
  

 

VALINNAISUUS KAURASLAMMEN KOULU 

VUOSILUOKAT 1-6  LUKUVUOSI 2021-2022 
 
 
 
 
 

Opetussuunnitelman mukaan vuosiluokilla 1-6 on valinnaisaineita seuraavasti: 
 

 Taide-ja taitoaine- valinnainen Muu luokkatasovalinnainen 

3.luokka  1h+ 1h (kaikilla ks)-> Tehdään 
1 valinta 

0h 

4.luokka 2h-> Tehdään 2 valintaa 1h->Tehdään 2 valintaa 

5.luokka 1h(Kaikilla ks) 1h-> Tehdään 2 valintaa 

6.luokka 1h (Kaikilla ks) 1h-> Tehdään 2 valintaa 
 
 
 

Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tarkoitus on syventää oppilaan osaamista taito- ja taideaineissa (mu, ku, 
ks, li). Taide- ja taitoainevalinnaisten tavoitteet ja sisällöt ovat emoaineen opetussuunnitelmasta.  

Muu luokkatasovalinnainen toteutetaan soveltavan valinnaisen periaatteen mukaisesti, jolloin se voi 
sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Oppilaat pääsevät 
suunnittelemaan valinnaistarjotinta edellisenä keväänä, ennen seuraavan syksyn valintaa.   

Molemmat valinnaiset toteutetaan omana palkkinaan, rinnakkaisluokat sekoittaen.  Valinnaisaineista ei 
anneta erikseen arvosanaa tai sanallista arviota vaan ne arvioidaan emoaineen arvioinnin yhteydessä̈. 

 

T = tavoite             S = sisältö             L = laaja-alaisen osaamisen alue  
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1. SYVENTÄVÄT TAIDE- JA TAITOAINEVALINNAISET 

1.1. 3.lk (OPPILAS TEKEE YHDEN VALINNAN) 

1.1.1. LIIKUNTA 
Tavoitteet 
Tavoitteena kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen sekä kokeilemaan ja tutustumaan erilaisiin 
liikuntatehtäviin ja leikkeihin (T1). Ohjataan oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitoja että 
soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä (T3). Vahvistetaan motorisia perustaitoja 
(T2, T3). Harjoitellaan havaintomotorisia taitoja eli opetellaan havainnoimaan itseään ja ympäristöään sekä 
tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja (T2). Ohjataan oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan 
liikuntatunneilla (T7). Ohjataan oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa ja säätelemään omaa 
toimintaansa sekä ottamaan vastuuta yhteisestä ja omasta toiminnasta (T8, T9, T10).  

Sisällöt 
Opetuksen sisältö muodostuu erilaisista lajeista, joiden kautta harjoitellaan liikkumis-, välineenkäsittely-, 
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (S1). Kurssilla on tarkoitus tutustua myös 
erilaisiin leikkeihin ja ulkoliikuntalajeihin eri oppimisympäristöissä. Kurssilla leikitään ja liikutaan 
monipuolisesti tutustuen eri leikkityyppeihin ja peleihin. (S1, S2, S3) Oppilaat pääsevät kokeilemaan myös 
leikkien ja pelien sovelluksia (S3). 

 

1.1.2. MUSIIKKI 
Tavoitteet  
Oppilasta rohkaistaan yhteismusisointiin ja myönteisen yhteishengen luomiseen (T1). Oppilasta ohjataan 
luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien 
soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä (T2). Oppilasta kannustetaan keholliseen musiikin, kuvien, 
tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun liikkuen ja leikkien (T3). Oppilasta ohjataan ymmärtämään 
musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä (T7). Oppilasta ohjataan 
kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja 
arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin (T9). Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia musiikin 
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjataan häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä (T4). 

Sisällöt 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Laulamista sekä 
keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. 
Harjoitellaan yhteistä sykettä ryhmässä. Harjoitellaan asiallista suhtautumista omaan ja muiden tuottamaan 
musiikkiin. Kuunnellaan musiikkia eläytyen ja osallistuen esim. kehorytmein ja liikkuen. (S1) 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musiikin käsitteisiin. Harjoitellaan tunnistamaan musiikillisia 
merkintätapoja. (S2) Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia painottaen 
lastenmusiikkia (S4). Harjoitellaan hyvää lauluasentoa ja tehdään ääniharjoituksia laulaen (S1). 

