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ARVOISA SEITSEMÄSLUOKKALAINEN 
 
 
Tänä lukuvuonna olet opiskellut samoja oppiaineita luokkakavereittesi kanssa.  
Kahta viimeistä peruskouluvuotta varten pääset tekemään muutamia valintoja omaan 
opiskeluohjelmaasi. Koulussa oppilaanohjauksen tunneilla on tutustuttu 
valintavaihtoehtoihin. Lisätietoja saat tästä valintaoppaasta.  
 
Teet valinnat yhdessä huoltajasi kanssa. Ensisijainen valintaperuste ja oppimisen 
tärkein edellytys on sinun oma kiinnostuksesi valitsemaasi oppiainetta kohtaan. 
Pohdi valintojasi huolellisesti, sillä valinnaisaineiden vaihtaminen ilman painavaa 
syytä ei yleensä ole mahdollista. 

Hyvä menestyminen myös valinnaisaineissa voi parantaa jatko-opiskelu- 
mahdollisuuksiasi peruskoulun jälkeen. Jatko-opintoihin hakeuduttaessa saat pisteitä 
päättötodistuksesi kaikkien aineiden keskiarvosta sekä kolmesta parhaasta 
taitoaineestasi (=kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta tai musiikki), mikäli pyrit 
ammatillisiin oppilaitoksiin. Lukioihin valitaan oppilaat päättötodistuksen lukuaineiden 
keskiarvon perusteella, johon valinnaisaineista vaikuttavat vain vieraiden kielten 
arvosanat. 

 

Tässä oppaassa on valinnaisaineiden valintakaavakkeen malli, mutta  

varsinaiset valinnat teet opolta saatavalle erilliselle valintakaavakkeelle.  

Ne jaetaan viikolla 7. 
 

Palauta valintakaavake allekirjoitettuna opolle viimeistään to 20.2.2020. 

 
 

Lisätietoja opolta (050 3956672), rehtorilta (050 3956665) ja opettajilta Wilman 
kautta. 
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MITÄ VALITAAN? 
 
1) Jokainen oppilas valitsee TAITO- JA TAIDEAINEIDEN "korista" yhden aineen:  
kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan TAI musiikin.  
Nämä aineet ovat olleet 7. luokalla kaikille yhteisiä ja valittavan aineen opiskelu 
laajentaa ja syventää tätä oppimäärää.  
 
Huomioi, että: 
Taito- ja taideaineista musiikkia opiskellaan 8. luokalla yksi viikkotunti myös kaikille 
yhteisenä aineena, liikunta jatkuu yhteisenä aineena 8. luokalla kolmen, 9. luokalla 
kahden viikkotunnin verran.  
Kotitalous, kuvataide ja käsityö päättyvät kaikille yhteisinä oppiaineina 7. luokan 
päättyessä – paitsi näitä aineita valinneilta.  
 
Tuntijakotaulukko löytyy tämän vihkosen sivulta 5. 
 
Valitsemaansa taito- ja taideainetta oppilas opiskelee 2 tuntia viikossa 8.-9. luokan 
ajan. 
 
2) PITKÄT VALINNAISAINEET ovat kahden vuosiviikkotunnin valintoja 8.- ja 9. -
luokalle.  
Jokainen oppilas valitsee "valinnaisainekorista" yhden aineen.  
 
Sekä valittu TAITO- JA TAIDEAINE että VALINNAISAINE arvioidaan 
numeroarvosanalla (4-10).  
 
 
3) LISÄKSI kahdeksannella luokalla valitaan kaksi lyhyttä valinnaisainetta, joita 
opiskellaan 9. luokalla. Ne ovat laajuudeltaan yhden vuosiviikkotunnin mittaisia - 
käytännössä lukujärjestyksessä kaksoistuntina joko syys- tai kevätlukukauden ajan, 
tai joka toisessa jaksossa. Vaikka näiden valintojen aika on vasta vuoden kuluttua, 
esittelemme vaihtoehdot jo nyt. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti 
(hyväksytty/hylätty). 
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TUNTIJAKO SARIOLAN KOULUN 7.-9. LUOKILLA (UUSI OPS) 
 

