
VALINNAISKURSSIT
4.LUOKKA

Lauttasaaren ala-asteen koulu



Kursseja on tarjolla yhteensä seitsemän.

• Design -kursseja kolme.

• Äly ja väläys -kursseja kaksi.

• Ilmaisu -kursseja kaksi.



• Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia ja varavalinnan.

• Kumpaakin opiskellaan 2h/vko puolen lukukauden ajan (8-9vkoa).

• Valinnat tehdään Wilmassa vanhemman kanssa.



DESIGN ÄLY JA VÄLÄYS ILMAISU

• Leikkiväline (TS)
• Leikkiväline (TN)
• Mielikuvitus-maailma

• Pelit ja pelillisyys
• Rakentelu

• Draama
• Leikit



DESIGN –kurssit: (1. Leikkiväline (TS), 2. Leikkiväline (TN), 3. Mielikuvitusmaailma)

• Design -valinnaiskursseilla oppilas toteuttaa alusta loppuun oman suunnitelmansa mukaisen 
projektin joko itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa. Oppilas pääsee tutkimisen, ideoinnin, 
suunnittelun ja kokeilun kautta luomaan uutta. Nämä kurssit kehittävät monipuolisesti oppilaan 
luovaa ajattelua, suunnitteluvalmiuksia ja kädentaitoja.

• Design -valinnaiskurssit rakentuvat soveltaen aineksia käsityöstä ja kuvataiteesta sekä laaja-
alaisen osaamisen tavoitteista.

• DESIGN -kursseilla: Ideoidaan, suunnitellaan, kokeillaan ja luodaan uutta. Luvassa luovuuden irti
päästämistä ja innostavia kädentaitoja!



DESIGN-KURSSIT:

LEIKKIVÄLINE (TS)

• Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan oma leikkiväline tai leikkivälineitä pehmeistä materiaaleista
(tekstiilityö).

LEIKKIVÄLINE (TN)

• Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan oma leikkiväline tai leikkivälineitä kovista materiaaleista
(tekninen työ).

MIELIKUVITUSMAAILMA

• Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan teos monipuolisin kuvataiteen menetelmin ja materiaalein.



ÄLY JA VÄLÄYS -kurssit: (1. Pelit ja pelillisyys, 2. Rakentelu)

• Äly ja väläys –valinnaiskursseilla kannustetaan ja tuetaan oppilaita kekseliäisyyteen, innovointiin ja yrittäjyyteen. Tarkoituksena 
on, että oppilaan luova ajattelu, ongelmanratkaisutaito ja pystyvyyden tunne kehittyvät edelleen. Oppilaita ohjataan osallisuuteen ja 
vaikuttamiseen. Oppiminen tapahtuu toiminnallisuuden ja kokeellisuuden kautta. Äly ja väläys –valinnaisaine rakentuu soveltaen 
aineksia matematiikasta, ympäristöopista, yhteiskuntaopista, käsityöstä, liikunnasta ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteista.

• Kurssilla keksitään, kokeillaan, käytetään luovuutta. Luvassa toimintaa ja hauskoja pulmia leikin keinoin!



ÄLY JA VÄLÄYS -KURSSIT:

PELIT JA PELILLISYYS

• Pelit ja pelillisyys –kurssilla pelataan erilaisia lautapelejä sekä arvioidaan pelejä. Omien arviointien pohjalta 
suunnitellaan oma lautapeli. Kurssilla pääsee käyttämään luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja! Lautapelien 
suunnittelussa apuna käytetään kuvataiteen menetelmiä.

RAKENTELU

• Kurssilla tutustutaan rakenteluun, koneisiin ja mekanismeihin lyhyiden harjoitusten avulla.



ILMAISU -kurssit: (1. Draama, 2. Leikit)

• Ilmaisu -kursseilla tarjotaan oppilaalle elämyksiä ja kokemuksia kielellisen, kuvallisen, musiikillisen ja kehollisen 
ilmaisun keinoin. Näitä keinoja yhdistellään toiminnallisiksi kursseiksi ja harjoituksiksi, joiden kautta sekä 
tuottamisen että vastaanottamisen taidot kehittyvät. Nämä kurssit kehittävät monipuolisesti oppilaan luovuutta, 
uskallusta ja itsetuntemusta.

• Ilmaisu -kurssit rakentuvat soveltaen aineksia suomen kielestä ja kirjallisuudesta, draamasta, musiikista, 
liikunnasta, kuvataiteesta sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteista.

• Kursseihin sisältyy elämyksiä ja kokemuksia kielellisen, kuvallisen, musiikillisen ja kehollisen ilmaisun voimin. 
Luvassa toiminnallisia harjoituksia, luovuutta ja hauskanpitoa!



ILMAISUKURSSIT

DRAAMA

• Kurssilla tutustutaan draamaharjoituksiin, improvisointiin ja harjoitellaan näyttelemistä.

•

• LEIKIT

• Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin leikkeihin. Luvassa roolileikkejä, perinneleikkejä, 
liikuntaleikkejä ja omia leikkikehitelmiä.