 

1.1.3. KUVATAIDE 
Tavoitteet  
Ohjataan oppilasta käyttämään erilaisia tekniikoita ja annetaan keinoja ilmaista itseään sekä 
harjaannutetaan oppilaan kädentaitoja (T3). Ohjataan oppilasta työskentelemään tavoitteellisesti yksin ja 



  

yhdessä muiden kanssa sekä saamaan onnistumisen kokemuksia omasta työstään (T5). Ohjataan oppilasta 
tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen tekijän, aikakauden ja katsojan 
näkökulmasta sekä pohtimaan historiallisten tekijöiden vaikutusta esineisiin ja kokeilemaan itse eri aikojen 
ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa töissään (T8, T9). Harjoitellaan omien ajatusten ja havaintojen 
muuntamista kuvalliseen muotoon (T3) sekä tarkastellaan omia ja toisten töitä keskustelun kautta (T1, T7, 
L4). 

Sisällöt 
Sisältöjä valitaan monipuolisesti ympäristöistä sekä mediasta (S2). Oppilasta kannustetaan käyttämään 
mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä omassa kuvallisessa työskentelyssään (L1). Työskentelyn lähtökohtana 
käytetään oppilaan omia kuvakulttuureja (S1). Perehdytään taiteelle ominaisiin toimintatapoihin (S3). 

 

1.1.4. KÄSITYÖ 
Tavoitteet 
Tavoitteena on vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä ohjata oppilasta käsityöprosessin 
kokonaishallintaan ja dokumentointiin (T1, T2). Oppilaita ohjataan suunnittelemaan ja valmistamaan yksin 
tai yhdessä käsityötuote tai -teos omin esteettisin ja teknisin ratkaisuin (T3). 

Sisällöt 
Kurssilla rohkaistaan oppilasta ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan jokin oma tuotos erilaisia 
materiaaleja hyödyntäen (S1, S2, S4). Rohkaistaan oppilasta kokeilemaan erilaisia työtapoja ja materiaaleja 
(S3). Harjoitellaan oman työskentelyprosessin monivaiheista arviointia ja dokumentointia (S6, S5). 

 

 

1.2. 4.lk (OPPILAS TEKEE KAKSI VALINTAA) 
 

1.2.1.LIIKUNTA 
Tavoitteet 
Tavoitteena kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen sekä kokeilemaan ja tutustumaan erilaisiin 
liikuntatehtäviin ja leikkeihin (T1). Ohjataan oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitoja että 
soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä (T3). Vahvistetaan motorisia perustaitoja 
(T2, T3). Harjoitellaan havaintomotorisia taitoja eli opetellaan havainnoimaan itseään ja ympäristöään sekä 
tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja (T2). Ohjataan oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan 
liikuntatunneilla (T7). Ohjataan oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa ja säätelemään omaa 
toimintaansa sekä ottamaan vastuuta yhteisestä ja omasta toiminnasta (T8, T9, T10).  

Sisällöt 
Opetuksen sisältö muodostuu erilaisista lajeista, joiden kautta harjoitellaan liikkumis-, välineenkäsittely-, 
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (S1). Kurssilla on tarkoitus tutustua myös 
erilaisiin leikkeihin ja ulkoliikuntalajeihin eri oppimisympäristöissä. Kurssilla leikitään ja liikutaan 
monipuolisesti tutustuen eri leikkityyppeihin ja peleihin. (S1, S2, S3) Oppilaat pääsevät kokeilemaan myös 
leikkien ja pelien sovelluksia (S3). 

 



  

1.2.2. MUSIIKKI 
Tavoitteet  
Oppilasta rohkaistaan yhteismusisointiin ja myönteisen yhteishengen luomiseen (T1). Oppilasta ohjataan 
luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien 
soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä (T2). Oppilasta kannustetaan keholliseen musiikin, kuvien, 
tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun liikkuen ja leikkien (T3). Oppilasta ohjataan ymmärtämään 
musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä (T7). Oppilasta ohjataan 
kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja 
arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin (T9). Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia musiikin 
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjataan häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä (T4). 

Sisällöt 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Laulamista sekä 
keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. 
Harjoitellaan yhteistä sykettä ryhmässä. Harjoitellaan asiallista suhtautumista omaan ja muiden tuottamaan 
musiikkiin. Kuunnellaan musiikkia eläytyen ja osallistuen esim. kehorytmein ja liikkuen. (S1) 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musiikin käsitteisiin. Harjoitellaan tunnistamaan musiikillisia 
merkintätapoja. (S2) Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia painottaen 
lastenmusiikkia (S4). Harjoitellaan hyvää lauluasentoa ja tehdään ääniharjoituksia laulaen (S1). 

