
Kirkkoharjun koulun valinnaisaineet 4.-6. luokille 

Oppilaat valitsevat keväällä yhden valinnaiskurssin, joka toteutuu joko syyslukukaudella tai 
kevätlukukaudella. 

 Kaikkien kurssien laajuus 38 vuosiviikkotuntia 
 Oppilas suorittaa yhden valinnaisen aineen kurssin lukuvuoden aikana. 
 Kurssit järjestetään pääasiassa syys- tai kevätlukukauden kestävänä kahden 

viikkotunnin kursseina. 
 Kurssi toteutuu vain, mikäli valinneita oppilaita on riittävä määrä. 
 Kursseilla on oppilaita vuosiluokilta 4.-6. 
 Kaikilla 4.-6. luokkien oppilailla valinnaisaineita yhteensä yksi laskennallinen 

vuosiviikkotunti lukuvuoden aikana. 
 Arviointi hyväksytty / hylätty, lisäksi toteutetaan itsearviointia ja vertaisarviointia. 

Kuvataide 

Kuvaus: 

Kuvataiteen valinnaiskurssilla syvennetään taitoja tehdä havaintoja, käyttää kuvallisen 
ilmaisun välineitä ja työtapoja sekä hankitaan tietoja kuvallisesta kulttuurista sekä 
harjoitellaan arviointitaitoja kuvallisten tuotosten tarkastelussa.  

Tavoitteet: 

Tehdään havaintoja omasta itsestä, lähiympäristöstä ja visuaalisesta 
kulttuurista. Tutustutaan erilaisiin kuvallisiin piirtämisen/maalaamisen 
välineisiin.  Hyödynnetään kuvallista kulttuuria, omia havaintoja ja mielikuvia omien kuvien 
tuottamisessa. Harjoitellaan erilaisia kuvalliseen tuottamiseen - piirtämiseen ja 
maalaamiseen - liittyviä työtapoja. Keskustellaan kuvista ja arvioidaan omaa ja toisten 
kuvallista ilmaisua ja työtapoja. 

Sisällöt: 

Tehdään omia kuvallisia tuotoksia erilaisista aihepiireistä ja toteutetaan 
piirustuksia/maalauksia erilaisilla kuvallisen ilmaisun välineillä ja työtavoilla. 

Arviointi: Hyväksytty / hylätty 

Liikunta 

Koulun liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla 
fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Oppituntien tavoitteena on tarjota 
oppilaille mahdollisuus kokea positiivisia kokemuksia ja tukea heitä omaksumaan 
liikunnallista elämäntapaa.  

Valinnaiskurssi toteutetaan hyödyntämällä monipuolisesti eri oppimisympäristöjä. Kurssi 
pitää sisällään 38 oppituntia, jotka pääsääntöisesti pidetään kahden tunnin periaatteella. 
Oppilaiden näkemyksiä kurssin sisällöstä on pyritty huomioimaan.  



Tavoitteet  

 tarjota positiivisia kokemuksia liikunnan parissa  
 kehittää motorisia perustaitoja  
 vahvistaa ja soveltaa oppilaiden välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti eri pelien 

yhteydessä  
 tutustuminen uusiin lajeihin ja viitepeleihin  
 sosiaalisten taitojen vahvistaminen  
 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella  
 ohjata oppilasta pelaamaan kaikkien kanssa sekä säätelemään omaa toimintaansa 

ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen 

Sisällöt: 

Erilaiset lajikokeilut, pelit ja leikit 

Arviointi: Hyväksytty / hylätty 

Mediatuotanto 

Kurssin kuvaus: 

Kurssi sisältää videoiden ideointia, animaationtekoa, green screen (chroma key) videota, 
videokuvausta ja videoiden editointia. Kurssilla jokainen oppilas tuottaa omia videoita ja 
osallistuu muiden oppilaiden videoiden kuvaukseen. Kurssilla rohkaistaan omaan 
ajatukseen videon sisällössä ja ulkonäössä. Kuvaus ja editointi tehdään iPadeilla ja 
läppäreillä. Mediatuotanto tekee erilaisia videoita ja sähköisiä info-esityksiä koulun 
ruokalan ilmoitustaulu näytölle. TVT-taidoista on hyötyä, mutta niitä myös oppii kurssilla. 
Esiintymistaitoja tarvitaan erityisesti kameran edessä. 