   7.lk 8.lk 9.lk 

Suomen kieli ja kirjallisuus 3 4 3 viikkotuntia 

A1 –kieli, englanti  2 2 3 

B1 –kieli, ruotsi  2 1 1 

Uskonto/ET  1 1 1 

Historia ja yhteiskuntaoppi 2 2 3 

Matematiikka  3 4 4 

Fysiikka ja kemia  2 3 2 

Biologia ja maantieto  2 2 3 

Terveystieto  ½ 1½ 1 

Musiikki   1 1 - 

Kuvataide   2 - - 

Kotitalous   3 - - 

Käsityö   3 - - 

Liikunta   2 3 2 

Oppilaanohjaus  ½ ½ 1 

Oppilaan taito- ja taideainevalinta - 2 2 

Valinnaisaineet  - 2 4 

Yhteensä   29 29 30 viikkotuntia  
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☆ TAITO- JA TAIDEAINEVALINNAT 
 
 
KOTITALOUS  
 

    

Tavoite: syventää 7.luokalla opittuja kotitalouden taitoja ja osaamista. Opetuksessa 
vahvistetaan arjessa tarvittavia kädentaitoja tekemällä oppien. Kotitaloudessa on 
tekemisen meininkiä ja saadaan eväät elämän arkeen ja juhlaan.  Tunneilla työtä 
tehdään itsenäisesti, pareittain ja ryhmässä. Työskentelyn myötä kehittyvät 
yhteistyötaidot, käytännön taidot, tietotaidot ja vastuullisuus. 

 Sisältö:  

- säilöntään syksyn satoa 
- tarjoilun perussäännöt 
- pöytä kauniiksi kattamalla 
- perinneruoat 
- kokataan kansainvälisesti - makumatka maapallon ympäri 
- juhla- ja tapakulttuuri 
- kotoa pois - askel tulevaisuuteen ja omaan kotiin 

 

LIIKUNTA                                                                                                             

Tavoite: taitojen kehittäminen perinteisissä koululiikuntalajeissa ja tutustuminen 
myös muihin lajeihin mahdollisuuksien ja oppilaiden valinnan mukaan, esimerkiksi 
sulkapallo, keilaus.  

Yleistavoitteena on oman kunnon kohottaminen, liikuntataitojen kehittyminen, 
sosiaalinen yhteistoiminta, ilo ja virkistys. Tavoitteisiin pyritään monipuolisin työtavoin 
oppilaskeskeisyyttä, omatoimisuutta ja ryhmässä toimimista korostaen.  
 
Arviointi: arvioinnin perustana ovat oppilaiden henkilökohtaiset taidot ja edistyminen 
eri liikuntalajeissa. Lisäksi painotetaan aktiivisuutta, innokkuutta, myönteistä 
asennoitumista ja toisten huomioon ottamista.  
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          KÄSITYÖ 
 

 
Kurssilla oppilaat ideoivat, suunnittelevat, toteuttavat, dokumentoivat ja raportoivat 
käsitöitä, joissa käytetään sekä teknisen- että tekstiilityön materiaaleja. Pääpaino 
kurssilla on suunnittelussa ja raportoinnissa. 
 
 
 
 

MUSIIKKI  
 
Tavoitteena on, että oppilas:   
- kehittää yhteismusisointitaitojaan   
- kehittää omia soitto- ja laulutaitojaan   
- tutustuu sekä suomalaiseen että ulkomaisen musiikin eri 

tyyleihin  soittaen,  laulaen, kuunnellen ja liikkuen 
- tutustuu iPadin musiikkisovellusten käyttöön omassa musiikillisessa keksinnässä 
- oppii käyttämään äänentoistolaitteita ja vahvistimia tarkoituksenmukaisesti   
- osallistuu musiikkiesitysten valmistamiseen koulun juhliin   
- harjoittelee ohjelmistoa esiintymisiä varten   
 
