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Valinnaisaineen opetussuunnitelma: Omat kuvat 
 

 
Tyyppi: ____ Taide- ja taitoaineiden valinnaiset aineet  
              __x__ Valinnaiset aineet                                                          
 
Luokka-aste: 3 lk ___ 4 lk ___ 5 lk ___ 6 lk ___ 7 lk ___ 8 lk _ x __ 9 lk _ x__ 
 
Oppiaine: Kuvataide 
 
Viikkotuntimäärä: 2 vvt 
 
Laaja-alaisen osaamisen alue: 
L1 Ajattelu ja oppimaan oppinen ___ x____ 
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ___ x____ 
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot ___ x____ 
L4 Monilukutaito ___ x____ 
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ____ x____ 
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys ____ x____ 
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ___ x____ 
 

Tavoitteet:  
 
Omaa kuvallista kulttuuriaan lähtökohtana käyttäen oppilas piirtää, maalaa, ja tuottaa digitaalisia kuvia. Ideat töihin syntyvät 
nähdystä, koetusta, kuvitellusta tai niiden yhdistelmästä. Hän oppii valitsemaan itselleen sopivat ilmaisun keinot ja oppii 
tulkitsemaan ja analysoimaan tekemiään kuvia. Oppilaan kuvallisessa ilmaisussa maalaukselliset keinot kuten värit, sommittelu ja 
persoonallinen maalaustapa ovat ensisijaisia. 
 

Sisällöt:  
 
- oma persoonallinen ilmaisu  
- omat kuvat identiteetin rakentajana 
- kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässä ja yhteiskunnassa  
- vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa sekä mediassa  
- ympäristön kuvakulttuurien yhteys omiin kuviin ja taiteeseen   
- taiteen ja median ajankohtaiset ilmiöt 
 

Oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet (jos tarpeen) 
 
 

Arviointikriteerit: Huom. Jos 2vvh, pitää olla myös Hyvän osaamisen kriteerit 
Numeroarviointi 
Oppilas arvioi oman työskentelyään, oppimistaan sekä kuvallista tuottamistaan. 
Formatiivista arviointia toteutetaan opintojen aikana työskentelyn edetessä ja töiden valmistuessa, myös työskentelyprosessia 
arvioidaan. Oppimisen arviointi on kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. 
 
Arvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista.  
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä käyttäen. 
 
Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja  
keinoja kuvailmaisussaan. 
Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään. 
Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun. 
 
 

 


