
Kalajärven koulu
Valinnaisaineilta ke 19.1.2022 



VALINNAISAINEET 
KALAJÄRVEN 
KOULUSSA

• Ns. pitkä valinnaisaine,
opiskellaan 2 vvh 8. ja 9. luokan ajan.

• Taide- ja taitoaineen valinnainen (TATA), 
opiskellaan 2 vvh 8. ja 9. luokan ajan.

• Valinnaisaineen lyhytkurssi * 2 

- lyhytkurssia opiskellaan 2 tuntia viikossa 8. luokan
syys- tai kevätlukukaudella, (toista 2 tuntia viikossa
9. luokan syys- tai kevätlukukaudella: valitaan 8. 
luokalla). Lyhytkurssia opiskellaan siten puolen
vuoden ajan.



VALINNAISAINEET
ARVIOINTI

Pitkä valinnainen (8. ja 9. luokan ajan 2 tuntia vkossa). 
Numeroarviointi, arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutenaan. 
Todistuksessa, myös päättötodistuksessa, oma numeronsa. 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit TATA (8. ja 9. 
luokan ajan 2 tuntia vkossa). Arvioidaan osana
”emoainetta”. Taide- ja taitoaineissa huomioidaan
todistuksessa, myös päättötodistuksessa, taide- ja 
taitoaineen 7. luokan osaaminen + taide- ja taitoaineen
valinnaisten tuntien osaaminen -> yhdistetty numero.  

Lyhyt valinnainen toista opiskellaan 8.luokan syys- tai 
kevätlukukaudella 2 tuntia vkossa (ja toista 9. luokan syys- tai 
kevätlukukaudella 2 tuntia vkossa). Välitodistuksessa
sanallinen arviointi (olet saavuttanut tavoitteet osittain, olet
saavuttanut tavoitteet melko hyvin, olet saavuttanut
tavoitteet hyvin, olet saavuttanut tavoitteet erittäin hyvin), 
päättötodistuksessa hyväksytty-merkintä. 



VALINNAISAINEET
A-SAKSAN JA 
A-RANSKAN 
LUKIJOILLA

- A2-saksaa/A-ranskaa opiskellaan sekä 8. että
9. luokalla 2 vvh koko lukuvuoden ajan. 

-> Vaikutus valinnaisaineisiin: pitkä valinnainen
loppuu 9. luokan syyslukukauden päätteeksi
(=ei opiskella enää kevätlukukaudella) ja 8. 
luokan lyhytkurssia ei opiskella ollenkaan. 



VALINNAISAINEET 
– tarjonta 
lukuvuotta 2022-
2023 varten  
(seiskat)

• Taide- ja taitoaineiden valinnainen

• Kuvataide, kotitalous, liikunta, musiikki, tekninen työ, 
teksiilityö.

• Pitkä valinnainen

• Kuvataide, kotitalous, ranska (B2), saksa (B2), tekninen työ, 
tekstiilityö, tietotekniikka

• 8. luokan lyhytkurssi

• kokkaan ja bloggaan, koululaisen tietotekniikan lyhytkurssi, 
luontoliikunta, luova kirjoittaminen ja 
lukeminen, palloilukurssi, media ja kuvaviestintä, sähköoppi 
ja uudemmat tekniikat, tekstiilityön lyhytkurssi 

HUOM! Kaikki kurssit eivät välttämättä toteudu, harkitse myös 
varavaihtoehtoja tarkkaan. 



VALINNAISAINEET 
valinnaisainekortin
palautusaikataulu

• Valinnnaisainekortti
palautetaan viimeistään to 3.2. 
luokanvalvojalle.



KOTITALOUS JA VALINNAINEN KOTITALOUS



TAVOITTEET

Kotitalouden kurssien tavoitteena
on ohjata oppilasta itsenäiseen ja
vastuulliseen kotitaloustaitojen
osaamiseen.

Tavoitteena on myös
kehittää yhteistyötaitoja.



SISÄLTÖ

Kursseilla kerrataan ja syvennetään
seitsemännellä luokalla opittuja
taitoja.

Tutustumme myös erilaisiin
ruokakulttuureihin.



ARVIOINTI

Kursseissa on numeroarviointi.

