
 

4.9. LR    Johdantoa koulumme valinnaisaineet+ monialaiset oppimiskokonaisuudet lukuvuoden 2016-
2017 kokeiluun 

Tässä OPS-osio: 

Alakoulussa oppilaat opiskelevat valinnaisina aineina oppiainerajoja ylittäviä monialaisia oppimis-
kokonaisuuksia vuosiluokilla 4, 5 ja 6. Valinnat tehdään kolmannen luokan keväällä. Tavoitteena on 
hahmottaa opiskeltavien asioiden välisiä suhteita ja yhdistää eri tieteenaloja. Oppilaat valitsevat joka 
vuosi eri valinnaisaineen. Ryhmät voivat muodostua yli vuosiluokkarajojen. Opetusta on yksi 
vuosiviikkotunti joka luokka-asteella. Opetus järjestetään 45 min, 60 min tai 90 min oppitunteina 
riippuen käytännön järjestelyistä esimerkiksi vierailukäynneistä.  

Valinnaiset aineet arvioidaan lukuvuositodistuksessa merkinnällä hyväksytty/hylätty, jos 
valinnaisaine on yhden vuosiviikkotunnin laajuinen ja numerolla, jos valinnaisaine on kahden 
vuosiviikkotunnin laajuinen. Valinnaiset aineet ovat joko syventäviä (sy) tai soveltavia (so).  Mikäli 
sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen 
suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Syventävä valinnaisaine voi myös korottaa 
yhteisenä oppiaineena opetetun, jo päättyneen, oppiaineen arvosanaa päättötodistuksessa. 

Valinnaisten aineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi on kuvattu opetussuunnitelmassa kunkin aineen 
oppiaineosiossa, jos valinnainen aine on lukuvuosittain pysyvä ja sama. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa 
on kuvattu ne valinnaiset aineet, jotka vaihtuvat lukuvuosittain. 

KÄYTÄNTÖÄ: 

Valinnaiset aineet opetetaan perjantaisin klo 12.15 alkaen kaikilla 4-6.luokkalaisilla. Käsityötä ei voida 
opettaa , koska tilat ovat käytössä tuona aikana. Liikuntasalin, tietokoneiden, iPadien, kotitalousluokan 
varauslistaa käytetään, jotta  useammalla ryhmällä on niihin mahdollisuus päästä/käyttää. 

Opettajat tekevät aikataulutuksen koko syyslukauden ajaksi, näin myös  tuntien pitoajat ja tuntimäärät 
ovat nähtävillä. 

Opettajat voivat myös tehdä vaihtoja omien vahvuuksiensa mukaan, opettaa muutamia kertoa toisessa 
valinnaisryhmässä. 

Koska tunnit ovat aina samaan aikaan kaikilla luokilla, se helpottaa ryhmien lähtemistä ulos ”maailmalle” 
tutustumiskäynneille.  

Oppilasryhmissä on oppilaita kaikilta luokka-asteilta, asettaa haasteita , mutta myös toivottavasti 
vahvistaa koko koulun me-henkeä. 

Opettajat kirjaavat tekemäänsä. Oppilaat saavat myös vaikuttaa sisältöihin, jo keväällä oppilailta, 
oppilaskunnalta ja vanhemmilta on kysytty mielipiteitä . Lisäksi oppilaskunta antoi ideoita monialaisiin 
oppimiskokonaisuuksiin valinnaisuuksien sisällä. 

 



Luokat 4-6 Monialaiset oppimiskokonaisuuden toteutuvat valinnaisaineiden tunneilla lukuvuoden 2016-17 
aikana. 

Osallisuus, tavoitteet, sisällöt ja arviointikäytännöt on kirjattu opetussuunnitelmaan kunkin valinnaisaineen 
kohdalle. 

