
8. ja 9. LUOKAN VALINNAISAINEET  2h/vko 
 

 

KOTITALOUS  
 

Tavoitteet:  

  

 tavoitteena on syventää 7. vuosiluokalla opittuja tietoja ja taitoja 

kaikilla kotitalouden sisältöalueilla 

 

Sisältö: 

  

 ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri (esim. ruoka- ja tapakulttuuri 

meillä ja muualla, kodin juhlat, ruokaturvallisuus, aterioiden 

suunnittelu ja toteutus) 

 asuminen ja yhdessä eläminen (esim. puhtaanapito, tekstiilien ja 

materiaalien hoito) 

 kuluttaja- ja talousosaaminen (esim. kuluttajan vastuu ja oikeudet, 

kulutusvalinnat, rahan käyttö) 

 

Kahdeksannella vuosiluokalla tutustutaan erityisesti suomalaisten 

ruokakulttuurin erityispiirteisiin. Yhdeksännellä vuosiluokalla 

painopiste on eri maiden ruokakulttuureissa ja juhlien 

järjestämisessä. Aterioita suunnittelemalla, toteuttamalla ja 

arvioimalla opitaan niin käytännön toimintoja, yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitoja kuin tiedonhallintataitojakin. 

 
 

 

 

KUVATAIDE 
 

Tavoitteet: 

  

 oppia ilmaisemaan omia ajatuksia, havaintoja, mielikuvia ja 

tunteita kuvallisesti ja nauttia siitä 

 kehittyä taitavaksi, persoonalliseksi ja omatoimiseksi tekijäksi  

 oppia tuntemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvataidetta, 

kuvaviestintää ja ympäristön kieltä 

 

 

 



Sisällöt: 

  

 piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, 

arkkitehtuuri ja muotoilu 

 valokuva, elokuva ja mediakuva 

 kuvataide on kertomus ihmisestä ja hänen ympäristöstään, tästä 

näkökulmasta tutkimme kuvataiteen historiaa ja nykytaidetta 

 näyttelykäynnit  

 kuvia, valokuvia ja elokuvia, joissa oppilas esiintyy, julkaistaan 

koulun näyttelyissä ja tapahtumissa 

 

 

KÄSITYÖ  
 

Tavoitteet:    

 antaa valmiuksia ymmärtää, soveltaa ja käyttää työvälineitä, 

materiaaleja, tekniikoita, teknisiä käsitteitä ja laitteita sekä uutta 

teknologiaa 

 tietojen ja taitojen kehittyminen sekä kovien että pehmeiden 

materiaalien käsittelyssä 

 tukea oppilaiden hyvinvointia sekä työelämään ja ammattiin 

liittyviä valintoja 

  

Sisältö: 

  

 oppilas suunnittelee pienimuotoisia töitä, joissa mahdollisesti 

toteutuu moni materiaalisuus 

 työt dokumentoidaan hyödyntäen valmistuksen aikana otettuja 

kuvia tekstein täydentäen 
 

 

KÄSITYÖ/TEKNINEN 2 tai 4 h 
 

Tavoitteet: 

  

 antaa valmiuksia ymmärtää, soveltaa ja käyttää työvälineitä, 

koneita, materiaaleja, tekniikoita, teknisiä käsitteitä ja laitteita sekä 

uutta teknologiaa 

 tietojen ja taitojen itsenäinen kehittyminen 

 

 

 

 



Sisältö: 

 työt ovat pienimuotoisia, joissa kerrataan teknisen työn 

käsityökalut sekä käytettävissä olevat koneet. opitaan uusia 

tekniikoita 

 opitaan elektroniikkaa, automaatioita sekä robotiikkaa 

 työt muodostuvat pakollisista ja henkilökohtaisesti suunnitelluista 

töistä sekä mahdollisista ryhmätöistä 

 töiden dokumentointi 

 ryhmillä on myös opetusharjoittelijoita 
 

 

 

 

KÄSITYÖ/TEKSTIILI 
 

Tavoitteet:    

 syventää aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja valitsemiltaan osa-

alueilta; ompelu, neulonta, virkkaus, kirjontatekniikat 

 tutustua johonkin uuteen työtapaan; kankaan koristelutekniikat, 

värjäys, kudonta ja erilaiset korun/koristeen valmistustekniikat 

 Hyödyntää mahdollisuuksien mukaan uutta teknologiaa 

  

Sisältö: 

  

 työt muodostuvat vapaavalintaisista tuotteista tai kokeiluista 

 työt voi suunnitella oman mieltymyksen mukaan vaatetuksen, 

kodin sisustuksen tai korut/koristeet osa-alueelta 

 työt dokumentoidaan hyödyntäen valmistuksen aikana otettuja 

kuvia tekstein täydentäen 

 

 

LIIKUNTA 

 
Tavoitteet:  

  

 antaa oppilaalle mahdollisimman paljon myönteisiä 

liikuntakokemuksia erilaisten liikuntalajien puitteissa 

 painotetaan yhdessä tekemistä, reilun pelin –periaatetta ja toisten 

huomioonottamista 

 pyritään syventämään lajitaitoja ja hankkimaan uusia 

liikuntakokemuksia. 