Sisällöt:   
 - oppilaskeskeistä musisointia  
- monipuolista lauluohjelmistoa  
- yhteismusisointia kehittäviä harjoituksia   
- oman soittotaidon kehittämistä ja soittotekniikoiden hiomista   
- yhteismusisoinnin kannalta tarkoituksenmukaisten teoriataitojen syventämistä         
- musiikillista keksintää jotakin iPadin musiikkisovellusta hyödyntäen   
- kriittistä musiikin kuuntelua    
- ajankohtaisten musiikkielämän tapahtumien seuraamista   
- äänentoistolaitteiden ja vahvistimien tarkoituksenmukaisen käytön opettelua  
- ohjelmiston ja musiikkiesitysten pitkäjänteistä harjoittelua    
 
Arvioinnin perustana ovat omien taitojen kehittyminen, osallistumisaktiivisuus, 
asennoituminen ja toimiminen ryhmän jäsenenä.   
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KUVATAIDE   

 
Tavoite: syventää ja kehittää oppilaan kuvallisia tietoja ja taitoja sekä löytää niille 
käytännön sovellusmahdollisuuksia. Tavoitteena on oppilaan kuvallisen ajattelun ja 
ilmaisun kehittäminen sekä esteettisen kiinnostuksen herättäminen. 
 
Opetuksessa keskitytään luovuuden ja teknisten taitojen väliseen suhteeseen sekä 
omaan ilmaisuun ja elämyksellisyyteen. Omaperäistä, omaa ilmaisutyyliä etsitään 
tekniikkakokeiluiden kautta. Tutustutaan taiteeseen, ympäristön esteettisyyteen ja 
taidehistoriaan. Tarkastellaan omia tuotoksia sekä asetetaan tavoitteet omalle 
oppimiselle.  
 
Sisältö:  
-tilan kuvaamisen keinot - perspektiivi, valo – varjo ym.  
-värikontrastit, kolmiulotteisuus, grafiikka 
-valokuvauksen/digitaalikuvauksen alkeet 
-taiteen tarkastelu, mahdollisesti näyttely- tai museokäynti 
-kuvan tekeminen mahdollisimman monipuolisin ja vaihtelevin työtavoin 
-kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 
-ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
-media ja kuvaviestintä.  
 
Kuvataiteen arvioinnissa painotetaan luovuutta, taiteellista ilmaisua, teknisiä taitoja 
sekä kykyä perustella tehtyjä valintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon myös 
työskentely, materiaalin käsittely, omatoimisuus ja ryhmätyötaidot. 
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☆ PITKÄT VALINNAISAINEET  
 
ILMAISUTAITO  
  
Ilmaisutaidon opintojen tavoitteena on vahvistaa oppilaan ilmaisurohkeutta, 
kokonaisilmaisua ja esiintymistaitoja. Pitkän ilmaisutaidon opinnoissa tutustutaan myös 
teatterin keinoihin kertoa tarinoita ja tarjota elämyksiä. 

 
 
  

Kurssilla tehdään monipuolisia perusharjoituksia keskittymisen, 
yhteistyön, aistihavaintojen, tunteiden ja improvisaation parissa. 

Kokeillaan ja tutkitaan erilaisia puheen, kehon ja liikkeen tarjoamia 
ilmaisukeinoja.  Valmistellaan esityksiä ryhmälle soveltuviin tilanteisiin. 

 
Arvioinnissa korostuvat myönteinen opiskeluasenne, yritteliäisyys ja yhteistyötaidot. 
Todistuksissa ilmaisutaito arvioidaan numerolla, muuten arviointi on sanallista. 
Arviointi on kannustavaa ja ohjaa oppilasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja 
kehittymistään. Arviointikeskustelua käydään myös oppilasryhmissä opettajan 
johdolla.  
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KOTITALOUS   
Sisällöt: 

Essut esiin, nyt leivotaan! 

Syvennetään 7.-luokalla opittuja taitoja erityisesti leivontaan liittyen.  