Arvioidaan esimerkiksi

• tunneilla tapahtuvaa jatkuvaa
työskentelyä

• kirjallisia töitä

• kotitehtäviä



KOKKAAN JA BLOGGAAN



TAVOITTEET

Kurssilla sovelletaan kotitaloudessa ja 
äidinkielessä opittuja taitoja
kirjoittamalla ruoka-aiheisia
blogitekstejä koulun blogiin. 
Tavoitteena on oppia ilmaisemaan ja 
esittämään tuotoksiaan äidinkielen ja 
kuvaviestinnän keinoin ja näin
innostamaan myös muita nuoria
yksinkertaisen kotiruoan
valmistamiseen sekä erilaisiin
vaativampiinkiin kokeiluihin
kotikeittiössä.



SISÄLTÖ

Oppilaat suunnittelevat itse
ruoanvalmistus- ja leivontatyöt, 
jotka he toteuttavat ja kuvaavat
kotitalousluokassa. Tämän jälkeen
he kirjoittavat blogitekstin koulun
blogiin.



ARVIOINTI

Kurssista annetaan 
sanallinen arviointi.



Kuvataide 
taito-ja taideaineet ja 

pitkä valinnainen
8. ja 9. 2 vvh

Tavoitteet:

Syvennetään ja laajennetaan 
aiemmin opittuja tietoja ja 
taitoja, sekä omakohtaista 
suhdetta kuvataiteeseen ja 
muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Perehdytään kuvakulttuuriin 
yhdessä valituin toimintatavoin. 
Harjaannutaan 
kokemukselliseen, moniaistiseen 
ja toiminnalliseen oppimiseen.



Sisältö ja arviointi:
• Harjoitellaan käden ja silmän yhteistyötä 

yhdessä valittavilla tekniikoilla. Käytetään 
luovasti erilaisia välineitä ja tapoja tehdä 
kuvaa. Piirtäminen, grafiikka, maalaaminen, 
kolmiulotteinen ilmaisu, digikuva, video ja 
kokeileva kuvailmaisu ovat kuvataiteen 
keskeistä sisältöä.

• Opitaan yhdessä tekemisen taitoa ja käytetään 
tvt-tekniikkaa ja verkkoympäristöä 
vastuullisesti ja kriittisesti.

• Perehdytään taiteen traditioon ja nykypäivään 
mm. tutustumalla näyttelyyn galleriassa tai 
museossa. Arviointi perustuu taiteellisen 
prosessityöskentelyn vaiheisiin, itsearviointiin 
ja tuotosten tarkasteluun ryhmässä ja 
erikseen

• Numeroarviointi



Media ja kuvaviestintä 
8.lk 1 vvh

Tavoitteet:

Aiemmin opitun kertaaminen ja uuden oppiminen vaihtelevin 
tekniikoin. Kuvanlukutaidon vahvistaminen ja kuvakulttuurien 
tutkiminen. Harjaannutaan kokemukselliseen, moniaistiseen ja 
toiminnalliseen oppimiseen.

Sisältö:

Suunnitelma tehdään kurssin alkaessa, ryhmän toiveet 
huomioiden.

Perehdytään ajankohtaisiin mediailmiöihin, kuvakerrontaan ja 
kuvan merkitykseen eri yhteyksissä. Työskentelymuotona 
kaikki tehtäviin soveltuvat kuvataiteen tekniikat valinnan 
mukaan. Teemat valitaan yhdessä. Työskennellään yksin ja 
ryhmissä.

Arviointi:  Sanallinen arviointi



Luova kirjoittaminen ja lukeminen

Kurssilla:

• kirjoitetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä

• luetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä

• avataan kirjoitustukoksia

• leikitään kielen keinoilla.

Lukeminen on kuin kielen sisään hengittämistä ja kirjoittaminen 
uloshengittämistä - molempia tarvitaan.



Miten opiskellaan?

• Kurssilla tehdään sekä yksilöharjoituksia että yhdessä 
tehtäviä harjoituksia.

• Kurssin osallistujilla on paljon vaikutusvaltaa siihen, millaisia 
tekstejä luetaan ja kirjoitetaan, esim. laululyriikkaa, lyhyitä tarinoita, 
runoja tai vaikkapa pieniä näytelmiä.

• Kurssi voi vaikuttaa nostavasti suomen kielen ja 
kirjallisuuden arvosanaan.



