia 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 op-

pimiskokemuksia. Alakoulun valinnaisessa kotitaloudessa noudatetaan kotitalouden oppimäärän opetus-

suunnitelman perusteita oppilaiden ikä huomioon ottaen. Opetussuunnitelman perusteita soveltaen määri-

tellään 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. 

 

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet alakoulussa 

Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun kehittymi-

nen 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 työtehtävien jakamisen harjoittelua. Kotitalousopetuksen taus-

talla on arjen ilmiöiden oivaltaminen. Alakoulun kotitalouden lyhytkurssiin voidaan tavoitteista valita ope-

tuskokonaisuuteen soveltuvimmat. 

 

Kädentaidot ja turvallinen työskentely: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat turvallista, ergonomista ja 

hygieenistä työskentelyä. Opetus tarjoaa mahdollisuuden aistihavaintojen ja oivaltamisen kautta oppimi-

seen esteettisyys huomioiden. Tutustutaan terveellisiin perusruoka-aineisiin, ravitsemustiedon alkeisiin ja 

kotitaloudessa käytettäviin työvälineisiin. Arki ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan arjen toiminnat ja vas-

tuullisuus huomioiden. Sisällöissä kiinnitetään huomiota puhtaanapidon, kierrättämisen, taloudellisuuden ja 

kestävän kuluttamisen perusteisiin. Sisällöt johdattavat yhdessä elämiseen, huolenpitoon ja toista kunnioit-

tavaan 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: turvalli-

nen työympäristö, toiminnallisuus, kiireettömyys ja mahdollisuus oppia epäonnistumisista. Työtapojen ja 

menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa alaluokilla 

Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden ja turvallisen työympäristön kannalta keskeistä on riittävä ohjauksen, 

eriyttämisen ja tuen järjestäminen. Ryhmien ja ryhmän koon muodostamisessa on otettava huomioon oppi-

aineen toiminnallinen luonne. Eriyttämisen lähtökohtana on oppilaiden osaamistason tunnistaminen. Eriyt-

täminen perustuu oppilaantuntemukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Opetuksen eriyt-

täminen ohjaa työtapojen valintaan ja perustuu oppilaan tarpeisiin.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi kotitaloudessa alaluokilla 

Valinnaisen kotitalouden arviointi kirjataan hyväksytty – hylätty. 



 

LUONNONTIEDE 

 
”Herätä mielenkiinto ja innostus luonnontieteiden opiskelua kohtaan tutustumalla 

kemiaan ja fysiikkaan mielenkiintoisilla oppilastöillä unohtamatta myöskään mate-

matiikan kauneutta” 

 

 

 

 
Tulevaisuudessa on pulaa matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaajista. Valinnaisen luonnontieteen tar-

koitus on herättää oppilaiden kiinnostus ja mielenkiinto luonnontieteitä ja niiden opiskelua kohtaan. Oppiaineessa 

tehdään kemian ja fysiikan oppilastöitä huomioiden oppilaiden kehitystaso ja mielenkiinnon kohteet unohtamatta ma-

tematiikan merkitystä monien teknologiasovellusten taustalla. 

 

Valinnaisen luonnontieteen tavoitteet 

Tavoitteena herättää mielenkiinto ja innostus luonnontieteiden opiskelua kohtaan. Tuntien sisällöstä pyritään toteut-

tamaan oppimiskokonaisuuksia eri teemojen ympärille soveltaen ja syventäen opittuja taitoja ikätason mukaan. 

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet ja työtavat 

Valinnaisen luonnontieteen tavoitteisiin liittyvät oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden mielenkiinnon ja koulun 

omien painotusten mukaisesti. Tavoitteena on, että oppilaat oppivat tekemään havaintoja ympäristöstään, huomaa-

vat syys-seuraussuhteita sekä oppivat parityöskentelyä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Valinnaisen luonnontieteen tavoitteiden ja turvallisen työympäristön kannalta keskeistä on riittävä ohjauksen, eriyt-

tämisen ja tuen järjestäminen. Opetusryhmän sekä työparien muodostamisessa on otettava huomioon oppiaineen 

toiminnallinen luonne. 

Eriyttämisen lähtökohtana on oppilaiden osaamistason tunnistaminen. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen 

ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaan ja perustuu op-

pilaan tarpeisiin. Se on ensisijainen keino tarjota tukea. Eriyttämisen keinona ovat joustavat opetusjärjestelyt. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Valinnaisen luonnontieteen arviointi kirjataan hyväksytty/hylätty. 

 

 

 

 

 



 

ILMAISUTAITO 

”Iloista uskallusta!” 

 

 

 
Valinnaisen ilmaisutaidon tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan luovuutta, uskallusta ja itsetuntemusta. 

Oppilas harjoittelee omien tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja käsittelyä ja oppii draaman työskentelytapoja, tarinan-

kerrontaa ja näyttelemistä (suomen kieli ja kirjallisuus T1, T2, T3, T4). Monipuolisten harjoitteiden kautta tuetaan op-

pilaan ajattelun, esiintymisen ja itseilmaisun kehittymistä (L1, L2). 

 

Valinnaisen ilmaisutaidon tavoitteet ja sisällöt 

 

Valinnaisen ilmaisutaidon opetus sisältää monipuolisesti erilaisia draamakasvatuksen menetelmien harjoituksia, kuten 

ryhmäytymis-, improvisaatio-, vuorovaikutus-, keskittymis-, ja rentoutumisharjoituksia, roolileikkejä ja sanataidetta 

erilaisissa, toimintaan tarkoituksenmukaisissa oppimisympäristöissä (suomen kieli ja kirjallisuus S1, S2, S4).  

Opetukseen kuuluu runsaasti yhdessä tehtäviä esiintymisharjoitteita. Lisäksi valmistetaan pieniä kohtauksia, näytel-

miä tai esiintymisiä, joita esitetään mahdollisuuksien mukaan koulussa tai lähialueen muiden toimijoiden tiloissa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Valinnaisen ilmaisutaidon opetuksen tavoitteiden ja turvallisen työympäristön kannalta keskeistä on riittävä ohjauk-

sen, eriyttämisen ja tuen järjestäminen. Opetusryhmän sekä työparien muodostamisessa otetaan huomioon oppiai-

neen toiminnallinen luonne. 

Eriyttämisen lähtökohtana on oppilaiden osaamistason tunnistaminen. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen 

ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaan ja perustuu op-

pilaan tarpeisiin. Se on ensisijainen keino tarjota tukea. Eriyttämisen keinona käytetään joustavia opetusjärjestelyjä. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Valinnaisenilmaisutaidon arviointi kirjataan hyväksytty/hylätty. 

 

 