Kerrataan vanhoja ja tutustutaan uusiin leivontamenetelmiin (esim. pika-, hiiva-, 
munavaahto-, muro- ja voitaikina). Valmistetaan erilaisia leivonnaisia arkeen ja juhlaan, 
suolaista ja makeaa, helppoa ja vähän vaativampaa käyttäen erilaisia 
leivontamenetelmiä. Oppilaat pääsevät jakson aikana suunnittelemaan myös oman 
leivonnaisen. Tunneilla työskennellään tutkien ja soveltaen yksin, pareittain ja 
ryhmissä käytännön työtehtäviä  ja kirjallisia tehtäviä tehden. 

Kokataan kansainvälisesti 

Teemme makumatkan ympäri maailmaa, sillä lyhin tie maailmalle kulkee keittiön kautta! 
Tutustumme laajasti eri maiden ruokakulttuurin reseptiikkaan, raaka-aineisiin, 
valmistusmenetelmiin ja ruokailuun liittyviin tapoihin kokkaamalla, maistellen ja 
ryhmätöitä tehden. Valmistamme pääruokia, jälkiruokia sekä leivonnaisia, suolaisia ja 
makeita. 

HUOM! Et voi valita tätä valinnaisainetta, jos sinulla on kotitalous taito- ja 
taideainevalintana!     
 
KUVATAIDE      

  
Tavoite: oppilaan oman kuvailmaisun syventäminen sekä yksilöllisyyden 
ymmärtäminen ja rohkea hyödyntäminen pitkäjänteisissä 
kuvantekotilanteissa. Laajennetaan oman ympäristön tuntemista, 

arvioimista ja arvostamista sekä peilataan niitä vieraisiin kulttuureihin. 
Kehitetään edelleen yhteyksiä taiteeseen oman työskentelyn avulla. Opetellaan 
vastuuta jokapäiväisten esteettisten ja eettisten valintojen tekemisestä, uusien 
vaihtoehtojen ja kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta.  
 
Sisältö: yksilöllistä ohjaamista kuvan tekemisen eri menetelmissä, esimerkiksi 
akryylimaalaus, savityöt, rakentelutehtävät, grafiikka, valokuvaus ja video. Tutkitaan 
kuvaviestinnän monitasoisuutta, kuvan suhdetta sanaan, ääneen ja liikkeeseen.  
 
Arviointi: Kuvataiteen arvioinnissa painotetaan luovuutta, taiteellista ilmaisua, teknisiä 
taitoja sekä kykyä perustella tehtyjä valintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon myös 
työskentely, materiaalin käsittely, omatoimisuus ja ryhmätyötaidot.  
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B2-KIELI SAKSA TAI RANSKA  
 

                 
 
Innostu uudesta kielestä ja kulttuurista, niin saat kielelliset valmiudet ja rohkeutta 
selviytyä yksinkertaisista kielenkäyttötilanteista! Samalla luot vankan pohjan 
valitsemasi kielen jatko-opinnoille. 
 
Kummassakin kielessä keskeisiä aihealueita ovat ihminen ja hänen asuinympäristönsä 
sekä jokapäiväinen elämä: koulu ja koti, harrastukset ja työ, oma maa, luonto ja 
matkailu. 
 
Ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelu on myös tärkeää - erityisesti ranskassa, 
jossa kirjoitus- ja äänneasu poikkeavat huomattavasti toisistaan. Opetuksessa 
pääpaino on suullisessa ilmaisussa ja sanavaraston kartuttamisessa sekä kohdekielelle 
ominaiseen kulttuuriin tutustumisessa. 
 
Sinun kannattaa valita valinnaisaineeksi B2-kieli, mikäli olet menestynyt hyvin 
englannissa ja ruotsissa, olet valmis tekemään töitä sinnikkäästi ja kielten opiskelu on 
sinusta mielenkiintoista. 
 
Arvioinnin perustana ovat osallistumisaktiivisuus, omien taitojen kehittyminen, 
asennoituminen sekä toimiminen ryhmän jäsenenä.  
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TEKNINEN KÄSITYÖ  

Tavoite: Syventää aiemmin teknisen työn opetuksessa hankittuja taitoja sekä oppia 
uutta materiaaleista, koneista ja tekniikoista. Kurssilla oppilaat saavat suunnata 
opiskeluaan sille TN-käsityön alueelle joka heitä eniten kiinnostaa. Kurssityöt ovat 
suurelta osin itse suunniteltuja. 

