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VALINNAISET AINEET 5.-6.- LUOKALLA /  Nissnikun koulu 

Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa 
jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan 
kiinnostuksensa suunnassa. Soveltavilla valinnaisilla edistetään oppiaineiden välistä yhteistyötä. 

Kirkkonummen kunnan valinnaisten aineiden perustana ovat opetussuunnitelman laaja-alaisen osaa-
misen taidot (L1-7): 
L1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
L2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
L3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
L4. Monilukutaito 
L5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
L6. Työelämätaidot ja yrittäjyys 
L7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuuden rakentaminen 

Valinnaisten kurssien laajuudet vuosiluokittain: 
5. lk 1vvt (vvt = vuosiviikkotunti, tarkoittaa 38 tuntia opetusta lukuvuoden aikana) 
6. lk 1vvt 

Nissnikun koulu tarjoaa neljä valintavaihtoehtoa lukuvuonna 2021-2022. Jokainen viides- ja kuudes-
luokkalainen valitsee yhden valinnaisaineen. Merkitse rastilla (X) suosikkivalintasi ja numeroilla 1 ja 2 
varavalinnat. Oppilaan pitää ottaa eri valinnaisaine 5. ja 6.-luokalla. 

Liitteenä kuvaus lukuvuonna 2021-2022 Nissnikun koulussa tarjottavista valinnaisaineista. 

_______________________________________________________________________________  
Palauta lomake luokanopettajalla viimeistään 26.3.2021 
 
Nissnikun koulun valinnaisaineet lukuvuonna 2021-2022 
 
Oppilaan________________________________lk______ valintatoiveet: 
               
 

Valinnaisaineet: X , 1 ja 2 

  

L1 ILMIÖMÄISTÄ  

L2 MATKA KULTTUURIIN  

L3 ARJEN SANKARIT  

L4 KOULUN BLOGGARIT  
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Oppilaan allekirjoitus   Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

 



 

 

Nissnikun koulun 5.-6.-luokan valinnaisaineet lukuvuonna 2021-2022 
 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Ilmiömäistä 

Tavoitteet:   

Luovan ajattelun kehittäminen yksin ja yhdessä  
Vastuun kantaminen omasta työskentelystä   
Havaintojen tekemisen harjaantuminen 
Tutkivan työskentelytavan harjoittaminen  
 
Sisällöt: 

Kurssi lähtee liikkeelle oppilaiden kiinnostuksen kohteista. Valitaan jokin ilmiö/ laajempi koko-
naisuus, jota tutkitaan oppilaslähtöisesti. Ilmiö kasvaa tutkimalla eri polkuja ja tutkimisessa 
hyödynnytetään esimerkiksi teknologiaa (tietokoneet, padit, kännykät, kamerat), ajatuskart-
toja, tutkimusraportteja.  

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu - Matka kulttuuriin   

Tavoitteet:   

Oppilas tutustuu laajasti kulttuuriin  
Oppilas saa itse tehden kokemuksia kulttuurin eri osa-alueista. 
Yhdessä toimimalla kehitetään yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta ja ilmaisua.  
   
Sisällöt:   

Kurssi jakautuu kahteen osaan niin, että syyslukukauden aikana valmistellaan joulujuhlaa 
suunnittelemalla juhlan teemaa ja rakennetta, valitaan yhteislaulut sekä harjoitellaan ainakin 
yksi esitys juhlaan.   

Kevätlukukaudella tutustutaan laajemmin kulttuurin eri osa-alueisiin suunnittelemalla matka 
itse/parin kanssa valittuun kohteeseen ja tutustumalla valitun kohteen kulttuuriin. Matkan 
suunnittelu toteutetaan esimerkiksi portfolio-projektina. Portfolio voi sisältää muun muassa 
matkailuesitteitä, tietoa matkakohteesta, budjettisuunnitelman, matkustussuunnitelman, tietoa 
vierailukohteista sekä tietoa matkakohteen kulttuurin eri osa-alueista: musiikista, taiteesta, 
kädentaidoista, ruokakulttuurista, urheilusta ja kielestä. Portfolio voi olla oppilaan valinnan 
mukaan kirjallinen, osittain kuvitettu tai video. Portfoliotyöskentelyn lisäksi opittua esitellään 
ryhmän muille jäsenille.   

 
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot – Arjen sankarit 
 
Tavoitteet: 
 
Itsestä huolehtiminen (ravinnon, liikunnan ja levon merkitys)  
Arjen taidot (suunnitelmallisuus, kädentaidot, luovuus, oikeiden valintojen tekeminen kestä-
vän kehityksen ja oman hyvinvoinnin kannalta, taloudellinen ajattelu jne.) 
 
Sisällöt: 
 
Tehdään polkupyörän syys- tai keväthuolto. 
Valmistetaan välipaloja ja aamiainen sekä leivotaan helppoja leivonnaisia 



 

 

Harjoitellaan tekemään kestäviä valintoja, esim. omien välineiden ja vaatteiden kierrättämistä 
sekä uusiokäyttöä. 
Liikutaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan, esim. taukoliikuntaa arjessa ja hyötyliikuntaa. 
Harjoitellaan ensiaputaitoja. 
 
L4 Monilukutaito – Koulun bloggarit 

Tavoitteet:   

Oppilas ymmärtää, että on olemassa monenlaisia tapoja käyttää ja tuottaa tekstejä:    
- voi lukea perinteisellä tyylillä kirjoja    
- voi kuunnella tekstiä ääneen luettuna    
- voi katsella näytelmää tai itse näytellä    
- voi katsoa elokuvaa tai tehdä oman videon    
- voi tutustua netistä löytyviin ohjelmiin tai tehdä nettiin omia tuotoksia    
- voi pelata oppimispelejä    

Sisältö: 

Nyt kaikki tutkimisesta, kirjoittamisesta ja kuvaamisesta kiinnostuneet mukaan herättämään 
Nissnikun koulun blogia eloon. Voimme tehdä esim. tutkimuksia, haastatteluja ja reportaaseja 
oppilaita kiinnostavista aiheista. Käytämme tekstejä, kuvia, videoita sekä tutustumme erilai-
siin vaikuttamisen keinoihin.     

- Mitä Nissnikun koulun oppilaille kuuluu?    
- Miten oppilaat viihtyvät?   
- Mitä luokat tekevät? 
- Mitä täällä voi harrastaa?     
- Mistä sinä haluat kertoa blogissa?    
- Opit hakemaan tietoa, tunnistamaan ja tuottamaan erilaisia tekstejä, kuvia  ja videoita.   
- Koulun bloggarit saavat oppilaiden äänen kuuluviin!  

 
 