Kurssin tavoitteet

• Erilaisiin kaunokirjallisiin teksteihin tutustuminen

• Omien ilmaisukeinojen laajentaminen

• Tekstien tuottamisen vaiheiden harjoitteleminen

• Lukemisen ja kirjoittamisen ilon vaaliminen



8. JA 9. LUOKKIEN TATA-
VALINNAISLIIKUNTA (2vvh)

• TAVOITTEET:
• syventyä monipuolisesti liikunnan taitojen

ja tietojen sekä työskentelytaitojen
oppimiseen.

• mahdollisuuksien mukaan tutustua
erilaisiin liikuntalajeihin sekä uusiin
liikuntapaikkoihin.

• Mahdollisuus omien opetustuokioiden
suunnitteluun ja toteutukseen yksin tai 
ryhmissä.

• SISÄLLÖT:
• Harjoitellaan motorisia perustaitoja kuten

liikkumistaitoja, välineenkäsittelytaitoja
sekä fyysisiä ominaisuuksia.

• tustuminen uusiin liikuntapaikkoihin.
• ARVIOINTI:

• Numeroarviointi



8. ja 9. LUOKAN 
VALINNAISLIIKUNTA (2vvh)

TAVOITTEET:
• syventyä monipuolisesti liikunnan taitojen ja tietojen oppimiseen.
• mahdollisuuksien mukaan tutustua erilaisiin liikuntalajeihin sekä uusiin

liikuntapaikkoihin.
• Mahdollisuus omien opetustuokioiden suunnitteluun ja toteutukseen yksin

tai ryhmissä.
SISÄLLÖT:

• Harjoitellaan motorisia perustaitoja kuten liikkumistaitoja, 
välineenkäsittelytaitoja sekä fyysisiä ominaisuuksia.

• tustuminen uusiin liikuntapaikkoihin, kuten: seikkailupuisto, 
trampoliinipuisto, laskettelukeskus, kiipeilykeskus, joogastudiot, 
ryhmäliikunta.

ARVIOINTI:
• Numeroarviointi



8. LUOKKA 
LYHYTKURSSI PALLOILU



MIKSI VALITSISIN 
PALLOILUA? 

• Koska...
• Kehityt palloilijana (välineenkä

sittelytaidot, pelikäsitys)
• Kehität taitojasi erilaisissa

pallopeleissä monipuolisesti eri
ympäristöissä.

• Liikkumistaitosi kehittyvät



MITÄ PALLOILUSSA 
TEHDÄÄN?

• perustekniikoiden, pallonkäsittelyn ja 
pelikäsityksen kehittämistä
harjoitteiden ja pelin avulla.

• Monipuolisesti eri palloilupelejä:
• esim. jalkapallo, koripallo, salibandy, 

sulkapallo, tennis…
• Suunnitellaan yhdessä oppilaiden

kanssa
• Arviointi: Sanallinenarviointi

(työskentely, oppiminen)



LUONTOLIIKUNTA

● Tykkäätkö liikkua luonnossa tai onko se asia, joka 

vähintäänkin kiinnostaa sinua? Vai kiehtooko sinua 

kehittää itseäsi liikkujana saaden uusia kokemuksia ja 

elämyksiä? Vastasitpa näihin myöntävästi tai oli syysi 

jokin muu, valitsemalla luontoliikuntaa 

valinnaisaineeksi pääset viikottain liikkumaan 

luontoon, monipuolistamaan liikuntataitojasi ja mukaan 

seikkailuihin, jotka huipentuvat yhteiseen 

päiväpatikkaretkeen.



MISKI VALITSISIT LUONTOLIIKUNTAA?

● KOSKA...
● Opit hyödyntämään luontoa ja 

vuodenaikojen osana 
liikuntatottumuksiasi.

● Kehität tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsittelytaitojasi.

● Luontoliikunta taitosi ja valmiutesi 
kehittyvät.

● Lisäksi saat uusia elämyksiä ja 
kokemuksia.



MITÄ LUONTOLIIKUNNASSA TEHDÄÄN?

● Harjoitellaan teoriassa ja käytännössä 
luonnossa liikkumisen taitoja sekä 
valmiuksia.