-Puuteknologia: koneiden turvallinen ja monipuolinen käyttö.  
 Mm. kaiuttimet, kaapit yms. sopivia töitä. 
-Metalliteknologia: Laajentaa ja monipuolistaa metallialan osaamista. Esim. taonta-, 
juotos-, hitsaus- ja koneistustekniikoiden harjoittelua. Mm. erilaiset kärryt, 
puukontaonta yms. käsityötuotteet. 
-Elektroniikka: tutustutaan ohjelmoitavaan elektroniikkaan (mm. picaxe, arduino) 
 Muuta: Mm. 3D-tulostus, mallintaminen 
 
 
 
  
 
 
TIETOTEKNIIKKA  
 
Kurssi pyritään rakentamaan muutamia kiinteitä oppisisältöjä lukuun ottamatta 
oppilaiden oman kiinnostuksen, ideoiden ja taitotason mukaan. Kurssin sisältää 
laajempia projektitöitä, pienempimuotoisia opinnäytteitä sekä raportteja ja muita 
palautuksia, joiden perusteella kurssin arviointi muodostuu.   
 
Muutamia oppisisältöjä, joita kurssilla käydään  
* Toimisto-ohjelmistot: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta   
* Kymmensormijärjestelmä  
* Esitysohjelmistojen käyttäminen ja hyödyntäminen  
* Tietokoneen rakenne ja toiminta  
* Ohjelmointiajatuksen kehittäminen ja yksinkertaisten  
   ohjelmien koodaaminen 
* Internet ja kotisivut  
* Yksittäisiä hyödyllisiä sovelluksia  
* iPadin tehokas ja järkevä käyttäminen  
* Kuvanmuokkaus  
* Videoeditointi, äänieditointi  
* Tietoturva ja netiketti  
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☆ LYHYET VALINNAISAINEET 
 
Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden vuosiviikkotunnin kursseja 9. luokalla. Jokainen 
yhdeksäsluokkalainen opiskelee näitä kaksi, pääsääntöisesti yhden syyslukukaudella ja 
toisen kevätlukukaudella.  
 
Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).  
 
 

LUONTOKURSSI               
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti luontoon ja syvennetään tietämystä biologiasta ja 
ympäristöstä. Työmenetelmät ovat vaihtelevia, ja tutkimusvälineet vaihtelevat 
kiikareista mikroskooppiin. Näytteitä haemme lähiympäristöstä itse, ja 
lajintuntemuksen parantaminen on olennainen osa opiskelua.  
 
Perehdymme myös lemmikkieläimiin ja niiden hoitoon, kalastukseen, metsästykseen, 
sekä teemme mahdollisuuksien mukaan vierailuja. Kurssin aikana toteutamme 
mahdollisuuksien mukaan retken esimerkiksi Laipanmaahan. 
 
 
 
KIELTEN PUHEKURSSI            

Kurssista puolet on englantia, puolet ruotsia. 
Tavoitteena on suullisen kielitaidon parantaminen ja sanaston kartuttaminen. Kurssin 
pyrkimyksenä on antaa varmuutta arkisiin kielenkäyttötilanteisiin sekä luoda 
tilaisuuksia, joissa voi ilmaista mielipiteitä vieraalla kielellä ja saada 
esiintymisvarmuutta. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön. 

Kurssille pääsyyn vaaditaan kielistä arvosana hyvä tai kiitettävä (8-10).  

Kurssilla työskennellään yksin, pareittain tai pienissä ryhmissä tehtävästä riippuen. 
Kurssin lopuksi suoritetaan suullinen koe, josta annetaan sanallinen arviointi. 
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HISTORIAA ELOKUVAN KEINOIN     
Kurssin tavoitteena on syventää historian tuntemusta elokuvien avulla antiikin ajasta 
nykyaikaan. Kurssin pääpaino on Euroopan historiassa, kuitenkin tutustumme myös 
kaukaisempien kulttuurien historiaan. Kurssilla tutustutaan myös erilaisiin 
historiallisen elokuvan tyylilajeihin. Tunneilla katsotaan elokuva, ja pohditaan millaisen 
kuvan elokuva aikakaudesta antoi. Mietitään, vastasiko elokuvan antama kuva 
todellisuutta. 
 