 

1.2.3. KUVATAIDE 
Tavoitteet  
Ohjataan oppilasta käyttämään erilaisia tekniikoita ja annetaan keinoja ilmaista itseään sekä 
harjaannutetaan oppilaan kädentaitoja (T3). Ohjataan oppilasta työskentelemään tavoitteellisesti yksin ja 
yhdessä muiden kanssa sekä saamaan onnistumisen kokemuksia omasta työstään (T5). Ohjataan oppilasta 
tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen tekijän, aikakauden ja katsojan 
näkökulmasta sekä pohtimaan historiallisten tekijöiden vaikutusta esineisiin ja kokeilemaan itse eri aikojen 
ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa töissään (T8, T9). Harjoitellaan omien ajatusten ja havaintojen 
muuntamista kuvalliseen muotoon (T3) sekä tarkastellaan omia ja toisten töitä keskustelun kautta (T1, T7, 
L4). 

Sisällöt 
Sisältöjä valitaan monipuolisesti ympäristöistä sekä mediasta (S2). Oppilasta kannustetaan käyttämään 
mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä omassa kuvallisessa työskentelyssään (L1). Työskentelyn lähtökohtana 
käytetään oppilaan omia kuvakulttuureja (S1). Perehdytään taiteelle ominaisiin toimintatapoihin (S3). 

 

1.2.4. KÄSITYÖ 
Tavoitteet 
Tavoitteena on vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä ohjata oppilasta käsityöprosessin 
kokonaishallintaan ja dokumentointiin (T1, T2). Oppilaita ohjataan suunnittelemaan ja valmistamaan yksin 
tai yhdessä käsityötuote tai -teos omin esteettisin ja teknisin ratkaisuin (T3). 



  

Sisällöt 
Kurssilla rohkaistaan oppilasta ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan jokin oma tuotos erilaisia 
materiaaleja hyödyntäen (S1, S2, S4). Rohkaistaan oppilasta kokeilemaan erilaisia työtapoja ja materiaaleja 
(S3). Harjoitellaan oman työskentelyprosessin monivaiheista arviointia ja dokumentointia (S6). 

 

  

2. MUUT LUOKKATASOVALINNAISET 

 

2.1. 4.lk (OPPILAS TEKEE KAKSI VALINTAA) 
 

2.1.1. ANIMAATIO 
Tavoitteet 
Harjoitellaan kuvallisen ilmaisun taitoja mediavälineiden avulla (T4). Oppilas harjoittelee omien taiteeseen, 

ympäristöön ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvien havaintojensa kuvailua ja perustelua (T2). Kannustetaan 

oppilasta havainnoimaan visuaalista ympäristöään mahdollisuuksien mukaan erilaisia kuvallisia välineitä 

hyödyntäen (T1).  Kannustetaan oppilasta myös ilmaisemaan omia ajatuksiaan kuvallisessa muodossa (T3). 

Oppilasta rohkaistaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja, sekä keskustelemaan samalla harjoitellen 

näkemystensä perustelua (T8, T4). Kurssin tavoitteena on perehtyä kuvailmaisuun ja ideoida, suunnitella ja 

toteuttaa oma animaatio. 

Sisällöt 
Kurssilla perehdytään kuvanmuokkaukseen ja tuotetaan erilaisia tuotoksia kuvanmuokkauksen avulla. 
Kurssin tavoitteena on oppilaslähtöisesti valita aiheita oppilaiden kuvakulttuurit huomioiden (S1). Lisäksi 
kurssilla tutustutaan erilaisiin mediakulttuureihin ja valitaan sisältöjä tutkittavaksi myös mahdollisuuksien 
mukaan erilaisista medioista (S2). Oppilaat tutustuvat kurssilla editointiin ja editoivat omia tuotoksiaan. 
Kurssin sisältö pohjautuu oppilaiden omiin kokemuksiin ja ideoihin. Tuotokset toteutetaan oppilaiden 
omien suunnitelmien pohjalta. 