● Kokeillaan tuttuja ehkä vähän 
vieraampienkin luontoliikuntalajeja

● esimerkiksi; frisbeegolf, polkujuoksu, 
retkiluistelu, lumikenkäily ja retkeily. 
Sisältöjen suunnittelua 
toteutetaan yhdessä oppilaiden kanssa.

● Lisäksi päätämme opiskelun yhteiseen 
päivään luontoliikunnan parissa.

● Arviointi: Sanallinenarviointi
(työskentely, oppiminen)



MUSIIKIN 
VALINNAISET

 PITKÄ MUSIIKKI 8-9LK

Esityksen tehnyt Oskari 9c



TATA MUSIIKIN 
VALINNAINEN 8-
9LK

 Syvennetään seiskalla opittuja taitoja

 Oppilas voi keskittyä johonkin tiettyyn soittimeen tai 

lauluun, jos haluaa

 Soitetaan yhdessä oppilaiden toivebiisejä

 Vapaita projekteja oppilaita kiinnostavista aiheista

 Laajennetaan tietämystä musiikista ja musiikin teoriasta

 Harjoitellaan musiikin tekemistä ja tehdään pieniä omia 

teoksia

 Valmistellaan esityksiä juhliin

 Oppilaat saavat suunnitella tunteja ja päättää mitä 

tehdään tai soitetaan

"Musiikin valinnainen oli paras 

vaihtoehto ja onneksi otin" -

Rea 8LK

"Ite ainaki oppinu soittaa 

rumpui" -Niilo 8LK

"On oppinu nuotteja ja uusien 

soittimien soittoo" -Ceci 8LK

"Opin soittamaan kitaraa... 

periaatteessa" -Oku 9LK



LKV 22-23
TN-VALINNAISET 
KALAJÄRVEN 
KOULUSSA



8.-9. luokan taide- ja 
taitoaineen
valinnainen, 2 vvh

TEKNINEN TYÖ

Tavoitteet

• opitaan uusia ja syvennetään aikaisemmin
opittuja teknisen työn tekniikoita ja taitoja.

Sisältö

• Kurssilla tehdään oppilaan omaan aihepiiriin
liittyviä töitä. 

• Käytettäviä materiaaleja ja tekniikoita mm. puu-, 
metalli-, elektroniikka-, muovi-, kone- tai 
taidekäsityön tekniikat sekä automaatiota ja 
robotiikkaa (Lego, micro:bit sekä Arduino), 3D-
suunnittelua, mallinnusta ja tulostamista
hyödyntävä tai yhdistävä projekti. 

Arviointi

• Numeroarviointi



8.-9. luokan pitkä valinnainen, 
2 vvh

TEKNINEN TYÖ

Tavoitteet:

• opitaan uusia ja syvennetään aikaisemmin opittuja teknisen
työn tekniikoita ja taitoja.

Sisältö:

• Kurssilla tehdään oppilaan omaan aihepiiriin liittyvä työ tai 
useampia töitä.

• Käytettäviä materiaaleja ja tekniikoita mm. puu-, metalli-, 
elektroniikka-, muovi-, kone- tai taidekäsityön tekniikat sekä
automaatiota ja robotiikkaa (Lego, micro:bit sekä Arduino), 
3D-suunnittelua, mallinnusta ja tulostamista hyödyntävä tai 
yhdistävä projekti. 

Arviointi:

• Numeroarviointi



Kurssien
oppilastöitä
Työpöytä vanhoista
pulpetinkansista

Kansi umpikoivua, jalat terästä



Mopopukki 
helpottamaan 
huoltotöitä
Frisbeegolfkori 
virallisilla 
mitoituksilla, vielä 
kesken…
Vahattu 
säilytyslaatikko 
Lamello-liitoksilla
Kypäräteline 



• Itse tehty skeittilauta, viilut 
liimattu alipainetekniikalla. Työ 
vielä kesken, mutta valmistuu 
ennen lumien sulamista…



Sähköopin, automaation ja robotiikan perusteita



8. Luokan lyhytkurssi 1 vvh, 
sähköoppi ja uudemmat
tekniikat

Tavoitteet:

• Opitaan ja syvennetään
sähköopin, automaation ja 
robotiikan perusteita sekä
tutustutaan tarkemmin 3D-
mallintamiseen ja tulostamiseen.