MONILUKUTAITO MMM - monta, monta mukavaa  (sy AI/S2) 
sisällöt/toiminnan kuvaus: 
Herätetään kiinnostusta kulttuuriin, kieleen ja kirjallisuuteen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. 
Luetaan monenlaisia tekstejä ja kirjoitetaan monipuolisesti. Harjoitellaan medialukutaitoa, tehdään kirjaesittelyjä, 
sarjakuvia ja lyhyitä (animaatio)elokuvia. Askarrellaan eri materiaalein. Käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa 
omien tuotosten esittelyyn.  

oppilaiden osallisuus: 
Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Mahdollisuuksien mukaan 
oppilaiden, huoltajien ja yhteistyötahojen tietotaitoa hyödynnetään myös opetuksen järjestämisessä. 
 
oppiaineet, tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen:  
AI/S2: erilaisten tekstien lukeminen ja kirjoittaminen, kirjaesittelyt, omien pikku esitysten tekeminen, toimiminen 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa T1-T8,T14,T15  L1, L2, L4, L6 
KU: sarjakuvien piirtäminen, lyhytelokuvan (animaation) tekemiseen tutustuminen, erilaista 
askartelua T3,T6  L1,L2,L4,L7 
YH: keskustelu- ja kuuntelutaitojen harjoittelu, erilaisiin medioihin tutustuminen, lähdekritiikki T10,T11  L2-L7 
(TVT: tekstin- ja kuvankäsittelyä, esitysgrafiikan käyttöä, (animaatio)videon kuvaaminen/editointi L4,L5) 
 
arviointikäytännöt, toteutumisen seuranta, toteutumisen arviointi sekä kehittäminen: 
Oppimiskokonaisuuden arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty – hylätty. Monialaisen oppimiskokonaisuuden 
arviointi ei vaikuta sen sisällä olevien oppiaineiden arviointiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan 
keskustellen oppilaiden kanssa lukukauden aikana. Kehittämisehdotukset kirjataan jatkossa tapahtuvaa toimintaa 
varten. 

 

 

 

Kielireppu - matka maailman ympäri (so) 

sisällöt/toiminnan kuvaus: 
Tutustutaan eri maihin, kieliin ja kulttuureihin leikkien, laulaen, pelaten ja askarrelen. 
 
oppilaiden osallisuus: 
Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Mahdollisuuksien mukaan 
oppilaiden, huoltajien ja yhteistyötahojen tietotaitoa hyödynnetään myös opetuksen järjestämisessä. 
 
oppiaineet, tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen:  
Kielet: kulttuurisen moninaisuuteen tutustuminen T1,T2,T3,T6,T8 L1, L2, L3,L4, L6 
LI: liikuntaleikit maailmalta T1,T8  L1,L2,L6,L7 
YH: eri kulttuurien vaikutus koulun arkeen sekä yhteiskuntaan T2,T3,T5,T6,T7  L2, L3, L4. L5, L6, L7 
KU: Kulttuurien monimuotoisuus T10,T11 L1,L2,L4,L7 
MU: Musiikkia maailmalta T4,T5,T6  L1,L2,L5,L6 
 
arviointikäytännöt, toteutumisen seuranta, toteutumisen arviointi sekä kehittäminen: 
Oppimiskokonaisuuden arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty – hylätty. Monialaisen oppimiskokonaisuuden 
arviointi ei vaikuta sen sisällä olevien oppiaineiden arviointiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan 
keskustellen oppilaiden kanssa lukukauden aikana. Kehittämisehdotukset kirjataan jatkossa tapahtuvaa toimintaa 
varten. 
 
