
VALINNAISAINEEN VALINTA



VALINNAISAINEEN VALINTA 4. LUOKAN AJAKSI

 Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 – 2019.

 Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen.

 Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

 Oppilas voi valita 5. ja 6. luokalla jonkun muun valinnaisaineen.

 Valinnaisainetta opiskellaan 1 tunti viikossa luokkarajat ylittävässä

ryhmässä.
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 Oppilas valitsee yhden seuraavista valinnaisaineista:

 Musiikki

 Kuvataide

 Projektipaja

 Tietotekniikka

 Ilmaisutaito

 Kurkistus venäjän kieleen
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Musiikki
Valinnaisen musiikin tunneilla musisoidaan mahdollisimman monipuolisesti. Tunneilla 

lauletaan, liikutaan ja soitetaan. Opetus painottuu yhteismusisointiin sekä soittaen että 

laulaen. Opetellaan uusia ja vanhoja lauluja ja tutustutaan koulusoittimiin. 

Kuvataide
Valinnaisen kuvataiteen tunneilla tutustutaan laajemmin kuvataiteen eri tekniikkoihin, 

kuten maalaukseen, grafiikkaan ja muotoiluun. Valinnaisen kuvataiteen tunneilla on 

myös mahdollisuus tehdä taidenäyttely- ja museokäyntejä. 

ProjektiPaja
ProjektiPaja -tunneilla työskennellään yhdessä pareittain ja pienissä ryhmissä 

monenlaisten aiheiden parissa "Tutkija & Tekijä" -asenteella: 1. Valitaan 

mielenkiintoinen haaste/tehtävä 2. Tutkitaan haasteeseen/tehtävään liittyviä aiheita ja 

asioita 3. Suunnitellaan ratkaisu ja toteutus 4. Toteutetaan haaste/tehtävä suunnitelman 

pohjalta 5. Esitellään tulos yleisölle. Tavoitteena on innostaa ja kannustaa oppilaita 

hyvään yhteistyöhön ja luovaan ongelmanratkaisuun ilman epäonnistumisen pelkoa. 
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Tietotekniikka
Valinnaisen tietotekniikan tunneilla harjoitellaan tulevaisuuden taitoja. Tietotekniikan 

sisältöjä ovat 1. Käytännön työtaidot mm. kirjoitettu teksti, ohjelmat, yksinkertainen 

kuvankäsittely, omat tuotokset, nettietiketti 2. Tiedonhallintataidot mm. tekstin 

kirjoittaminen, internetin käyttö, kuvan liittäminen tekstiin, näppäimistön käyttö 3. 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot; tietoturva, etiikka, vastuullisuus, ergonomia. Taitoja 

harjoitellaan pöytätietokoneilla ja tableteilla.

Ilmaisutaito
Ilmaisutaidossa opetellaan vuorovaikutusta ja ilmaisua eri tavoin leikkimällä, 

kokeilemalla ja pohtimalla yhdessä muiden kanssa. Ilmaisutaidossa hyödynnetään 

myös tietotekniikkaa; esityksiä kuvataan, tallennetaan ja katsotaan yhdessä.

Kurkistus Venäjän kieleen

Venäjän kielen valinnaisaineessa tutustutaan venäjän kielen alkeisiin. Tunneilla 

opetellaan venäläiset aakkoset, harjoitellaan yksinkertaisia lauseita ja tavallisimpia 

sanoja tehtävien, pelien, laulujen ja leikkien avulla. Tutustumme myös venäläiseen 

kulttuuriin: juhliin, tapoihin ja lastenkulttuurin hahmoihin, kuten Mašaan ja Muksikseen.
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 Valinnaisaineryhmä syntyy, jos vähintään 15 oppilasta ilmoittautuu

ryhmään.

 Valinnaisainelomakkeeseen oppilas merkitsee 1. vaihtoehdon ja 2.

vaihtoehdon.

 Numero 1 merkitään sen valinnaisaineen nimen kohdalle, joka

valitaan, jos ryhmä voidaan muodostaa.

 Numero 2 merkitään sen valinnaisaineen nimen kohdalle, joka

valitaan, jos ykkösryhmää ei voida muodostaa.



VALINNAISAINEEN VALINNAN AIKATAULU

 Apulaisrehtori käy kertomassa luokissa valinnaisaineen valinnasta

tiistaina 30.1. (luokat 3a, 3c, 3d) tai keskiviikkona 31.1. (luokat

3b, 3e)

 Luokanopettaja jakaa valinnaisainelomakkeet tiistaina 30.1.

(luokat 3a, 3c, 3d) tai keskiviikkona (luokat 3b, 3e)

 Valinnaisainelomake palautetaan omalle luokanopettajalle

viimeistään perjantaina 9.2.


