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VALINNAISAINEVALINTA

■ 4.-.6.-luokalla opiskellaan  valinnaisainetta yhden vuosiviikkotunnin verran

■ Valinta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan

■ Valinta on sitova, eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen

■ Yksi valinnaisainekurssi on kestoltaan 0,5 vuosiviikkotuntia eli oppilas opiskelee vuoden aikana 

kahta eri valinnaisainetta (syksy ja kevät)

■ Valinta tehdään täyttämällä valintalomake netissä 20.3.2020 mennessä

– Mikäli valintaa ei tehdä määräaikaan mennessä, oppilas sijoitetaan ryhmään, jossa on 

eniten tilaa

– Linkki lomakkeeseen tulee Wilma-viestinä vanhemmille

■ 4.-5.-luokille, jotka opiskelevat Ypsilonissa tarjotaan omat valinnaisaineensa, 6.-luokkalaisille 

omat sekä Moision yksikössä opiskeleville 4.-luokkalaisille omat. Tarjottavat kurssit ovat joiltakin 

osin yhtenevät



VALINNAISAINE-
TARJONTA 
YKSIKÖITTÄIN



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

IKILIIKKUJA

Kurssin kuvaus:

Tämä valinnainen liikunnan kurssi on tarkoitettu kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Harjoittelemme 

erilaisia joukkue- ja yksilölajeja niin ulkona kuin sisällä. Pelaaminen on olennainen osa kurssia.

Mikäli kurssi saa tarpeeksi valintoja ja toteutuu, siihen tehdään opetussuunnitelman perusteiden 

mukaiset tavoitteet ja sisällöt tämän kuvauksen pohjalta.

Tarjotaan vain Moision yksikössä



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

NYT VÄLÄHTI!

Kurssin kuvaus:

Kurssilla tutustutaan ongelmanratkaisutehtäviin ja koodaukseen. Harjoitellaan ohjelmoinnin 

perusteita virtuaalisissa oppimisympäristöissä (esim. Code.org ja Scratch) erilaisten harjoitustehtävien 

avulla.

Tavoitteet:

- Oppilas tutustuu loogisen ajattelun perusperiaatteisiin

- Oppilas oppii käyttämään joitakin graafisia ohjelmointiympäristöjä

- Oppilas suunnittelee ja luo uutta ohjelmointia apuna käyttäen

- Oppilas kartuttaa tietoteknisiä taitojaan koulussa yleisimmin käytössä olevilla päätelaitteilla

Tarjotaan vain Moision yksikössä



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

PELITEHDAS

Kurssin kuvaus:

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin lauta- ja korttipeleihin. Kurssilla suunnitellaan ja 

toteutetaan oma lauta- tai korttipeli.

Mikäli kurssi saa tarpeeksi valintoja ja toteutuu, siihen tehdään opetussuunnitelman perusteiden 

mukaiset tavoitteet ja sisällöt tämän kuvauksen pohjalta.

Tarjotaan vain Moision yksikössä



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

MATKA MAAILMAN YMPÄRI

Kurssin kuvaus:

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti eri maiden kulttuureihin ja kieliin. Oppilaat pääsevät itse 

vaikuttamaan, minne kurssin aikana "matkustetaan".

Mikäli kurssi saa tarpeeksi valintoja ja toteutuu, siihen tehdään opetussuunnitelman perusteiden 

mukaiset tavoitteet ja sisällöt tämän kuvauksen pohjalta.

Tarjotaan vain Moision yksikössä



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

MUOTOILU

Tavoitteet:

- Oppilas tutustuu monipuolisesti koulussa käytettäviin materiaaleihin ja muotoilun tekniikoihin sekä soveltaa 

niitä luovasti omiin töihinsä

- Oppilas toteuttaa erilaisia töitä sekä arvioi omia ja toisten tuotoksia

- Materiaalien valinnassa pyritään huomioimaan kestävä kehitys

Tarjotaan Ypsilonissa 4.-5.-luokkalaisille

Tarjotaan Moision yksikössä



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

ROBOTIIKKA JA TIETOTEKNIIKKA

Tavoitteet:

- Oppilas tutustuu loogisen ajattelun perusperiaatteisiin

- Oppilas oppii käyttämään joitakin graafisia ohjelmointiympäristöjä

- Oppilas suunnittelee ja luo uutta ohjelmoinnin ja robotiikan avulla

- Oppilas kartuttaa tietoteknisiä taitojaan koulussa yleisimmin käytössä olevilla päätelaitteilla

Tarjotaan Ypsilonissa 4.-5.-luokkalaisille



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

SHOWTANSSI

Tavoitteet:

- Oppilas on fyysisesti aktiivinen ja kokeilee erilaisia tanssityylejä sekä ilmaisee itseään luovasti omalla 

kehollaan.

- Oppilas harjaannuttaa motorisia taitojaan havainnoimalla itseään sekä ympäristöään

- Oppilaan tasapaino-, liikkuvuus- ja liikkumistaidot kehittyvät

- Oppilas arvioi ja ylläpitää omia tanssillisia kykyjään

Valinnaisen kurssin aikana suunnitellaan itse produktio, mikä pyritään esittämään jossakin koulun 

tapahtumassa tai muussa koulutoimen tanssitapahtumassa. Kurssin tarkoituksena on tuottaa oppilaalle 

myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä sekä yhteisöllisyydestä.

Tarjotaan Ypsilonissa 4.-5.-luokkalaisille



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

BÄNDI

Tavoitteet:

- Oppilas ymmärtää musiikin käsitteitä ja musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä

- Oppilas kehittää musiikillista osaamistaan harjoittelemalla

- Oppilas asettaa itselleen tavoitteita ja arvioi edistymistään

Valinnaisen kurssin aikana järjestetään 1-3 konserttia erilaisissa koulun tapahtumissa. Tässä 

yhteydessä tutustutaan musiikkiteknologiaan ja konserttiäänentoiston toteuttamiseen.