  

Taivoitteet : 

 Oppilas tutustuu useaan tapaan tuottaa infotauluun sisältöä 
 Oppilas on mukana valitsemassa oman työn aihetta ja toteutustapaa 
 Oppilas rohkaistuu oman ajatuksen toteuttamisessa ja kurssilla käytettävien 

välineiden käytössä 
 Oppilas toteuttaa oman tai ryhmän ajatuksen yksin tai osana ryhmää 
 Jokaiselta kurssin oppilaalta on jokin tuotos koko koulun nähtävillä vähintään kerran 

kurssin aikana 
 Oppilas harjoittelee ryhmätyötaitoja 

Arviointi: Hyväksytty / hylätty 

Tekninen työ, kovat materiaalit 

Tavoitteet:  



Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia 
sovelluksia sekä käyttämään opeteltavia tietoja ja taitoja käsityön tekemisessä. 
Valinnaisessa teknisessä työssä perehdytään työturvallisuuteen kurssin alussa ja 
toimitaan jatkuvasti työturvallisuus huomioiden. 

Sisällöt: 

Valinnaisella kurssilla valmistetaan puusta, metallista ja muista materiaaleista työ, joka 
osittain suunnitellaan itse. Tällä kurssilla lelu ja koriste-esine. 

Arviointi: Hyväksytty / hylätty 

Tekstiilityö, pehmeät materiaalit 

Tavoitteet: 

Käsityön valinnaisella kurssilla suunnitellaan, kokeillaan ja toteutetaan erilaisia käsitöitä. 
Valinnaisessa käsityössä painottuu oppilaan oman ideoinnin ja suunnittelun merkitys ja 
painotamme kestävän tuotteen valmistusta. 

Sisällöt: 

Valinnaisella kurssilla muokataan vanhasta uutta. Lisäksi kurssilla suunnitellaan ja 
toteutetaan erilaisia käsitöitä, jossa yhdistyvät erilaiset tekniikat. Käsitöiden ideoinnissa ja 
toteutuksessa keskitytään syntyvän tuotteen tarpeellisuuteen ja käytännöllisyyteen. 

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty 

Biologia, luontoon! 

Kurssin tavoitteet 

Kurssilla tutustutaan Kangasalan luontoon, kasvistoon, eläimiin, jokamiehen oikeuksiin ja 
retkeilyyn. Kurssin aikana liikutaan luonnossa ja tehdään havaintoja eliöistä sekä 
elinympäristöistä. Tutustumme retkeilijän perustaitoihin ja harjoittelemme niitä. 

Kurssin sisältöjä 

 Jokamiehen oikeudet 
 Luontoleikkejä 
 Retkeilijän varusteet 
 Metsäretken suunnittelu ja valmistelu 
 Metsäretki, mahdollisesti yön yli kestävä retki 
 Havaintojen tekeminen ja kirjaaminen 
 Ensiaputaitoja 

Turvallisuusohjeita 



 Ryhmä liikkuu opettajan valvonnassa. 
 Pyöräillessä käytetään kypärää ja pyörän kunto tarkastetaan. 
 Teräviä työkaluja käytetään valvotusti ja ohjatusti. 
 Tulenteko on sallittua vain opettajan valvonnassa. 

Arviointi: Hyväksytty / hylätty 

Tietotekniikka 

Tavoitteet 

Tuotamme verkkosisältöä. Ajatuksena on että parannamme oppilaiden valmiuksia tuottaa 
mediaa verkkoon tai oppimistehtävien osaksi. (”tubettajan alakoulu”) Molemmissa 
ryhmissä huomioidaan oppilaiden lähtötaso. 