 

2.1.2. VUOROVAIKUTUSLEIKIT JA LAUTAPELIT 
Tavoitteet  
Kannustetaan oppilaita tutustumaan erilaisiin leikkeihin (T1). Ohjataan oppilasta turvalliseen ja asialliseen 
toimintaan leikki- ja pelitunneilla (T7). Ohjataan oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa ja säätelemään 
omaa toimintaansa (T8). Ohjataan oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään omaa 
toimintaansa (T9). Kannustetaan oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta (T10). Oppilas 
rohkaistuu esittämään erilaisia rooleja yksin ja ryhmässä (T3). Tavoitteena on oppia pelaamaan erilaisia 
lautapelejä yhdessä muiden kanssa kiinnittäen huomiota perusviestintätaitoihin: katsekontakti, vuorottelu, 
kuunteleminen ja reagointi. Harjoitellaan keskittyvää, tarkkaa ja päättelevää kuuntelemista sekä kehitetään 
loogista ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. Harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. 
(T1, T2) 



  

Sisällöt  
Kurssilla on tarkoitus tutustua erilaisiin vuorovaikutusleikkeihin eri oppimisympäristöissä (S2). Lisäksi 
kurssilla tutustutaan erilaisiin lautapeleihin, joita pelataan pareittain tai ryhmässä. Pelien avulla 
harjoitellaan strategista päättelyä, häviämisen ja voittamisen taitoa, toisten huomioimista ja yhdessä 
toimimista. (S2, S3) 

  

2.1.3. ILMAISU JA ESIINTYMINEN 
Tavoitteet 
Oppilas oppii ilmaisemaan omia tunteitaan ja mielipiteitään sanallisesti ja kehollisesti. Tavoitteena on 

opastaa oppilasta vahvistamaan taitoja toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan 

mielipiteensä sekä ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti 

erilaisissa esitystilanteissa draaman avulla (T1, T3, T4). Tavoitteena on ohjata oppilasta huomaamaan omien 

kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita 

ryhmäviestintätilanteissa (T2, L1, L2, L3, L7).   

Sisällöt  
Kurssilla harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Käymme läpi erilaisia 
ajankohtaisia aiheita, teemoja ja kirjallisuuden osia draaman keinoin. Oppilaita ohjataan kokonaisilmaisuun. 
Kurssilla tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja 
tekstien merkityksiä (S4). Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä (S4). 

 

2.1.4. TERVEYS, TURVALLISUUS JA ENSIAPU 
Tavoitteet  
Kannustetaan oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja 
ohjataan oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen. (T8, 
L3) Ohjataan oppilasta ymmärtämään terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueita, arjen terveystottumusten 
merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista 
oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa (T19). Opetellaan tunnistamaan 
oman kehon viestejä ja toimimaan niiden mukaisesti (T11). Harjoitellaan tiedon hankkimista erilaisista 
lähteistä ja harjaannutetaan oppilaiden kykyä arvioida kriittisesti etsittyä tietoa (L4, L5). 

Sisällöt  
Harjoitellaan erilaisten avunantotilanteiden tunnistamista ja niissä toimintaa. Harjoitellaan 
vastuunottamista sekä itsestä että muista. Opetellaan terveellisen elämän taitoja. (S1-S3) 

 

2.1.5. TIEDE 
Tavoitteet 
Jakson aikana tavoitteena on tutkia, kuvata ja selittää erilaisia ilmiöitä arjessa ja luonnossa (T17, T18, L1). 
Tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää kiinnostusta ympäröivään maailmaan ja sen ilmiöihin, sekä ohjata 
oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä kyseisten ilmiöiden välillä (T1, T2, L1, L4). Ohjataan oppilasta 
esittämään oikeita kysymyksiä ja tekemään perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta (T3, L1, L4). 
Ohjataan oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, havaintoja ja mittauksia 
monipuolisissa ympäristöissä tarkoituksenmukaista välineistöä käyttäen. (T5) Ohjataan oppilasta myös 



  

laatimaan sekä tulkitsemaan taulukoita, diagrammeja ja tilastollisia tunnuslukuja. (T13, L4, L5) Ohjataan 
oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen. (T8, L3) 

Sisällöt 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin aineisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä erilaisiin luonnon ilmiöihin erilaisia 
työskentelytapoja hyödyntäen. Suunnitellaan ja toteutetaan pieniä tutkimuksia, opetellaan tekemään 
havaintoja ja mittauksia eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen. (S4) Harjoitellaan tekemään 
havaintoja ja johtopäätöksiä erilaisten tutkimusten ja tehtävien pohjalta. Harjoitellaan turvallisuuden 
edistämistä ja arjen turvataitoja. (S2) 

 

2.1.6. KOODAUS 
Tavoitteet   
Tavoitteena on innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa 
ohjelmointiympäristössä (T14). Ohjataan oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä (T5, L1). 
Ohjataan oppilasta huomaamaan, että teknologian toiminta riippuu siitä, millaisia ratkaisuja ihminen tekee. 
Lisäksi opetellaan käyttämään erilaisia laitteita ja ohjelmistoja sekä harjaannutetaan ymmärrystä niiden 
toimintalogiikasta. (L5) 

Sisällöt  
Tutustutaan koodauksen periaatteisiin sekä käytännön sovelluksiin mahdollisuuksien mukaan eri laitteilla 

sekä kehollisesti liikkuen. Oppilas oppii yksinkertaista koodaamista pelaamisen, kehollisen liikkumisen ja 

ohjelmoinnin avulla. Oppilas harjoittelee loogisten toimintaohjeiden laatimista (S1). Perehdytään syy-

seuraussuhteiden löytämiseen, koodaukseen sekä käytännön menetelmin roboteilla ja sovelluksilla 

mahdollisuuksien mukaan.  

