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YSTYTOM5451 MAILA- JA PALLOPELIT, 1 osp
TUTKINNON OSA: YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN, 8 osp
OSA-ALUE: Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
Valinnaiset osaamistavoitteet
OPPIMISTAVOITTEET
Opiskelijan opintokortin runko
Työelämälähtöiset työtehtävät
Arvioidaan S = oppimistavoite
saavutettu

Erilaisien maila- ja
pallopelien kokeileminen ja
yhdessä pelaaminen

OPPIMISEN OHJAUS
Opetuksen sisältö
ammattitaitovaatimusten ja kriteerien
pohjalta
Keskeiset opetusmenetelmät ja ympäristöt

• Pelataan erilaisia maila- ja
pallopelejä (esimerkiksi
salibandy, jalkapallo/futsal,
lentopallo, koripallo sulkapallo,
pesäpallo, ultimate ja
pöytätennis) ja niiden
sovelluksia eri ympäristöissä
(esim. liikuntasali, ulkotilat)

Erilaisien maila- ja
pallopelien perussääntöjen
ja sovelluksien
hallitseminen

• Opetellaan kokeiltavien lajien

Fyysisen kunnon
kehittäminen ja
ylläpitäminen

• Osallistutaan aktiivisesti ja

perussääntöjä ja pistelaskua

ARVIOINTISUUNNITELMA
Mahdollisimman konkreettisia
arvioitavia asioita/taitoja
Arvioinnin helpottaminen

• Eri pelien ja niiden sovelluksien
kokeileminen

• Toimiminen koko ryhmän
oppimista edellyttämällä tavalla

• Pelien sääntöjen ja pisteenlaskujen
omaksuminen

• Kehitellään sovellettuja pelejä ja

• Osaa kehitellä soveltavia tapoja ja

leikkejä kokeiltavista lajeista

sääntöjä maila- ja pallopeleistä

tehdään yhdessä

Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen
suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla menetelmillä.

• Osallistuu aktiivisesti tunnin
kulkuun
Opiskelija osoittaa osaamisensa joko
yhteisten opintojen tai ammatillisten
opintojen oppitunneilla tai työpaikalla
tapahtuvan oppimisen yhteydessä.
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ARVIOINTI
ARVIOINTIKRITEERIT

ARVIOINNIN KOHTEET
Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3

Opiskelija
Erilaisien maila- ja
pallopelien kokeileminen ja
yhdessä pelaaminen

Kykenee osallistumaan
ohjattuna joihinkin
peleihin ja leikkeihin

Kykenee osallistumaan
oma-aloitteisesti ryhmän
toimintaan kaikissa
peleissä

Osaa monipuolisesti eri
lajeja ja pystyy
tarvittaessa opastamaan
toisia oppilaita

Erilaisien maila- ja
pallopelien perussääntöjen
ja sovelluksien
hallitseminen

Tietää jotain
perussääntöjä maila- ja
pallopeleistä

Tietää monipuolisesti
sääntöjä eri peleistä ja
osaa varustautua lajin ja
sääolosuhteiden
mukaisesti

Osaa monipuolisesti eri
lajien sääntöjä ja
sovelluksia. Pystyy
toimimaan tarvittaessa
tuomarina

Fyysisen kunnon
kehittäminen ja
ylläpitäminen

Osallistuu tunnin
kulkuun siten, että se
ylläpitää fyysistä kuntoa

Osallistuu aktiivisesti
tunnin kulkuun siten,
että se kehittää fyysistä
kuntoa

Osallistuu kaikkiin
peleihin ja sovelluksiin
aktiivisesti ja edistää
myös muiden oppilaiden
kehittymistä
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