Sisältö:

• Sähköopin perusteita ja 
elektroniikkatöitä valmiista
rakentelusarjoista

• Automaatiota ja robotiikkaa
(Lego EV3, micro:bit, Arduino)

• 3D mallintamista, suunnittelua ja 
printtausta (Tinkercad, Cura, 
Ultimaker S3)

• Oma projekti, jossa hyödynnetään
ja yhdistellään eri tekniikoita

• HUOM! Tällä kurssilla EI tehdä
mopopukkeja eikä muitakaan
ihan perinteisiä puu- tai 
metallitöitä

Arviointi:

• Sanallinen arviointi



Taide- ja taitoaineen
valinnainen 8.- ja 9.-luokka
Tekstiilityö

• 2 vuosiviikkotuntia

• Numeroarviointi



Taide- ja taitoaineen
valinnainen 8.- ja 9.-luokka
Tekstiilityö

• Tavoite: Syventää ja laajentaa aiemmin
opittua sekä oppia uusia tekniikoita. Lisäksi
tavoitteena on rohkaista käyttämään
innovatiivisesti sekä töiden suunnittelussa, 
että toteutuksessa erilaisia
käsityömateriaaleja, välineistöä sekä
koneita.

• Sisältö: Sovitaan oppilaiden omien
toiveiden mukaisesti. Oppilas suunnittelee
ja toteuttaa erilaisia töitä, joissa käyttää
monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti
erilaisia käsityömateriaaleja, välineistöä ja 
koneita.



Pitkä valinnainen
8.- ja 9.-luokka
Tekstiilityö

• 2 vuosiviikkotuntia

• Numeroarviointi



Pitkä valinnainen
8.- ja 9.-luokka
Tekstiilityö

• Tavoite: Syventää ja laajentaa
aiemmin opittua sekä oppia uusia
tekniikoita. Lisäksi tavoitteena on 
rohkaista käyttämään
innovatiivisesti sekä töiden
suunnittelussa, että toteutuksessa
erilaisia käsityön materiaaleja, 
välineistöä sekä koneita.

• Sisältö: Sovitaan oppilaiden
omien toiveiden
mukaisesti. Oppilas suunnittelee
ja toteuttaa erilaisia töitä, joissa
käyttää monipuolisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti erilaisia
käsityömateriaaleja, välineistöä ja 
koneita.



Tekstiilityön lyhytkurssi

• 8. luokalla 1 vuosiviikkotunti

• ( 9. luokalla 1 vuosiviikkotunti )

• Sanallinen arviointi

• 9. luokalla mahdollisuus korottaa
käsityön päättöarvosanaa



Tekstiilityön lyhytkurssi

• Tavoite: Syventää ja laajentaa aiemmin
opittua sekä oppia uusia
tekniikoita. Lisäksi tavoitteena on 
rohkaista käyttämään innovatiivisesti
sekä töiden suunnittelussa, että
toteutuksessa erilaisia
käsityömateriaaleja, välineistöä sekä
koneita.

• Sisältö: Sovitaan oppilaiden omien
toiveiden mukaisesti. Oppilas
suunnittelee ja toteuttaa erilaisia töitä, 
joissa käyttää monipuolisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti erilaisia
käsityömateriaaleja, välineistöä ja 
koneita.



Tietotekniikan 
valinnaiskurssit



8. luokan lyhytkurssi, 1 vvh

• Tavoitteet:     

• Tavoitteena on harjoitella ja vahvistaa opiskelijalle tarpeellisia tietotekniikan 
perustaitoja ja käyttää samalla eri sähköisiä opiskelujärjestelmiä.

• Sisältö:

• Koululaisen tietotekniikan perusteet on suunnattu oppilaille, jotka eivät juuri ole 
käyttäneet tietokoneita opiskeluun tai ovat epävarmoja tietokoneiden käytössä. 
Kurssilla harjoitellaan tietokoneiden käytön perusasioita ja perehdytään erilaisiin 
toimisto-ohjelmiin. Samalla opiskellaan tietotekniikan tarpeellisimpia käsitteitä ja 
harjoitellaan sähköisten opiskelujärjestelmien käyttöä. Sisältöä ja 
arviointikäytäntöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

• Arviointi:

• Sanallinen arviointi



Kasin lyhytkurssin aiheita

Powerpoint ja komponentit Kuvankäsittely



8. luokan pitkä valinnainen, 2 vvh

• Tavoitteet:

• Tavoitteena on käsitellä tietotekniikan mahdollisuuksia monipuolisesti, oppia uusia ja 
syventää jo opittuja taitoja sekä laajentaa ja syventää opiskelijan käsitystä 
tietotekniikasta ja sen käsitteistä. Opiskellessa käytetään samalla sähköisiä 
opiskelujärjestelmiä tilanteen mukaan.