Pompi, popsi ja pelaa (sy LI) 

sisällöt/toiminnan kuvaus: 
Liikutaan yhdessä toimien ja harjoitellen mm.liikuntalajeihin tutustumalla, ensiaputaitoja harjoittelemalla ja 
terveellistä ruokaa tekemällä. 
 
oppilaiden osallisuus: 
Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Mahdollisuuksien mukaan 
oppilaiden, huoltajien ja yhteistyötahojen tietotaitoa hyödynnetään myös opetuksen järjestämisessä. 



 
oppiaineet, tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen: 
LI: liikuntalajeihin tutustuminen, liikuntaleikit, aktiivinen liikkuminen, musiikkiliikunta T1-T5,T7-T11  L1-L7  
YH: itsestä huolehtiminen, omat vahvuudet ,sisäinen yrittäjyys, kekseliäisyys ja yrittäjyys , yksin ja yhdessä 
työskenteleminen T5,T9  L3-L7 
YM: ensiapu, terveellinen ruokailu T2,T3,T6,T8,T10,T19  L1-L3,L5,L7 
MU: liikkuminen musiikin mukaan, rytmiikka T1,T3,T4  L1,L2,L6,L7 

arviointikäytännöt, toteutumisen seuranta, toteutumisen arviointi sekä kehittäminen: 
Oppimiskokonaisuuden arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty – hylätty. Monialaisen oppimiskokonaisuuden 
arviointi ei vaikuta sen sisällä olevien oppiaineiden arviointiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan 
keskustellen oppilaiden kanssa lukukauden aikana. Kehittämisehdotukset kirjataan jatkossa tapahtuvaa toimintaa 
varten. 

 

 
 

Luovasti luontoa (sy YM) 

sisällöt/toiminnan kuvaus: 
Ohjataan oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä ja niihin liittyviä ilmiöitä. 
Luonnon ja luonnonilmiöiden tutkimista, luonnossa liikkumista ja luontomateriaaleilla askartelua sekä rakentelua. 
 
oppilaiden osallisuus: 
Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Mahdollisuuksien mukaan 
oppilaiden, huoltajien ja yhteistyötahojen tietotaitoa hyödynnetään myös opetuksen järjestämisessä. 
 
oppiaineet, tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen: 
YM/BG: oman elinympäristön tutkiminen, kestävän kehityksen periaatteet, luonnonilmiöiden ja ympäristön 
tutkimista ja havainnoimista, pohditaan oman toiminnan vaikutuksia ympäröivään maailmaan, liikutaan 
luonnossa, toimitaan osana ryhmää, opetellaan hakemaan tietoa T1,T3-T6,T8-T15,T18  L1-L5,L7 
KU: tarkastellaan oman ympäristön visuaalisuutta, ympäristöystävälliset materiaalivalinnat T2,T7,T11  L1,L2,L4-
L7 
YH: keskustelutaitojen harjoitteleminen, omien valintojen merkitys ympäristölle, kulutustottumukset kotona ja 

koulussa T2,T7,T8  L2-L4,L6,L7 

LI: liikkuminen luonnossa, luonnon kunnioittaminen siellä liikuttaessa T3,T4  L3 
 
arviointikäytännöt, toteutumisen seuranta, toteutumisen arviointi sekä kehittäminen: 
Oppimiskokonaisuuden arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty – hylätty. Monialaisen oppimiskokonaisuuden 
arviointi ei vaikuta sen sisällä olevien oppiaineiden arviointiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan 
keskustellen oppilaiden kanssa lukukauden aikana. Kehittämisehdotukset kirjataan jatkossa tapahtuvaa toimintaa 
varten. 

 

 
 

TVT- tieto- ja viestintätekniikka (so) 

sisällöt/toiminnan kuvaus: 
Opetellaan käyttämään tietotekniikkaa monipuolisesti. 
 
oppilaiden osallisuus: 
Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Mahdollisuuksien mukaan 
oppilaiden, huoltajien ja yhteistyötahojen tietotaitoa hyödynnetään myös opetuksen järjestämisessä. 
 