Sisällöt 

 Video, editointeineen (mahdollisimman hyvä laatu) 
 Käsikirjoitus videoon 
 Äänitiedostot + käsikirjoitus videoon 
 Kuvat 

Tutustuminen robottiin ja sen ohjelmointiin 

 BeeBot -robotit 
 Vex IQ -robotit 
 RobotC –ohjelmointi 

Arviointi: Hyväksytty / hylätty 

Äidinkieli, ilmaisutaito 

Tavoitteet: 

Tavoitteena on harjoitella esiintymisen perustaitoja ja yhdessä työskentelyä sekä saada 
rohkeutta ilmaista itseään.  

Sisältö: 

Ilmaisutaidon kurssilla harjoitellaan ja kokeillaan mm. erilaisia ilmaisu- ja 
ryhmäyttämisleikkejä, improvisointia, roolihahmojen rakentelua sekä pienoisnäytelmän 
käsikirjoittamista ja esittämistä. Tarkempi sisältö rakennetaan kurssin alussa yhdessä 
osallistujien kanssa. 

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty 

Kotitalous 

Valinnaisessa kotitaloudessa on tavoitteena 



 tutustua ruoka-aineisiin 
 tutustua keittiön työvälineisiin 
 oppia valmistamaan helppoja välipaloja ja leivonnaisia (ohjeiden mukaan) 
 maistella uusia makuja 
 oppia työskentelemään turvallisesti ja hyvää hygieniaa noudattaen 
 opitaan kattamaan ja nauttimaan ruokailuhetkestä 

Valinnaisen kotitalouden sisältö: 

 Joka kerralla on pieni teoriaosuus, jossa tutkaillaan tulevan tunnin valmistettavaa 
ruokaa ja sen valmistukseen liittyviä asioita. 

 Valmistamme joka kerta jonkin "aterian". 

Arviointi: Hyväksytty / hylätty 

Bändisoitto 1h/viikko (Oppilailla vain yksi koko vuoden valinta) 

Tavoitteena: 

tutustua monipuolisesti erilaisiin bändisoittimiin. 

Sisältö: 

Laulaminen ja soittaminen. Valinnaiskurssin oppilaat valmistavat omaa ohjelmistoa ja 
valmistautuvat esiintymään kurssin päätteeksi. 

Arviointi: hyväksytty / hylätty 

Kuoro 1h/viikko (Oppilailla vain yksi koko vuoden valinta) 

Tavoitteet: 

 opetella laulamisen perustekniikkaa 
 oppia äänenavausharjoitteita 
 tutustua monipuolisesti erilaisiin lauluihin 
 saada iloa laulamisesta 

Sisältö: 

 äänenavausharjoitteet 
 vuodenaikoihin ja juhliin liittyviä lauluja 
 Oppilaat pääsevät vaikuttamaan laulujen valintaan 

Kuorossa valmistaudutaan esiintymään lukuvuoden aikana eri tilaisuuksissa. 

Arviointi: Hyväksytty / hylätty 

Yrittäjyyskasvatus  



Yrittäjyyskasvatuksen valinnaisaineen oppitunneilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia 
taitoja, tunnistetaan omia vahvuuksiaan ja opitaan yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä 
toiminnasta.  

Tavoitteet:  

 Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan 
kasvavassa määrin vastuuta tekemisestään.  

 Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista 
asioista.  

 Oppilaat saavat kokemuksia työstä, eri ammateista ja toisten hyväksi toimimisesta.  
 Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat saavat harjoitellaan vastavuoroisuutta, 

neuvottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.  
 Hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja –välineitä (esim. 

Pikkuyrittäjät-ohjelma) sekä tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten ja 
organisaatioiden kanssa.  

Sisällöt:  

Yhteisen yrittäjyyskasvatusprojektin avulla luodaan mielekäs 
oppimiskokemus.  Kokeileminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tiimityöskentely, 
projektimainen työtapa, yritysyhteistyö sekä yrittäjyyteen liittyvät tehtävät ja kokemukset 
muodostavat kurssin sisällön.  

Arviointi: hyväksytty/hylätty   

 