 
 
   
MOPO- JA MOOTTORIKURSSI  
Kurssilla perehdytään erilaisiin moottorityyppeihin sekä opiskellaan käyttämään 
huoltotöissä tarvittavia työkaluja. Omat mopot/ruohonleikkurit ovat sopivia 
kurssiprojekteja joita korjailemalla tekniikka tulee tutuksi. 
 
 
 
LOIHDI LANGASTA  
Kurssi tavoitteena on perehtyä neulontaan/virkkaukseen sekä suunnitella ja valmistaa  
neule- tai virkkaustöitä 
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PIMA - PIIRUSTUS JA MAALAUS               
Tavoitteena on tutustua ja oppia käyttämään erilaisia piirtimiä, värejä sekä valöörejä 
ja eri maalaustapoja. Opetellaan hallitsemaan eri materiaalien ja välineiden 
erityisominaisuuksia piirustuksessa ja maalauksessa oman luovuuden ehdoilla. Muina 
tavoitteina on kehittää ilmaisu- ja havaintokykyä ja löytää itselle sopivin ilmaisumuoto 
ja -tekniikka. Tarkastellaan omia tuotoksia sekä asetetaan tavoitteet omalle 
oppimiselle.  
 
Sisältönä ovat piirtämisen ja maalaamisen perustekniikat, erilaiset piirtimet, akvarelli- 
ja akryylimaalauksen perusteet, väline-, materiaali- ja tekniikkaharjoitukset. Tehdään 
vapaavalintainen työ/töitä oppilaalle sopivimmalla piirustus- sekä maalaustekniikalla. 
Käsitellään maalaustaiteen historiaa soveltuvin osin.  

MUOTOILU JA RAKENTELU                            
Tavoitteena kehittää oppilaan taitoja muotoilun ja rakentelun alueella. 
Perehdymme kolmiulotteisten teosten maailmaan.  
Materiaalit vaihtelevat savesta ja kipsistä kierrätysmateriaaleihin. 
Teemme sekä yksittäisiä teoksia että koulun kokoelmiin jääviä yhteisteoksia. 
 
 

 
TEHDÄÄN LEFFA  
Kurssilla syvennytään elokuvan kuvakäsikirjoituksen tekemiseen, 
opiskellaan elokuvan tekemistä ja tehdään alusta loppuun lyhytelokuva. 

Kurssille osallistujalta edellytetään aitoa kiinnostusta elokuvan tekemistä kohtaan, 
hyviä ryhmätyötaitoja ja pitkäjännitteisyyttä pitkää prosessia ajatellen.  
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SPORTTIKURSSI     
Tavoitteena on lajitaitojen syventäminen ja perehtyminen eri 
liikuntalajien perusluonteeseen. 
 

Yleistavoitteena oman kunnon kohottaminen, liikuntataitojen kehittäminen, 
sosiaaliset taidot sekä ilo ja virkistys. Tavoitteet pyritään saavuttamaan 
monipuolisin työtavoin, oppilaskeskeisyyttä ja omatoimisuutta korostaen.  

 
 
 
 
 
 
 

TIETOTEKNIIKKA    
Lyhyt tietotekniikan kurssi sisältää joitakin osia pitkän valinnaisen 
tietotekniikan sisällöstä. Kurssi pyritään rakentamaan pitkälti 
oppilaiden oman kiinnostuksen ja ideoiden mukaan. Pääpaino 
lyhytkurssilla on hyödyllisten sovellusten läpikäymisessä sekä 

tietoteknisten perustaitojen kertaamisessa ja kehittämisessä.  
HUOM! Et voi valita tätä lyhyttä valinnaisainetta, jos sinulla on tietotekniikka pitkänä 
valinnaisaineena! 
 
