Kuvataide (7 lk yhteinen, 8-9 lk valinnainen)
Luokka

Keskeiset sisällöt

Aihekokonaisuudet

7
Elokuu
Syyskuu

Piirustus/ lyijykynä/ hiilipiirustus
● Mallipiirustus/ esineet
 Nestetussityöt; symbolit, kuviot, ornamentti
 Eläinhahmot, hiilityöt

Lokakuu
Marraskuu

Valmisväri; värioppi
● Maalausaihe annetun tekstin mukaan.
 Kasvot, ilmeet
 Vesiväritekniikka

Joulukuu

Savityö
● Reliefi, korkokuva
 Savityötekniikat, erilaiset savet, savenpoltto

Tammikuu

Taidehistoria/ Grafiikka
 Linoleumtyöt / puupiirustus
 Tekstaus, Merkit, Logot














Helmikuu

Liituväritekniikka
Maalikuu

●


viestintä ja mediataito
vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja
kestävästä
tulevaisuudesta (sci fi
-tekstien teemat)
ihmisenä kasvaminen
kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys
ihminen ja teknologia
(sci fi)
viestintä ja mediataito
ihmisenä kasvaminen
kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys
vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja
tulevaisuudesta
(mielipidekirjoitus)
turvallisuus ja liikenne

Huhtikuu



Toukokuu





viestintä ja mediataito
kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys
viestintä ja mediataito
kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys
osallistuva
kansalaisuus

8

Elokuu
Syyskuu

Lokakuu
Marraskuu

Piirustus/ lyijykynä/ hiilipiirustus
● Mallipiirustus/ esineet
 Huonetila/silta ympäristö
 Perspektiivioppi
Valmisväri: värioppi
● Taidekuvat, taiteilijat
● Sarjakuvat, sarjakuvasuurennos
● Sankarihahmo

●
●

●
●
●

Viestintä ja mediataito
Vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja
kestävästä
tulevaisuudesta (scifi
-tekstien teemat)
Ihmisenä kasvaminen
Kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys
Ihminen ja teknologia
(scifi)

Luokka

Keskeiset sisällöt

Aihekokonaisuudet

Taidehistoria, taidekuvat, taiteilijat.
Joulukuu

Savityö
● Astia /rasia
 Savityötekniikat, erilaiset savet, savenpoltto
 Muotokuva, ontoksi kaiverrus.
Tammikuu
Helmikuu
Maalikuu
Huhtikuu
Toukokuu

Grafiikka
 Linopaino/puupiirustus
 Tekstaus Merkit Logot
 Kansikuva/ levykotelonkansi, kirjankansi.
 Lehdet.

●
●
●
●

●

Viestintä ja mediataito
Ihmisenä kasvaminen
Kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys
Vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja
tulevaisuudesta
(mielipidekirjoitus)
Turvallisuus ja liikenne

Liituväritekniikka
● Asetelma

9

Elokuu
Syyskuu

Piirustus/ lyijykynä/ hiilipiirustus
● Mallipiirustus/ esineet
 Pukusuunnitelma.
 Perspektiivioppi.




Valmisväri: värioppi
Lokakuu
Marraskuu

Joulukuu






Taidekuvat, taiteilijat,
Kuvateokset, taidejäljennös.
Pukusuunnitelma.
Öljyvärimaalaus





Taidehistoria, taidekuvat, taiteilijat.
Taidesuuntaukset, ismit.
Savityö
● Savityötekniikat, erilaiset savet, savenpoltto
 Muotokuva, ontoksi kaiverrus.
Grafiikka, Perspektiivioppi.






Tammikuu

Rakennukset, arkkitehtuuri,


Helmikuu
Maalikuu
Huhtikuu
Toukokuu

viestintä ja mediataito
vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja
kestävästä
tulevaisuudesta (scifi
-tekstien teemat)
ihmisenä kasvaminen
kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys
ihminen ja teknologia
(scifi)

Liituväritekniikka/ hiilipiirustustekniikka
● Valo, varjo
● Asetelma
Lopputyö

viestintä ja mediataito
ihmisenä kasvaminen
kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys
vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja
tulevaisuudesta
(mielipidekirjoitus)
turvallisuus ja liikenne