 

2.1.7. KEPPIHEVOSET 
Tavoitteet 
Vahvistetaan oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostetaan keksivään ja kokeilevaan käsityöhön 
(T1). Harjoitellaan kokonaisen käsityöprosessin mukaan työskentelyä (T2). Ohjataan oppilasta 
suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuote luottaen omiin ratkaisuihin (T3). Kannustetaan toimimaan 
pitkäjänteisesti ja turvallisesti. Harjoitellaan käyttämään tarkoituksenmukaisia välineitä ja materiaaleja sekä 
tutustutaan erilaisiin materiaaleihin. (T4) Ohjataan oppilasta kehittämään havaintomotorisia taitoja ja 
opetellaan säätelemään omaa liikkumista suhteessa ryhmään ja tilaan (T2). Opetellaan työskentelemään 
kaikkien kanssa (T8). Tavoitteena on harjaannuttaa ajattelun taitoja hyödyntäen työtapoja, jotka edistävät 
mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä sekä luovien ratkaisujen ideointia (L1). Lisäksi oppilasta kannustetaan 
nauttimaan erilaisten ilmaisutapojen ilosta (L2). Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kestävää kehitystä 
koskevia kysymyksiä erityisesti kierrätysteeman kautta (L7, T8). 

Sisällöt 
Ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan oma keppihevonen kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Oppilas 
harjoittelee kokonaisen käsityöprosessin ideointia, suunnittelua, toteutusta ja arviointia (S1, S2, S4, S6). 
Lisäksi hän perehtyy keppihevosen valmistamiseen tarvittaviin materiaaleihin ja taitoihin (S3). Tämän 
jälkeen ulkona ideoidaan ja toteutetaan erilaisia este- ja maastoratoja ryhmätyöskentelyä hyödyntäen (S2). 

 



  

2.1.8. YRITTÄJYYS JA RAHA 
Tavoitteet 
Ohjataan oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkitys niin lähiyhteisössä kuin laajemmassa 
kontekstissa, ja tätä kautta ohjataan oppilasta kiinnostumaan häntä ympäröivästä yhteiskunnasta (T3, T1, 
L3, L4, L6). Ohjataan sisäistämään, mitä yrittäjyys ja vastuullinen taloudellinen toiminta nimenomaan 
tulevaisuuden reunaehtojen puitteissa tarkoittaa, sekä harjoitellaan demokraattisen yhteistoiminnan 
perusasioita (T7, L7). Harjoitellaan rahan arvon ymmärtämistä ja tätä kautta oman rahankäytön ja 
kulutusvalintojen perusteita (T8, L3). Tuetaan oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä (T5, L1, 
L4). 

Sisällöt 
Kurssilla opetellaan yrittäjyyden, “yrittäjähenkisen” itsensä kehittämisen sekä talouden perusasioita 
monipuolisesti ja vastuullista näkökulmaa painottaen (S1, S2, S4). Oppilasta autetaan hahmottamaan, 
kuinka henkilökohtaiset vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet on mahdollista valjastaa sekä oman itsen että 
ympäröivän yhteiskunnan hyödyksi (S1, S2). Kurssilla toteutetaan konkreettista yrittäjyyttä mallintavia 
harjoituksia ja projekteja, jotka hahmottavat yrittäjyysprosessin eri vaiheita; ideointia, suunnittelua, 
toteuttamista, kriittistä itsearviointia ja toiminnan kehittämistä (S1, S4). 