• Sisältö:

• Tietotekniikan pitkässä valinnaisessa perehdytään monipuolisesti tietokoneiden 
hyödyntämiseen opiskelussa, arkielämässä ja ilmaisun välineenä. Kahdeksannella luokalla 
erityisesti syvennetään tekstinkäsittelyn osaamista ja tutustutaan kuvankäsittelyn 
perusteisiin. Lisäksi käsitellään erilaisia tietotekniikan käsitteitä ja ilmiöitä sekä siihen 
liittyviä kokonaisuuksia. Oppilaat tuottavat opiskeltavista kokonaisuuksista erilaisia töitä. 
Oppilaalla on mahdollisuus valita aiheet töihinsä mielenkiintonsa mukaan. Sisältöä ja 
arviointikäytäntöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

• Arviointi: Numeroarviointi



Kasin pitkän valinnaisen aiheita

3d-mallinnus Peliohjelmoinnin perusteita



9. luokan pitkä valinnainen, 2 vvh

• Tavoitteet:

• Tavoitteena on käsitellä tietotekniikan mahdollisuuksia monipuolisesti, oppia uusia ja 
syventää jo opittuja taitoja sekä laajentaa ja syventää opiskelijan käsitystä 
tietotekniikasta ja sen käsitteistä. Opiskellessa käytetään samalla sähköisiä 
opiskelujärjestelmiä tilanteen mukaan.

• Sisältö:

• Tietotekniikan pitkässä valinnaisessa perehdytään monipuolisesti tietokoneiden 
hyödyntämiseen opiskelussa, arkielämässä ja ilmaisun välineenä. Yhdeksännellä luokalla 
erityisesti syvennetään taulukkolaskennan osaamista ja ohjelmointitaitoja. Lisäksi 
käsitellään erilaisia tietotekniikan käsitteitä ja ilmiöitä sekä siihen liittyviä kokonaisuuksia. 
Oppilaat tuottavat opiskeltavista kokonaisuuksista erilaisia töitä. Oppilaalla on 
mahdollisuus valita aiheet töihinsä mielenkiintonsa mukaan. Sisältöä ja 
arviointikäytäntöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

• Arviointi:        Numeroarviointi



Ysin pitkän valinnaisen aiheita

Html:n alkeet Taulukkolaskentaa



Miksi valinnaiskielet?

• Laajentaa omaa maailmankuvaa ja 

syventää kulttuurien tuntemusta

• Jokainen kieli on uusi näkökulma ajatteluun

• Opinnoissa voidaan usein edetä oppilaiden 

omien kiinnostusten kohteiden mukaan (vrt. 

pakolliset kielet englanti /ruotsi)

• Kehittää muistia, vuorovaikutustaitoja 

ja kielell istä luovuutta

Tervetuloa! Bienvenue! Willkommen!



RANSKA B2-

KIELI

Miksi opiskella ranskaa?



▪ Ranska on maailman kieli:

yl i  200 mi l joonaa puhujaa v i idessä maanosassa

▪ Ranska on kulttuurin kieli:

ta ide,  muot i ,  ruoka, musi ikki,  t iede,  e lokuvat,  k i r jal l isuus. . .

▪ Ranska on lomailun kieli:

maai lman vetovoimaisin matkai lumaa, mi l joonia tur isteja 

vuosi ttain, muita suosikkeja mm. Svei ts i ,  Kanada ja Monaco

▪ Ranska on tuttu kieli :  jopa 50% englannin sanastosta on 

peräis in ranskasta, voi t  oppia muita romaanisia k ie l iä:  espanjaa,  

i ta l iaa,  portugalia

▪ Ranska on kiva kieli: tason, jo l la tu lee to imeen ark ipäivän 

t i lanteissa,  saavuttaa nopeast i

▪ Ranska on kansainvälisten suhteiden kieli: EU,  YK,  Punainen 

Rist i ,  Olympiakomitea.. .

