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• Valinnaisten aineiden tehtävänä on lisätä 
ilon, leikillisyyden ja luovuuden kautta 
oppimisympäristöjen monipuolista 
käyttöä, yhdessä oppimista sekä tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntämistä.

• Valinnaisen aineen alkaessa opettaja ja 
oppilaat yhdessä suunnitellen 
konkretisoivat valinnaisen aineen 
tavoitteita ja rajaavat sisältöjä. 

Alakoulun valinnaiset aineet 



Kuudennen luokan 
valinnaiset aineet
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• Arviointi hyväksytty / hylätty

• 6. luokalle valitaan kaksi valinnaista 
ainetta, valinnaista ainetta opetetaan 
2h/vko ja valinnainen aine vaihtuu 
vuodenvaihteen jälkeen

• 6. luokan valinnaiset ovat soveltavia 
valinnaisia aineita eli ne sisältävät aineksia 
useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisista 
osaamisalueista 

Kuudennen luokan
valinnaiset aineet
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• kehonhuolto: hyöty- ja 
arkiliikunta, pihaleikit ja -pelit, 
ulkoilu, kestävyys- ja kuntoliikunta 
sekä venyttely

• lähiliikuntapaikkoihin 
tutustuminen

• mielenhuolto: tunnetaidot, 
rentoutuminen, rauhoittuminen 
ja keskittyminen

• hygienia
• terveelliset ravintotottumukset, 

terveellisten välipalojen 
valmistaminen, säännöllinen 
ateriarytmi

• arjen rutiinit: uni, lepo, ruutuaika, 
pelaaminen ja rahan käytön 
suunnittelu

Arjen taidot - ympäristöopin, liikunnan 
ja yhteiskuntaopin soveltava 
valinnainen
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• retkeily, luonnossa 
liikkuminen

• eläinten ja kasvien 
tunnistaminen

• kalastus, marjastus, 
erätaidot

• jokamiehen oikeudet
• ruuanlaitto luonnossa
• luonnonilmiöiden 

tutkiminen
• ongelmaratkaisutehtävät
• erilaiset liikuntalajit

Luonto ja liikunta – liikunnan ja 
ympäristöopin soveltava 
valinnainen



www.liminka.fi

• suunnittelun taitojen 
vahvistaminen

• käsityön ja kuvataiteen 
yhdistäminen

• luovien ideoiden 
toteuttaminen   

• suunnitelmista 
toteuttamiseen 
monipuolisilla tekniikoilla

• tietotekniikan 
hyödyntäminen 
työskentelyn tukena

Muotoilu ja käden taidot –
kuvataiteen ja käsityön 
soveltava valinnainen
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• omien tuotosten 
suunnittelu

• teknologia-askartelu ja 
robotiikka

• rakentelu

• tuunaus, värkkäys

• matemaattiset 
pulmatehtävät

• matemaattiset pelit

Teknologia-askartelu –
matematiikan, käsityön ja 
ympäristöopin valinnainen
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Luokasta maailmalle – vieraiden 
kielien ja ympäristöopin soveltava 
valinnainen

• ryhmät tutustuvat matkojen suunnitteluun:

- matkakohteen tavat, kulttuuri, kieli ja 
ruoka

- matkajärjestelyihin perehtyminen 
monipuolisesti

- matkakohteen esittely toisille

• näyttelyiden rakentaminen oppilaiden omista 
kotimaan ja ulkomaiden matkakohteista

• matkaoppaana toimiminen: nähtävyyden 
esittely toisille

• virtuaalimatkailu esim. 
maailmanperintökohteisiin tutustuminen, 
maailman seitsemän ihmettä jne.

• kansainvälisyyskasvatukseen liittyvät pelit, 
leikit, tarinat ja musiikki sekä mahdollinen 
ystävyyskoulu Suomesta tai ulkomailta
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• suullinen ilmaisu, esim. kerronta, lausunta, 
puheen pitäminen, neuvottelu, väittely

• kirjallinen ilmaisu, esim. kirjeen, 
mielipiteen, puheen, esitelmän, näytelmän 
tai lyriikan kirjoittaminen

• fyysinen ilmaisu, ilmeet ja eleet, luova 
liikunta

• mimiikka, pantomiimi, improvisointi
• erilaiset teatterimuodot: nukketeatteri, 

varjoteatteri, naamioteatteri jne.
• erilaisten äänimaisemien luominen
• tunnelman luominen musiikin avulla, esim. 

valmista musiikkia hyödyntäen tai itse 
säveltäen

• pienet esitykset ja näytelmät, esim. joulu-
ja kevätjuhlan suunnitteleminen 

Ilmaisutaito – suomenkielen ja 
kirjallisuuden sekä musiikin 
soveltava valinnainen



Valintoja 
tekemään!