 
 
 
 
 

 BÄNDISOITTO  
Kurssilla keskitymme kehittämään oppilaiden bändisoittotaitoja. 
Kurssi ei edellytä aiempaa soittokokemusta tai omaa soitinta. Hiomme 
kunkin bändisoittimen vaatimaa soittotekniikkaa. Kuuntelemme 

musiikkia ja harjoittelemme löytämään kuulemastamme musiikista ideoita 
soittamiimme bändisovituksiin. Harjoittelemme ohjelmistoa esiintymisiä varten (esim. 
koulun juhlat).  
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ILMAISUTAITO                      
 
llmaisutaidon lyhytkurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan ilmaisurohkeutta ja 
luottamusta omiin taitoihinsa arkielämän esiintymistilanteissa.  
 
Kurssilla tehdään monipuolisia perusharjoituksia keskittymisen, yhteistyön, 
aistihavaintojen, tunteiden ja improvisaation parissa. Kokeillaan ja tutkitaan erilaisia 
puheen, kehon ja liikkeen tarjoamia ilmaisukeinoja.  Harjoituksissa pyritään luomaan 
rento ja turvallinen ilmapiiri ja edetään ryhmän valmiuksien tahdissa.  Kurssi sopii 
hyvin myös esiintymistä jännittäville oppilaille.   
 
Arvioinnissa korostuvat myönteinen opiskeluasenne, yritteliäisyys ja yhteistyötaidot.   
 
HUOM! Et voi valita tätä lyhyttä valinnaisainetta, jos sinulla on ilmaisutaito pitkänä 
valinnaisaineena! 
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OHJEEKSI VALITSIJALLE 

 

Valinnaisaineiden valintaan liittyy seuraavia rajoituksia: 

- kotitalouden taito- ja taideaineeksi valinnut ei voi valita kotitaloutta 
valinnaisaineeksi  

- ilmaisutaidon valinnaisaineeksi valinnut ei voi valita lyhyttä ilmaisutaitoa (9.lk) 

- tietotekniikan valinnaisaineeksi valinnut ei voi valita lyhyttä tietotekniikkaa (9. lk) 

 

Ilmaisutaidon ja tietotekniikan lyhyiden valinnaisten sisältö opiskellaan osana pitkää 
valinnaisainetta. Kotitalous taito- ja taideaineena sisältää samoja osia kuin valinnainen 
kotitalous.  

 

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

 
 

 

 

VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI 

 

• Valittu taito- ja taideaine arvioidaan numerolla 4-10 
 
 

  • Pitkä valinnaisaine arvioidaan numerolla 4-10 

  

•  Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan suoritusmerkinnällä 
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VALINTAKAAVAKE   2020-2022 / SARIOLAN KOULU 

OPPILAAN NIMI   LK   

 

►TAITO- JA TAIDEAINE: 2 h viikossa 8. ja 9. luokalla 

MERKITSE VALITSEMASI AINEEN KOHDALLE RASTI X  

JA VARAVALINNAN KOHTAAN V 

KOTITALOUS                          _____    

KUVATAIDE                            _____ 

KÄSITYÖ                                _____ 

LIIKUNTA                              _____ 

MUSIIKKI                              _____ 

 

►VALINNAISAINEET: 2 h viikossa 8. ja 9. luokalla 

MERKITSE YKSI VALINTA RASTILLA X 

JA TEE KAKSI VARAVALINTAA V1 JA V2 

ILMAISUTAITO             _____ 

KOTITALOUS                   ____ 

KUVATAIDE                   _____ 

TEKNINEN KÄSITYÖ     _____ 

TIETOTEKNIIKKA (ATK)_____ 

RANSKA B2                    _____ 

SAKSA B2                       _____           

 ⧠ B2-kielen valinneet : lisäksi rasti ruutuun, jos toinen kieli on toisen varavalinta 

_______________________________  _____________________________ 

Huoltajan allekirjoitus                                   Oppilaan allekirjoitus 

PALAUTETAAN OPOLLE VIIMEISTÄÄN TO 20.2.2020! 



 

 

 

 

 

 