 

2.2. 5.lk (OPPILAS TEKEE KAKSI VALINTAA) 
 

2.2.1. PELIT JA LEIKIT 
Tavoitteet  
Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan ja tutustumaan erilaisiin leikkeihin. (T1) Ohjataan 
oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitoja, että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä. (T3) Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan leikkitunneilla. (T7) Ohjata 
oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa ja säätelemään omaa toimintaansa. (T8) Ohjata oppilasta 
työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään omaa toimintaansa. (T9) Kannustaa oppilasta ottamaan 
vastuuta omasta toiminnasta. (T10) Oppilas rohkaistuu esittämään erilaisia rooleja yksin ja ryhmässä. (T3)  

Sisällöt  
Kurssilla on tarkoitus tutustua erilaisiin leikkeihin eri oppimisympäristöissä. Kurssilla leikitään 
monipuolisesti tutustuen monipuolisesti eri leikkityyppeihin esim. vuorovaikutusleikit, mielikuvitusleikit, 
liikuntaleikit, ulkoleikit, hoksaamisleikit, perinneleikit jne. (S1,S2,S3) Oppilaat pääsevät kokeilemaan myös 
leikkien sovelluksia. (S3) Harjoitellaan ilmaisutaitoa leikkien, äänenkäyttö- ja draamaharjoitusten avulla. 
(S1) 

 

 

2.2.2. TERVEYS JA TURVALLISUUS SEKÄ ENSIAPU 
Tavoitteet 
Kannustetaan oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja 
ohjataan oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen. (T8) 
Ohjataan oppilasta ymmärtämään terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueita, arjen terveystottumusten 



  

merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista 
oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa. (T19) 

Sisällöt 
Harjoitellaan erilaisten avunantotilanteiden tunnistamista ja niissä toimintaa. Harjoitellaan 
vastuunottamista sekä itsestä että muista. Opetellaan terveellisen elämän taitoja. (S1-S3) 

 

2.2.3. ELOKUVAKERHO 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on tutustua elokuvan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppilaat harjoittelevat 
käyttämään erilaisia kuvaamiseen liittyviä laitteita sekä sovelluksia. Mahdollisuuksien puitteissa tutustutaan 
editointiin. Oppilasta ohjataan jakson kannalta keskeisten tekijänoikeuksien tuntemukseen esimerkiksi 
oman tuottamisen ja julkaisemisen näkökulmasta. (T1, L5) Oppilaita kannustetaan kehittämään myönteistä 
viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa (T4, S1). 

Sisällöt 
Kurssin sisältö pohjautuu oppilaiden omiin kokemuksiin ja ideoihin. Elokuvat toteutetaan oppilaiden omien 
suunnitelmien pohjalta. (S1) 

 

2.2.4. TIETOTEKNIIKKA (CHROMEBOOK) 
 Tavoitteet 

Tarjotaan oppilaalle mahdollisuus etsiä, kokeilla ja käyttää erilaisia työtapoja ja -välineitä, ja 

samalla vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Tutkitaan tieto ja viestintäteknologian vaikutusta 

arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä käyttötavoista. (L5) Opastetaan oppilaita vahvistamaan 

omia tvt-taitojaan sekä toimimaan erilaisissa tvt:n mahdollistamissa viestintäympäristöissä. 

Ohjataan oppilaita ilmaisemaan mielipiteensä (T1) erilaisilla viestinnällisillä ja kielellisillä 

valinnoilla, sekä pohditaan niiden vaikutuksia (T2, T3). 

Sisällöt 

Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään 

niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. Kurssilla käytetään oppilaiden Chromebookeja. 

Harjaannutetaan tvt:n avulla oppilaita sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä. 

Opitaan kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä toteuttaen ideoita yksin ja yhdessä toisten 

kanssa (S2). Tutustutaan kymmensormijärjestelmään sekä eri tekstinkäsittelyohjelmiin. 

Harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen 

käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen 

merkityksestä terveydelle toimiessaan sähköisten laitteiden parissa. Kannustetaan oppilaita 

etsimään itselle soveltuvia ilmaisutapoja laitteiden parissa toimiessaan ja käyttämään tvt:tä 

työskentelyn ja koulutöiden dokumentoinnissa (S1).Ohjataan oppilaita toimimaan oman roolinsa 

ja välineen toimintaperiaatteiden mukaisesti, ottamaan vastuuta viestinnästään sekä arvioimaan 

tvt:n roolia vaikuttamiskeinona (S1, S3). (L5) 

 



  

 

2.2.5. HYVINVOINTIKURSSI 
Tavoitteet 
Tavoitteena on oppia ymmärtämään terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueita sekä arjen terveystottumusten ja 

terveysvalintojen merkitystä omassa elämässä. (T19) Kannustetaan oppilasta edistämään hyvinvointia ja 

turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään sekä ohjataan oppilasta toimimaan turvallisesti, 

tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen. (T8) Tuetaan oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja 

säädellä omia tunteitaan. (T10)   

