
5.-6. LUOKKIEN VALINNAISKURSSIT, lv. 2020-21 

Valinnaisaineita on 5.-luokalla yksi tunti ja 6.-luokalla kaksi tuntia viikossa. 
Valitse alla olevista valinnaisaineista yhteensä neljä kurssia. Laita ne numerojärjestykseen  
(1,2,3 ja 4) valintani-sarakkeeseen sinulle jaettuun valinnaisainelomakkeeseen.   Valituista 
kursseista toteutuu lukujärjestykseesi 5. luokilla yksi (1) tunti ja 6. luokilla kaksi (2) tuntia. 
Musiikin painotettu kurssi on valintana musiikkiluokkalaiselle.  Musiikin painotetulle kurssille voi 
päästä muiden luokkien oppilas, jos ryhmässä  on tilaa. 
 
Koulu päättää lopulliset valinnat.    
 

Annetaan kirjan viedä 
Käsitellään kirjallisuutta monin eri tavoin ja kiireettömästi. Luetaan, esitellään, 
piirretään, keskustellaan – tutustutaan teoksiin elokuvina, äänikirjoina tai tallenteina. 
Ja taas luetaan! 

VAL1 

Esirippu ylös ja lavalle mars! 
Harjoittelemme eläytymistä ja ilmaisua. Tutustumme ilmaisukeinoihin ja teemme 
erilaisia harjoituksia. 

VAL2 

Luonnontieteitä tutkien ja kokeillen 
Kurssilla ihmetellään ihmiskehon rakennetta ja toimintaa kokeilemalla ja tutkimalla, 
tutustutaan kemiallisiin reaktioihin ja fysiikan ilmiöihin. Mitä yhteisiä piirteitä näillä 
on? 

VAL3 

Pientä purtavaa helposti ja nopeasti arjessa 
Kurssin aikana valmistetaan erilaisia terveellisiä välipaloja, iltapalasyötävää ja pientä 
vierastarjottavaa. Lisäksi perehdytään mittoihin, uunin käyttöön ja toistuviin 
keittiörutiineihin (astianpesu, turvallinen työskentely ja kattaminen), ruoka-aineiden 
säilytykseen ja pakkausmerkintöihin. 

VAL4 

Iloiset leipurit 
Kurssin aikana tehdään suolaisia ja makeita perusleivonnaisia. Lisäksi perehdytään 
mittoihin, uunin käyttöön ja toistuviin keittiörutiineihin (astianpesu, turvallinen 
työskentely ja kattaminen),  

VAL5 

Animaatio ja digikuva 
Kurssilla tehdään käsikirjoitus, rakennetaan lavasteet, tehdään taustaääniä ja 
suoritetaan varsinainen animaation kuvaaminen. Lisäksi kurssilla voidaan kokeilla 
kuvankäsittelyä. 

VAL6 

Savi  
Savisia käyttöesineitä, koristeita ja taideteoksia muotoillen, vääntäen, silittäen, 
muotilla, makkaroilla, levyllä, kuorruttaen, lasittaen, koristellen, dreijaten. 

VAL7 

Luontoliikuntaa - erätaitoja ja elämyksiä 
Perehdytään erämiestaitoihin ja yövytään metsäretkellä. (periodiopetus) 

VAL8 

Palloilu 
Tutustutaan erilaisiin palloilulajeihin ja tavoitteena ottaa myös sellaisia palloilulajeja, 
joihin ei ehditä liikuntatuntien aikana perehtymään. 

VAL9 

Telinejumppaa ja monipuolista sisäliikuntaa 
Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia liikuntataitoja jumppatelineiden, -välineiden ja 
pallojen avulla. 

VAL10 

Sirkustelua ja akrobatiaa 
Kurssilla tutustutaan seuraaviin taitoihin: akrobatia (pari-, ryhmä- ja tasapaino), 
jonglööraus, yksipyöräinen polkupyörä, pyramidit, diapolo, käsillä kävely ja volttien 
harjoittelu 

VAL11 

  



Matematiikkaa piirtäen ja rakentaen 
Kurssilla piirretään geometrisia kuvioita ja harjoitellaan erilaisten kappaleiden 
rakentamista. 

VAL12 

Musiikin painotettu kurssi (alkaen 5. lk) *) 
Soitetaan bändi- ja rytmisoittimilla sekä lauletaan erilaisissa kokoonpanoissa yksi- ja 
moniäänisesti. Valmistetaan ohjelmistoa koulun juhliin. Samalla tutustutaan erilaisiin 
musiikinlajeihin (pop, rock, blues, näyttämömusiikki, suomalainen musiikki jne). 

VAL13 

Kurkistus kulttuuriin, katsaus kieliin 
Kurssilla tutustut Saksan ja Venäjän maantietoon, kulttuuriin, tapakulttuuriin sekä 
kielen perusteisiin. Opit käyttäytymään kohteliaasti eri tilanteissa sekä käyttämään 
kielten perussanastoa ja keskeisiä fraaseja. 

VAL14 

Lentävät laitteet 
Rakennetaan ilmaa keveämpiä ja raskaampia lentäviä laitteita. 

VAL15 

Korukurssi  
Haluatko oppia solmeilemaan kauniita rannekoruja, taivuttelemaan sormuksen 
hopealangasta tai muotoilemaan kaulakorun koruvaijerista ja lasihelmistä? Nämä ja 
monta muuta korua opit tekemään korukurssilla.  

VAL16 

            *) = jatkuu 9. luokan loppuun  

 

 