 



Sisältö:  

  

 uusiin liikuntamuotoihin tutustumista 

 palloilutaitoja monipuolisesti 

 ulkoliikuntaa monipuolisesti 

 kuntoliikuntaa ja musiikkiliikuntaa eri muodoissa 

 liikuntaa lumella ja jäällä 

 

 

Olethan innokas liikkuja ja aktiivinen osallistuja! 

 
 

 

MUSIIKKI              
                            
Tavoitteet:  

 omien soitto- ja laulutaitojen kehittäminen sekä kehittyminen oman 

soittimen soittamisessa 

 onnistumisen ilo ja positiiviset esiintymiskokemukset 

 musiikillisten tietojen ja taitojen lisääntyminen sekä niiden 

monipuolinen hyödyntäminen niin koulussa kuin vapaa-ajalla 

 

Sisällöt: 
 

  

 monipuolinen soittaminen, bändityöskentely 

 laulu, mikrofonilaulu, stemmalaulun alkeet 

 musiikkiteknologian alkeet mm. miksaus ja biisin tekeminen 

 esiintymisiä koulussa ja koulun ulkopuolella 

 mahdolliset konserttikäynnit 

 aihealueita: pop, rock, suomipopin vuosikymmenet, 

näyttämömusiikkia, jazz, klassinen musiikki pähkinän kuoressa, 

musiikkityylejä eri maissa 

 oppilaiden toivebiisejä 

 

 
 

 
 

 
 



 

NÄYTELMÄ JA ELOKUVA  
 

Tavoitteet: 

  

 oppia tuntemaan teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoja 

 

 

Sisältö: 

 tutustutaan teatterin ja elokuvan historiaan, lajityyppeihin ja 

ilmaisukeinoihin sekä katsomalla että itse tekemällä 

 opetellaan käsikirjoittamaan, näyttelemään, lavastamaan, 

puvustamaan, maskeeraamaan ja kuvaamaan  

 valmistetaan omia esityksiä 

 elokuvan tekemistä, editointia 

 oppilas sitoutuu esiintymään koulun näytelmissä ja elokuvissa ja 

harjoittelemaan tarvittaessa myös kouluajan ulkopuolella 

 

 

YRITTÄJYYS 

 
Tavoitteet: 

  

 opitaan suhtautumaan realistisesti yrittäjyyteen, sen 

mahdollisuuksiin ja riskeihin 

 motivoidaan oppilaita ryhtymään yrittäjiksi 

 

 

Sisällöt: 

 

 nuori yrittäjyys –ohjelma 9. luokalla 

 omakohtainen työ, tutustumiskäynnit, vierailijat, yrittämisen 

perusteet ja erilaiset projektit 

 Rauman elinkeinoelämään tutustuminen 

 yrityspeli 

 omakohtaiset havainnot, yksityinen puurtaminen ja yhteistoiminta 

 Bisnes – lounas (neuvottelu-etiketti) 

yhteistyötä yritysten kanssa 

 
 



B2-KIELI RANSKA 

 
Tavoitteet: 

  

 saada peruskielitaito ja riittävät perustiedot jatko-opintoja varten  

 oppia selviytymään ranskaksi eri käytännön tilanteissa (ostoksilla 

käynti, ravintolassa ja kahvilassa asioiminen, matkustaminen jne. ) 

 oppia tuntemaan ranskankielistä kulttuuria 

 

Sisällöt: 

 

 itsestään, perheestään ja harrastuksistaan kertominen 

 sääilmaisut, päiväykset, pukeutuminen, koulutussanasto 

 perusrakenteet 

 työskentelytavat ovat monipuolisia: esim. kuunnellaan, 

harjoitellaan käytännön tilanteita pareittain suullisesti, tehdään 

saneluja, ryhmätöitä, nettitehtäviä jne. Luvassa vierailuja Arevan 

ranskalaiseen kouluun  

 

 

B2-KIELI SAKSA 
 

Tavoitteet: 

  

 oppia ymmärtämään ja puhumaan saksaa arkielämän 

välttämättömissä tilanteissa 

 oppia kirjoittamaan erilaisia suppeita viestejä 

 antaa peruskielitaito ja riittävä pohja jatko-opinnoille 

 

Sisältö: 

  

 tutustutaan erityisesti nuorten näkökulmasta niiden maiden 

kulttuuriin ja elämänmenoon, joissa puhutaan saksaa 

 arkielämän sanastoa ja viestintää erilaisissa jokapäiväisissä 

tilanteissa 

 perusrakenteita 

 keskusteluharjoituksia 

 kuullun ja luetun ymmärtämistä 

 ääntämyksen harjoittelua 



 

B2-KIELI VENÄJÄ  
 

Tavoitteet: 

  

 oppia lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia 

 oppia puhumaan venäjää ja kirjoittamaan lyhyitä viestejä venäjäksi 

 antaa peruskielitaito ja tutustuttaa venäläisiin tapoihin ja kulttuuriin 

 

Sisältö: 

  

 keskusteluharjoitukset 

 sanaston kartuttaminen ensin lyhyiden keskustelujen ja 

haastattelujen avulla 

 itsestään, perheestään, harrastuksista ja arkielämän tilanteista 

kertominen 

 perusrakenteet 

 ääntämisharjoitukset 

 
 


