
 
TAITO- JA TAIDEAINEIDEN VALINNAISAINEIDEN VALINTA YLÖJÄRVEN YHTENÄISKOULU   3. luokka  

 

Opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaan oppilailla on taito- ja taideaineissa 3. luokalla 1 h ja 4. 

luokalla 2h valinnaisia aineita. Taito- ja taideaineiden valinnaiset ovat osa ns pohjaoppiainetta 

(musiikki, kuvataide, 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.   

 3. luokalla toteutetaan yksi valinta lukuvuodessa ja oppilailla voivat valita kuudesta eri taito- ja 

taideaineiden valinnaisesta. Valittavat taito- ja taideaineiden valinnaiset on esitelty tässä tiedotteessa. 

Mukana taito- ja taideaineiden valinnaisten esittelyssä on kuvaus siitä, mikä on valinnaisen 

pohjaoppiaine (musiikki, kuvataide, liikunta, käsityö), valinnaisen kurssin kuvaus sekä tavoitteet. 

Taito- ja taideaineiden valinnaisia valitaan tässä vaiheessa neljä (4) valinnaista 

mieluisuusjärjestyksessä.  Oppilaiden valinta toteutetaan näiden neljän valinnan pohjalta.     

    Valintaohjeet   

1.  Keskustele yhdessä huoltajan kanssa, mitkä neljä valinnaista kuudesta 

mahdollisesta valinnaisesta sinua eniten kiinnostavat  
2. Numeroi oheiselle valinnaisainelomakkeelle 4 valintaa mieluisuusjärjestyksessä   

3. Palauta lomake luokanopettajalle 11.3.2022 mennessä   
4. Valintasi selviää huhtikuun aikana  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. luokan taito- ja taideaineiden valinnaisainelomake     
 

Oppilaan nimi:                                                                    Luokka: 

Taito- ja taideaineiden valinnaisen nimi Valinta 1= mieluisin, 2= toiseksi 

mieluisin 3= kolmanneksi 

mieluisin 4= neljänneksi 

mieluisin 

Käsityö, valmistetaan oma lelu, pehmeä 

materiaali (val 31)  

 

Käsityö, valmistetaan oma lelu, kova 

materiaali(val32)  

 

Liikunta, leikit ja pallopelit (val33)   

Liikunta, voimistelu ja perusliikunta (val34)   

Musiikki syventävä (val35)   

Kuvataide (val36)   

 

__________________________ _______________________   

Oppilaan allekirjoitus/Huoltajan allekirjoitus   

  LOMAKE PALAUTETAAN LUOKANOPETTAJALLE 11.3.2022 MENNESSÄ   

   

 



Luokka-aste: 3. luokka                              

Käsityön syventävä valinnaisuus: 

Käsityö, valmistetaan oma lelu (val 31)   

Oma lelu pehmeistä materiaaleista   

Tavoitteet: Käsityön tavoitteet T1-T9   

Sisällön kuvaus: Suunnitellaan ja valmistetaan oma lelu syventäen käsityön monipuolisia tekniikoita    

Käsityö, valmistetaan oma lelu (val32)   

Oma lelu kovista materiaaleista   

Tavoitteet: Käsityön tavoitteet T1-T9   

Sisällön kuvaus: Suunnitellaan ja valmistetaan oma lelu syventäen käsityön monipuolisia tekniikoita   

Liikunnan syventävä valinnaisuus:  

Liikunta, leikit ja pallopelit (val33)   

Sisällön kuvaus: Erilaisia liikuntaleikkejä ja pallopelejä. Liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Yhteisöllisyyttä 

lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä.    

Tavoitteet: Liikunnan tavoitteet T2, T8 ja T9     

Liikunta, voimistelu ja perusliikunta (val34)        

Sisällön kuvaus: Voimistelu, telinevoimistelu, musiikkiliikunta, temppuradat, liikuntaleikit ja pelit. Motoristen 

perustaitojen harjoittaminen.     

Tavoitteet: Liikunnan tavoite T3    

Musiikin syventävä valinnaisuus   

    Valittavat taito- ja taideaineiden valinnaiset: 

Musiikki syventävä (val35)   

Tavoitteet: Musiikin tavoitteet T1-T3, T5-T7, T9   

Kuvaus: Yhteismusisointi tarkoittaa 3.- luokilla ikäkauteen sopivien laulujen laulamista sekä soittimistoon 

tutustumista. Painotus on laattasoittimissa tai nokkahuilun hallitsemisessa sekä rytmisoittimissa.   

Kuvataiteen syventävä valinnaisuus   

Kuvataide (val36)   

Sisällön kuvaus: Kuvataidetta eri tekniikoin. Perehdytään taiteelle ominaisiin toimintatapoihin.   

Tavoitteet: Kuvataiteen tavoitteet T4 ja T6    

 

 