Oppilaat saavat itse vaikuttaa ohjelmiston sisältöön.

Tarjotaan Ypsilonissa 4.-6.-luokkalaisille



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

LÖYTÖTAVARATUUNAUS TEKSTIILITÖISSÄ

Kurssin kuvaus:

Valitaan koulun löytötavarakoreista noutamatta jääneitä tuotteita, joista voi tehdä kokonaan uuden 

tuotteen tai muokata alkuperäistä tuotetta itselle paremmin sopivaksi.

Käytetään rohkeasti erilaisia tekniikoita ja ideoidaan ”laatikon ulkopuolelta”. Suunnitellaan sekä itse 

että porukalla. Ajatellaan luovasti.

Kurssilla huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita antamalla uusi elämä ”hylätylle” tuotteelle.

Mikäli kurssi saa tarpeeksi valintoja ja toteutuu, siihen tehdään opetussuunnitelman perusteiden 

mukaiset tavoitteet ja sisällöt tämän kuvauksen pohjalta.

Tarjotaan Ypsilonissa 4.-6.-luokkalaisille



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

TAITEEN TYÖPAJA

Kurssin kuvaus:

Taiteen työpajassa tehdään taidetta erilaisia kuvataiteen välineitä ja tekniikoita hyödyntäen.

Työpajassa painottuvat maalaaminen ja piirtäminen. Työpajan aikana suunnitellaan ja toteutetaan yksi 

oma taideprojekti.

Mikäli kurssi saa tarpeeksi valintoja ja toteutuu, siihen tehdään opetussuunnitelman perusteiden 

mukaiset tavoitteet ja sisällöt tämän kuvauksen pohjalta.

Tarjotaan Ypsilonissa 4.-6.-luokkalaisille



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

ILMAISUTAITO
Tarjotaan Ypsilonissa 4.-6.-luokkalaisille

Kurssilla tutustaan erilaisiin tapoihin ilmaista itseään äänen, liikkeen ja ilmeiden avulla. Harjoitellaan 

erilaisia tapoja viestiä ja arvioidaan niiden tehokkuutta viestintäkeinoina erilaisissa tilanteissa.

Opetellaan käyttämään omaa kehoa monipuolisesti hyödyksi ilmaisussa.

Kurssin aikana toteutetaan näytelmä, joka esitetään jossakin koulun tilaisuudessa. Oppilaat pääsevät 

itse mukaan vaikuttamaan näytelmän käsikirjoitukseen ja sisältöön.

Mikäli kurssi saa tarpeeksi valintoja ja toteutuu, siihen tehdään opetussuunnitelman perusteiden 

mukaiset tavoitteet ja sisällöt



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

JOULUJUHLAN / KEVÄTJUHLAN 

SUUNNITTELU JA TUOTTO

Kurssin kuvaus:

Suunnitellaan oppilasryhmän kanssa lukukauden päättävän juhlan teema, ohjelmarunko, kesto ja 

koristelu. Toteutetaan juhla yhteistyössä esiintyvien oppilasryhmien ja vastuuopettajien kanssa.

Mikäli kurssi saa tarpeeksi valintoja ja toteutuu, siihen tehdään opetussuunnitelman perusteiden 

mukaiset tavoitteet ja sisällöt tämän kuvauksen pohjalta.

Tarjotaan Ypsilonissa 4.-6.-luokkalaisille



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

KERAMIIKKA

Kurssin kuvaus:

Harjoitellaan erilaisia saven työstö- ja polttotapoja. Tutustutaan erilaisiin lasitteisiin ja niiden käyttöön 

savitöiden pinnoitteina.

Suunnitellaan, luodaan ja kokeillaan erilaisten esineiden tekoa savesta.

Mikäli kurssi saa tarpeeksi valintoja ja toteutuu, siihen tehdään opetussuunnitelman perusteiden 

mukaiset tavoitteet ja sisällöt.

Tarjotaan Ypsilonissa 6.-luokkalaisille



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

KOTITALOUS JA HYVINVOINTI

Tavoitteet:

- Oppilas tutustuu keittiön perustaitoihin, elintarviketuntemukseen ja turvalliseen työskentelyyn 

keittiössä

- Oppilas harjoittelee vastuullista kuluttamista arkitilanteissa

- Oppilas soveltaa terveysosaamistaan arkitilanteisiin

- Oppilas saa valmiuksia tehdä omaan terveyteen liittyviä päätöksiä ja valintoja

Valinnaisen kurssin aikana oppilas työskentelee sekä koulun opetuskeittiössä että luokkatiloissa 

teoriaopetuksessa. Kurssilla korostetaan toiminnallisuutta sekä oppilaan omia suunnittelutaitoja.

Tarjotaan Ypsilonissa 6.-luokkalaisille



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

ERÄILY

Tavoitteet:

- Oppilas tutustuu lähialueen lajistoon sekä maastoon ja osaa tarvittaessa hyödyntää sitä

- Oppilas osaa valmistaa sytykkeitä, tulen, hätämajoitteen sekä ruokaa. Oppilas kykenee 

hätäensiapuun sekä avun hälyttämiseen

- Oppilas osaa toimia ryhmässä ja tarvittaessa johtaa sitä

- Oppilaan itsetuntemus sekä itseluottamus kehittyvät

Valinnaisen kurssin aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan useampi pieni tai yksi iso retki, minkä 

aikana oppilaalla on mahdollisuus testata ja arvioida kurssin aikana oppimiaan tietoja ja taitoja.

Tarjotaan Ypsilonissa 6.-luokkalaisille


