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 Muutetaan nykyisessä perusopetuksen
opetussuunnitelmassa ole van Tehhään esityksiä
-valinnaisaineen nimi Tehhään esi tyk siä ja muu ta kin
ilimaisua -nimeksi. Kurssin tavoitteet, työtavat ja si säl löt
muut tu vat alla olevan esityksen mukaiseksi. Muutoksen syy
on se, että valinnaisaine painottuu nykyisellään pääasiassa
draa mal li seen ilmaisuun eikä ota tarpeeksi huomioon mo ni-
puo li sia it se il mai sun ja persoonan kehittymistä tukevia
sisältöjä ja me ne tel miä.

14.4.15 Tehhään esityksiä ja muutakin ilimaisua

 3.-4. luokan yhden tunnin ja 5.-6. luokan kahden tunnin va-
lin nai nen

Tavoitteet
 Ilmaisutaidon opetuksen tavoitteena on oppilaan ilmaisun

ke hit tä mi nen monipuolisesti myönteisessä ilmapiirissä.
Oppilaan it se var muus kasvaa ja ryhmätyötaidot kehittyvät.
Oppilasta kan nus te taan luovaan tuottamiseen,
osallistumaan erilaisiin esiin ty mis ti lan tei siin ja ilmaisemaan
itseään eri keinoin.

Työtavat
 Valinnaisaineessa työskennellään itsenäisesti, pareittain,

pien ryh mis sä ja suuressa ryhmässä. Opetuksessa
käytetään työtapoja, jot ka rohkaisevat oppilaita
monipuoliseen ilmaisuun.

Sisällöt
 Valinnaisaineen opetuksessa lähdetään liikkeelle pienistä

har joi tuk sis ta, joista oppilas saa onnistumisen kokemuksia.
Ope tuk ses sa korostetaan leikinomaisuutta ja rohkaistaan
oppilaita te ke mään ideoistaan valmiita esityksiä.

 Valinnaisaineen sisältö muovautuu pääsääntöisesti ryhmän
jä sen ten toiveiden ja mieltymysten mukaan. Mahdollisia si-
säl tö aluei ta ovat:

 - tutustumisharjoitukset
 - improvisaatio
 - aistiharjoitukset
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 - nonverbaaliset harjoitukset
 - pantomiimi
 - elokuva
 - kirjalliset, kuvalliset ja äänelliset harjoitukset
 - liikeilmaisu
 - roolileikit
 - sketsit
 - pelit
 - väittelyt
 - nukketeatteri, keppinuket, naamiot
 - digitaalinen ilmaisu

Arviointi
 Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja oppilaan kehitysvaiheen

huo mi oon ot ta vaa. Arvioinnissa käytetään oppilaan
itsearviointia, ver tais ar vioin tia ja opettajan arviointia. 3.-4.
luokkien arvioinnissa kes ki ty tään ryhmätyötaitoihin. 5.-6.
luokan valinnaisaine ar vioi daan numerolla, ja
ryhmätyötaitojen lisäksi kiinnitetään huomiota op pi laan
yksilölliseen edistymiseen.

Pormestari: Lautakunta hyväksyy esitetyn muutoksen
perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Päätös: Lautakunta hyväksyi opetussuunnitelman
muutoksen

 _______

Täytäntöönpano: Puolankajärven koulu
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