Kannustetaan oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen. (T1) Kannustetaan ja ohjataan oppilaita arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä 

ominaisuuksiaan. (T5) Ohjataan oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatilanteissa. (T7)  

Sisällöt 
Perehdytään terveyden eri osa-alueisiin voimavaranäkökulmasta käsin. (S1) Harjoitellaan itsestä huolehtimisen 

taitoja oppilaan omaa arkea ja hyvinvointia silmällä pitäen. (L3) Tarkastellaan, miten levon, ravinnon, liikunnan ja 

mielen tasapainon avulla voidaan edistää terveyttä ja ehkäistä sairauksia omassa elämässä. Pidetään 

mahdollisuuksien mukaan päiväkirjaa omasta unesta, syömisestä, liikkumisesta, ruokailuista tai ruutuajasta. 

Rentoudutaan rentoutusharjoitusten avulla. (S1)    

Opetukseen sisältyy fyysisesti aktiivista toimintaa. Vahvistetaan oppilaiden tasapaino- ja liikkumistaitoja 

monipuolisten liikuntamuotojen avulla. Harjaannutetaan oppilaiden nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja 

voimaa erilaisin menetelmin. (S1) 

Opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä harjoitellaan ottamaan vastuuta omasta 

toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä. (S2) 

Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat 

pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. (S3) 

 

2.2.6. YRITTÄJYYS JA RAHA 
Tavoitteet 
Ohjataan oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkitys niin lähiyhteisössä kuin laajemmassa 
kontekstissa, ja tätä kautta ohjataan oppilasta kiinnostumaan häntä ympäröivästä yhteiskunnasta (T3, T1, 
L3, L4, L6). Ohjataan sisäistämään, mitä yrittäjyys ja vastuullinen taloudellinen toiminta nimenomaan 
tulevaisuuden reunaehtojen puitteissa tarkoittaa, sekä harjoitellaan demokraattisen yhteistoiminnan 
perusasioita (T7, L7). Harjoitellaan rahan arvon ymmärtämistä ja tätä kautta oman rahankäytön ja 
kulutusvalintojen perusteita (T8, L3). Tuetaan oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä (T5, L1, 
L4). 

Sisällöt 
Kurssilla opetellaan yrittäjyyden, “yrittäjähenkisen” itsensä kehittämisen sekä talouden perusasioita 
monipuolisesti ja vastuullista näkökulmaa painottaen (S1, S2, S4). Oppilasta autetaan hahmottamaan, 
kuinka henkilökohtaiset vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet on mahdollista valjastaa sekä oman itsen että 
ympäröivän yhteiskunnan hyödyksi (S1, S2). Kurssilla toteutetaan konkreettista yrittäjyyttä mallintavia 
harjoituksia ja projekteja, jotka hahmottavat yrittäjyysprosessin eri vaiheita; ideointia, suunnittelua, 
toteuttamista, kriittistä itsearviointia ja toiminnan kehittämistä (S1, S4). 



  

2.3. 6.lk (OPPILAS TEKEE KAKSI VALINTAA) 
 

2.3.1. KULTTUURIA JA TAIDETTA 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on antaa oppilaille eväitä erilaisten piirustusten ja maalausten tekemiseen eri välineitä ja 

materiaaleja monipuolisesti käyttämällä. (T4) Erilaisten kulttuurien taideteoksiin tutustutaan erilaisin keinoin 

katsellen, kokeillen ja keskustellen (L4). Kurssilla harjoitellaan omien ajatusten ja havaintojen muuntamista 

kuvalliseen muotoon (T3), tarkastellaan omia ja toisten töitä keskustelun kautta (T1, T7, L4) ja tavoitteena on 

vahvistaa oppilaan omaa, luovaa ilmaisua ja kokea sitä kautta onnistumisen tunteita. (T5)  

Sisällöt 
 Kurssilla tarkastellaan taidetta ja tekniikoita eri puolilta maailmaa. (L2) Opetuksen sisältö painottuu piirtämiseen 

ja maalaamiseen eri tekniikoin, oman ilmaisutavan harjoittelemiseen sekä omaan kuvan tuottamisen prosessiin. 

Kurssilla harjoitellaan myös vertaispalautteen antamista. 

