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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 valintakysely Wilmassa 14.2.2021 mennessä

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

eniten tilaa

– Lomake löytyy Wilmasta kohdasta kyselyt

■ 4.-5.-luokkalaisille opiskelevat valinnaisainetta sekaryhmissä ja 6.-luokkalaiset opiskelevat 

oman ikäluokkansa kanssa. Heille tarjottavat kurssit ovat joiltakin osin yhtenevät.



VALINNAISAINE-
TARJONTA 
YKSIKÖITTÄIN

Seuraavilla sivuilla on yksityiskohtainen esittely valinnaisaineista. Tarjottavat 

aineet ovat aakkosjärjestyksessä. Tutustuthan vain niihin aineisiin, mitä 

sinun on mahdollista ensi vuodeksi valita.



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 kaikille



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

Tarjotaan Moision yksikössä



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

IKILIIKKUJA
Tarjotaan vain Moision yksikössä

Tavoitteet

Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen. Kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, 

erilaisten liikuntatehtävien kokeilemiseen ja parhaansa yrittämiseen yhteistyössä muiden kanssa. (L1, 

L3, L6)

Sisältö

Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja ja motorisia perustaitoja. Aktiviteetit 

suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

ILMAISUTAITO
Tarjotaan kaikille

Tavoite:

Oppilas kehittää omaa ilmaisua monipuolisesti.

Oppilas etsii ja vahvistaa omia ilmaisullisia vahvuuksiaan sekä kerää taitoja ja rohkeutta ilmaista itseään 

luontevasti erilaisissa tilanteissa. (L1, L2, L3, L6)

Oppilas harjoittelee ja kokeilee erilaisia teatteritekniikoita ja tutustuu näytelmän tekemiseen. (L1, L2)

Oppilas harjoittelee työstämään ja suunnittelemaan pieniä draamallisia kohtauksia ryhmänjäsenenä. (L1, L2, L7 )

Sisältö:

Omaa ilmaisua harjoitellaan erilaisten draamaharjoitusten ja –leikkien avulla ryhmässä ja yksin.

Tutustumme ja työskentelemme valmiin näytelmätekstin kanssa sekä tuotamme itse pieniä kohtauksia.

Jakson aikana oppilas arvioi omaa työskentelyään ja omia taitojaan.



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

ILMAISUTAITO 2
Tarjotaan Ypsilonissa 4.-5.-luokkalaisille

Voit opiskella valinnaisaineenasi ilmaisutaitoa koko vuoden ajan.

Tämä tarkoittaa sitä, että syksyllä opiskelet ilmaisutaidon perusteet (äskeinen dia) ja keväällä jatkat ilmaisutaitoa 

syventämällä ensimmäisen kurssin taitoja ja harjoituksia.

Ilmaisutaito 2:n voit valita vain, jos olet käynyt syksyllä ensimmäisen kurssin.



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
Tarjotaan Ypsilonissa 4.-6.-luokkalaisille

Tavoitteet ja sisällöt:

Keramiikassa kokeillaan eri tekniikoita ja valmistetaan erilaisia esineitä savesta.  (L1, L2)

Tutustutaan eri savenpolttokeinoihin ja pintakäsittelymateriaaleihin. (L2)

Oppilas työskentelee suunnitelmallisesti ja arvioi omaa edistymistään. (L1, L2, L3)

Oppilas osallistuu kurssin aikana toteutetuista töistä koostettavan näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen. 

(L1, L4, L7)



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

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

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

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

TAITEEN TYÖPAJA
Tarjotaan Ypsilonissa 4.-6.-luokkalaisille

Tavoitteet ja sisällöt:

Taiteen työpajassa kokeillaan eri kuvataiteen tekniikoita ja harjoitellaan välineiden käyttöä. Tutustutaan eri 

aikakausien taidekuviin. (L1, L2, L4)

Oppilas suunnittelee oman taideprojektin. Suunnitelmassaan hän pohtii omia mielenkiinnon kohteitaan ja 

taitoja, joita haluaisi kehittää. (L1, L2, L7)

Oppilas työskentelee suunnitelmallisesti ja arvioi omaa edistymistään. (L1, L2, L3)

Oppilas toteuttaa projektiaan eri kuvataiteen välineitä ja tekniikoita käyttäen. (L1, L2)

Oppilas osallistuu kurssin aikana toteutetuista projekteista koostettavan näyttelyn suunnitteluun ja 

toteutukseen. (L1, L4, L7)



VALITTAVANA OLEVAT AINEET

ULKOLIIKKUJAT
Tarjotaan Ypsilonissa 4.-5-luokkalaisille

Tavoitteet

Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen. Kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, 

erilaisten liikuntatehtävien kokeilemiseen ja parhaansa yrittämiseen yhteistyössä muiden kanssa. (L1, 

L3, L6)

Sisältö

Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia ulkoliikunnan liikuntamuotoja ja motorisia perustaitoja. 

Aktiviteetit suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

Kurssi toteutetaan heti alkusyksystä tai loppukeväästä, jolloin säät suosivat ulkoliikuntalajeja


