TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISAINEIDEN JA VALINNAISTEN VALINTA LUKUVUODELLE
2022-2023
YLÖJÄRVEN YHTENÄISKOULU 7. luokka
Opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaan oppilailla on valinnaisia oppiaineita 8.–9.
luokilla:
•

•

taide- ja taitoaineissa 2 tuntia molempina vuosina, yhteensä 4 vuosiviikkotuntia
sekä valinnaisia 2 tuntia molempina vuosina, yhteensä 4 vuosiviikkotuntia.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ovat osa ns. pohjaoppiainetta (musiikki,
kuvataide, kotitalous, käsityö ja liikunta). Näillä taito- ja taideaineiden valinnaisilla
syvennetään pohjaoppiaineen opintoja. Valinnaisaineiden kuvauksissa on myös
mukana ko. oppiaineiden tavoitteet. Taito- ja taideaineiden valinnaisia arvioidaan
osana pohjaoppiaineen arviointia. 8.–9. luokalla toteutetaan yksi taide- ja
taitoaineiden valinta lukuvuodessa.
Valinnaiset ovat eri oppiaineita yhdistäviä soveltavia tai syventäviä kokonaisuuksia.
Tarkemmat kuvaukset, sisällöt ja tavoitteet löytyvät koulun kotisivuilta.
7. luokalla valittavia taide- ja taitoaineiden valinnaisia ja valinnaisia ei voi vaihtaa.
Siksi harkinta on tarpeen.
Valittavat taide- ja taitoaineet 8.–9. luokka Valittavat valinnaiset 8.–9. luokka
Käsityö, pehmeät materiaalit (valtt71)
Käsityö, kovat materiaalit (valtt72)
Musiikki (valtt73)
Kuvataide (valtt74)
Liikunta (valtt75)
Kotitalous (valtt76)

Luonnontieteitä luovasti ja toiminnallisesti
(val71)
DO IT -kädentaidot ja teknologia (val72)
DO IT -kädentaidot ja ilmaisu (val73)
Ummikot ulkomailla (val74)
B-kieli (espanja) (val75)
B-kieli (saksa) (val76)
B-kieli (ranska) (val77)
Tietotekniikka (val78)

Valintaohjeet
1. Keskustele yhdessä huoltajan kanssa, mitkä kolme valinnaista taide- ja
taitoaineiden valinnaisesta ja mitkä kolme valinnaista sinua eniten kiinnostaa.
2. Kirjoita oheiselle valinnaisainelomakkeelle 3 taide- ja taitoaineen valinnaisen
sekä 3 valinnaisen valintaa mieluisuusjärjestyksessä.
3. Palauta lomake kansliaan.
4. Valintasi selviää huhtikuun aikana.

7. luokan taide- ja taitoaineiden valinnaisten sekä valinnaisten lomake 8.–9. luokan
valintoihin
Oppilaan nimi:

Taide- ja taitoaineiden
valinnaisen nimi
Käsityö, pehmeät materiaalit
(valtt71)
Käsityö, kovat materiaalit
(valtt72)
Musiikki (valtt73)

Luokka: _____

Valinta 1= mieluisin, 2= toiseksi mieluisin
3= kolmanneksi mieluisin

Kuvataide (valtt74)
Liikunta (valtt75)
Kotitalous (valtt76)

Valinnaisen nimi

Valinta 1= mieluisin, 2= toiseksi mieluisin
3= kolmanneksi mieluisin

Luonnontieteitä luovasti ja
toiminnallisesti (val71)
DO IT -kädentaidot ja teknologia
(val72)
DO IT -kädentaidot ja ilmaisu
(val73)
Ummikot ulkomailla (val74)
B-kieli espanja (val75)
B-kieli saksa (val76)
B-kieli ranska (val77)
Tietotekniikka (val78)

__________________________

__________________________

Oppilaan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus

LOMAKE PALAUTETAAN KANSLIAAN PERJANTAIHIN 4.2.2022 MENNESSÄ.