 

2.3.2. PELIKURSSI 
Tavoitteet 
Tavoitteena on oppia pelaamaan monipuolisesti erilaisia pelejä yhdessä muiden kanssa kiinnittäen huomiota 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen (T4). Kehitetään loogista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja 

(T5). Tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja ohjataan oppilaita tvt:n vastuulliseen ja 

turvalliseen käyttöön sekä hyviin käytöstapoihin (L5). Harjoitellaan kuvataidetaitoja oman pelin suunnittelun ja 

valmistamisen muodossa (S2). Opastetaan oppilaita vahvistamaan omia tvt-taitojaan sekä toimimaan erilaisissa 

tvt:n mahdollistamissa viestintäympäristöissä (L5). 

 Sisällöt 
Tutustutaan erilaisiin peleihin eri alustoilla sekä peleihin liittyviin ilmiöihin ja kulttuureihin. Pelejä pelataan yksin, 

pareittain tai ryhmässä. Pelien avulla harjoittelemme strategista päättelyä, häviämisen ja voittamisen taitoa, 

toisten huomioimista ja yhdessä toimimista sekä turvallista pelaamista. (L1, L2, L5) 

 

2.3.3. KEKSINTÖKURSSI 
Tavoitteet 
Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ja havainnot. Oppilaita kannustetaan etsimään 

tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. (L1) Harjoitellaan omien 

ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa. Kannustetaan tutkimaan uusia asioita ja miettimään, miten omia 

vahvuuksia voisi hyödyntää. (L6) Oppilaiden kanssa pohditaan kestävän kehityksen periaatteita (L7) 

Sisällöt 
Kurssilla pohditaan, että millaisia hyödykkeitä (tavaroita tai palveluja) tarvitaan arjessa tai yhteiskunnassa. 

Kurssilla tehdään hypoteeseja ja suunnitelmia mahdollisista keksinnöistä, jotka helpottaisivat tulevaisuuden 

elämää. Keksinnöistä tehdään suunnitelma ja/tai pienoismalli. Keksintöjen pohjana ovat oppilaiden omat 

ideat ja mielenkiinnon kohteet. Tutustumme kurssilla myös eri aikakausien keksintöihin. 

 



  

2.3.4. YHTEISPELIÄ -KURSSI 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on kehittää lapsen kykyjä toimia erilaisissa ryhmissä pelaillen, leikkien ja liikkuen. Opetellaan 

erilaisten tehtävien kautta ryhmätyöskentelyn taitoja, omien ajatusten kertomista, neuvottelutaitoja ja 

sosiaalisten ristiriitatilanteiden ratkaisemista. Harjoitellaan myös itsenäistä työskentelyä ja sen merkityksen 

ymmärtämistä osana isompaa kokonaisuutta. L2, L3, L6 . 

 

Sisällöt 
 Kurssilla leikitään, pelataan ja liikutaan monipuolisesti harjoitellen samalla yhteistyötaitoja. Suunnitellaan 

tapahtumapäivä, joka mahdollisesti toteutetaan koulussa. (L7)  

 

 

2.3.5. HYVINVOINTIKURSSI 
Tavoitteet 
Tavoitteena on oppia ymmärtämään terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueita sekä arjen terveystottumusten ja 

terveysvalintojen merkitystä omassa elämässä. (T19) Kannustetaan oppilasta edistämään hyvinvointia ja 

turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään sekä ohjataan oppilasta toimimaan turvallisesti, 

tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen. (T8) Tuetaan oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja 

säädellä omia tunteitaan. (T10)   

Kannustetaan oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen. (T1) Kannustetaan ja ohjataan oppilaita arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä 

ominaisuuksiaan. (T5) Ohjataan oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatilanteissa. (T7)  

Sisällöt 
Perehdytään terveyden eri osa-alueisiin voimavaranäkökulmasta käsin. (S1) Harjoitellaan itsestä huolehtimisen 

taitoja oppilaan omaa arkea ja hyvinvointia silmällä pitäen. (L3) Tarkastellaan, miten levon, ravinnon, liikunnan ja 

mielen tasapainon avulla voidaan edistää terveyttä ja ehkäistä sairauksia omassa elämässä. Pidetään 

mahdollisuuksien mukaan päiväkirjaa omasta unesta, syömisestä, liikkumisesta, ruokailuista tai ruutuajasta. 

Rentoudutaan rentoutusharjoitusten avulla. (S1)    

Opetukseen sisältyy fyysisesti aktiivista toimintaa. Vahvistetaan oppilaiden tasapaino- ja liikkumistaitoja 

monipuolisten liikuntamuotojen avulla. Harjaannutetaan oppilaiden nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja 

voimaa erilaisin menetelmin. (S1) 

Opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä harjoitellaan ottamaan vastuuta omasta 

toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä. (S2) 

Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat 

pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. (S3) 

 

 
 

 