▪ Ranska on työelämän kieli: ranskan k ie len ta ito on val t t ikortt i  

ja  tuo tö i tä matkai lun alal la,  teknologia - ,  metsä-,  lääke-,  vaate-,  

kosmeti ikka-,  energia- ja autoteol l isuudessa Suomessa ja  

u lkomail la

▪ Ranskalla erotut!



Tavoitteet:

▪ hahmottaa ranskan asema maai lmankie lenä ja  suhde muihin k ie l i in

▪ oppia ranskan k ie len ominaispi ir teitä ja  kohtel iaan k ie lenkäytön 

tuntemusta

▪ tutustua ranskan k ie l ialueeseen, kul t tuuri in ja  e lämänmuodon 

keskeisi in p i ir te is i in

▪ rohkaista käyttämään luovast i  sovel taen vähäistäkin ranskan 

k ie l i taitoa ja  kartuttamaan omaa k ie l ivarantoa

▪ hyödyntää monipuol isest i  t ieto- ja  v iest intäteknologiaa

▪ harjoitel la runsaast i  p ienimuotoista puhumista,  

kir joittamista, ranskan ääntämistä ja  kuulemista sekä o leel l is impia 

v iest innän rakenteita

▪ oppia tulkitsemaan ikätasol le  ja  i tseään k i innostavia puhuttuja ja  

k i r joitettuja tekstejä ja  k i r joittamaan i tse lyhyi tä k i r jal l is ia 

viestejä

▪ luoda hyvä pohja ranskan jatko -opinnoi l le



Sisäl löt:

▪ aihepiirit  ovat nuorten omasta arkielämästä ja 

lähiympäristöstä 

▪ keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja kotini, 

ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto

▪ näkökulmana on nuorten toiminta kohdekielellä ja 

ajankohtaisuus, elämä kohdekielisessä ympäristössä, 

matkustaminen, eri laiset arkielämän asioimistilanteet,  

mielipiteen i lmaisu

▪ aiheita voidaan val ita myös yhdessä oppilaiden 

kiinnostuksen kohteiden mukaan

Arviointi:

▪ perustuu monipuoliseen näyttöön ja huomioon otetaan 

oppilaan akti ivisuus ja motivoituneisuus ranskan kielen 

opiskelussa

▪ oppilail la on myös oma ranskan kulttuurivihko, joka on 

osana arviointia



SAKSAN B2
OPPIMÄÄRÄ

VUOSILUOKAT
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MIKSI SAKSA?

• Uuden kielen opiskelu on hyvä tapa 
kartuttaa omaa osaamista.

• Saksan opintoja voi helposti jatkaa 
peruskoulun jälkeen toisella asteella.

• Saksan kielen osaamisesta on hyötyä 
monilla eri aloilla, se on EU:n puhutuin 
kieli.

• Eri kielet tukevat toisiaan. 
Saksan opiskelun aloittaminen on 
helpompaa, koska osaat jo muita kieliä.



MITÄ ASIOITA SAKSAN 
TUNNEILLA OPETELLAAN?

• Opit sekä ymmärtämään saksaa että
käyttämään sitä itse.

• Harjoittelemme kertomaan esimerkiksi
omasta perheestä, harrastuksista, 
omasta arjesta ja hyvinvoinnista.

• Perehdymme erilaisiin
viestintätilanteisiin ja opettelemme
toimimaan esimerkiksi ravintolassa, 
ostoksilla tai matkoilla.

• Tutustumme myös saksan
kielialueeseen ja kulttuuriin. Voit
esimerkiksi oppia, mitä saksassa
syödään tai miten saksalainen koulu
eroaa suomalaisesta.



MITEN SAKSAA 
OPISKELLAAN?

• Saksaa opiskellaan monipuolisesti, 
erilaisia oppimistapoja käyttäen.

• Oppikirjan rinnalla käytetään eri 
medioita ja teknologiaa.

• Kehitämme monikielisiä taitoja 
harjoittelemalla saksaa muiden 
kielien avulla.

• Tunneilla kehitetään kielitaidon 
kaikkia osa-alueita: suullista ja 
kirjallista tuottamista, kuullun ja 
luetun ymmärtämistä sekä 
kulttuuriosaamista.



Bis bald!
Nähdään!