oppiaineet, tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen: 
AI/S2: Tutustutaan erilaisiin viestintäympäristöihin, opiskellaan sähköisen maailman pelisääntöjä, harjoitellaan 
tiedonhankintaa monipuolisesti, harjoitellaan käyttämään tekstien tuottamisessa ja julkaisemisessa uutta 
teknologiaa ja mediaa, sujuvoitetaan näppäintaitoja, harjoitellaan omien esitysten suunnittelua ja esitetään 
niitä T1, T4, T7, T10, T11, T12, T15  L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 
MA: Kannustetaan oppilasta esittämään ratkaisujaan muille, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja, opetellaan 
keräämään tietoa ja esittämään sitä taulukoin ja diagrammein, tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin T4, T5, T13, 
T14 L1, L2, L4, L5, L6 
KU: Harjoitellaan kuvien tuottamista ja muokkaamista teknisin apuvälinein, tarkastellaan ympäröivää visuaalista 



maailmaa, harjoitellaan toden ja fiktion erottamista T4, T7  L1, L2, L3, L4, L5, L6 
 
arviointikäytännöt, toteutumisen seuranta, toteutumisen arviointi sekä kehittäminen: 
Oppimiskokonaisuuden arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty – hylätty. Monialaisen oppimiskokonaisuuden 
arviointi ei vaikuta sen sisällä olevien oppiaineiden arviointiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan 
keskustellen oppilaiden kanssa lukukauden aikana. Kehittämisehdotukset kirjataan jatkossa tapahtuvaa toimintaa 
varten. 

 

 

 
TAIDE - taitavasti taidot talteen (so) 

sisällöt/toiminnan kuvaus: 
Opiskellaan monipuolisesti sanalliseen, visuaaliseen ja esittävään taiteeseen liittyviä taitoja. Tuotetaan taidetta ja 
viihdettä musiikin, kuvataiteen ja ilmaisun keinoin. 
 
oppilaiden osallisuus: 
Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Mahdollisuuksien mukaan 
oppilaiden, huoltajien ja yhteistyötahojen tietotaitoa hyödynnetään myös opetuksen järjestämisessä. 
 
oppiaineet, tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen: 
AI/S2: Harjoitellaan itseilmaisua, ohjataan ja kannustetaan käyttämään luovuutta erilaisissa esitys- ja 
viestintätilanteissa, tutustutaan monipuolisesti erilaisiin tekstilajeihin, lisätään kirjallisuudentuntemusta, 
harjoitellaan äänenkäyttöä ja eläytyvää lukemista, rohkaistaan ilmaisemaan kokemuksia, ajatuksia ja mielipiteitä, 
tutustutaan lapsille suunnattuun media- ja kulttuuritarjontaan T1, T3, T5, T6, T8, T9, T14  L1, L2, L4, L5 L7 
MU: Rohkaistaan kokeilemaan erilaisia soittimia, harjoitellaan yhteissoittoa ja –laulua. Vahvistetaan 
esiintymistaitoja. Luodaan musiikkia soittimia ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Tutustutaan 
äänentallennustekniikkaan. Tutkitaan musiikkia osana elokuvia. T1,T3,T4  L1,L2,L6,L7 
KU: Tehdään havaintoja ja keskustellaan omista ja toisten töistä, käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja 
ja tekniikoita, tarkastellaan visuaalista ympäristöä, tutustutaan kuvankäsittelyyn ja pohditaan todellisuuden ja 
fiktion suhdetta, harjoitellaan kiinnittämään huomiota kulttuurien moninaisuuteen T2, T4, T7, T11 L1, L2, L3, L4, 
L5, L6, L7 
 
arviointikäytännöt, toteutumisen seuranta, toteutumisen arviointi sekä kehittäminen: 
Oppimiskokonaisuuden arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty – hylätty. Monialaisen oppimiskokonaisuuden 
arviointi ei vaikuta sen sisällä olevien oppiaineiden arviointiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan 
keskustellen oppilaiden kanssa lukukauden aikana. Kehittämisehdotukset kirjataan jatkossa tapahtuvaa toimintaa 
varten. 

 

 


