VALINNAISET AINEET 2019-20
TOPPELUNDIN KOULU
Voit valita kaksi valinnaista ainetta seuraavaksi lukuvuodeksi.
Valinnaiset aineet ovat eri oppiaineiden syventavia tai soveltavia
opintoja. Valinnaisaineet toteutetaan jaksoissa siten, etta toinen
valinnaisaine on syyslukukaudella ja toinen kevatlukukaudella.
Valinnaisainetta opiskellaan joka toinen viikko kaksoistunnin ajan.
Kaikki valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti
lukuvuositodistuksessa.
Osa valinnaisaineista on samoja kuin tänä lukuvuonna. Voit
valita sellaisia valinnaisaineita, joihin et ole vielä osallistunut.
Tarkemmat kuvaukset valinnaisaineiden tavoitteista ja sisalloista
loydat tasta esitteesta. Valitse niistä neljä mieluisinta ja
ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella viimeistään pe
31.5.2019.

Musiikki: Bändisoitto
Tavoitteet:

Kuvataide: Digitaalinen kuva, kuvankäsittely, animaatio
Tavoitteet:

-ohjata oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myonteista yhteishenkea.

-kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ymparistoa ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia valineita hyodyntaen

-rohkaista oppilasta improvisoimaan seka suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia savellyksia eri keinoin, myos tieto- ja viestintateknologiaa kayttaen.

-ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnan tapoihin
ja kayttamaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

-ohjata oppilasta kehittamaan musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla.
Kurssin sisallot: Kurssilla harjoitellaan yhteissoittoa ja laulua seka tutustutaan eri instrumentteihin. Lisaksi kokeillaan omien pienten savellysten tekemista tieto– ja viestintatekniikkaa hyodyntaen.
Kurssin kesto: 2h/vko joka toinen viikko syksylla tai kevaalla

-ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lahtokohdista ja eri yhteyksissa seka pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Sisallot:
Erilaisiin digitaalisiin kuviin ja niiden tuottamiseen tutustuminen. Digitaalisen kuvan ja perinteisten tekniikoiden yhdistaminen. Kuvakerronta, kuvallinen vaikuttaminen. Valokuvaus, skannaus, kuvankasittely,
animaatio. Nayttelykaynti ja oman taidenayttelyn jarjestaminen mahdollisuuksien mukaan.
Kurssin kesto 2h/viikko joka toinen viikko syksylla tai kevaalla

Kuvataide: Maalaus, grafiikka, rakentelu
Tavoitteet:
-kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ymparistoa ja muuta visuaalista kulttuuria erilaisia kuvallisia valineita hyodyntaen
-ohjata oppilasta kayttamaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja seka harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan
-ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittamiseen yksin ja yhteistyossa muiden kanssa

Kurssin sisallot:
Erilaisiin kuviin ja kuvallisiin tehokeinoihin tutustuminen. Erilaisten
tekniikoiden harjoittelu (esim. akvarelli, grafiikka, piirustus, 3ulotteinen askartelu). Museovierailu ja oman taidenayttelyn jarjestaminen mahdollisuuksien mukaan.
Kurssin kesto on 2h/viikko joka toinen viikko syksylla tai kevaalla

Matematiikka - Koodaus
Tavoitteet:
-innostaa ja herattaa kiinnostusta matematiikkaan
-ohjata ja tukea oppilasta ongelmaratkaisutaitojen kehittamisessa
-innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiymparistossa
-tvt:n vastuullinen ja turvallinen kaytto
Sisallot:
Kurssilla tutustutaan koodauksen periaatteisiin ja harjoitellaan koodaamista erilaisten konkreettisten valineiden ja ohjelmien avulla (esim.
Beebot, Bluebot, Scratch) seka harjoitellaan erilaisten matemaattisten
pulmien ratkaisua.
Kurssin kesto: 2h/joka toinen viikko syksylla tai kevaalla

Liikunta: Pallopelit

Käsityö: Kovat ja pehmeät materiaalit

Tavoitteet:

Tavoitteet:

-kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtavia ja harjoittelemaan parhaansa yrittaen.

-vahvistaa oppilaan kiinnostusta kasin tekemiseen.

-ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella seka kantamaan
vastuuta yhteisista oppimistilanteista.
-huolehtia siita, etta oppilaat saavat riittavasti myonteisia kokemuksia
yhteisollisyydesta.
Sisallot:

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti palloilulajeihin ja mailapeleihin
leikinomaisin harjoituksin ja viitepelien avulla. Oppilaat ovat mahdollisimman paljon mukana kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa. Palloilua ja mailapeleja paaosin koulun liikuntasalissa / kentalla (salibandy,
koris, lentis, kasis, ultimate, frisbeegolf, futsal, footbag, street hockey /
street tennis, futis, pingis ja mahdollisesti tennis, sulkis, squash. Kaynti
mahdollisuuksien mukaan Esport Arenalla, Tuulimaessa tai keilahallissa.
Kurssin kesto: 2h/ viikko joka toinen viikko syksylla tai kevaalla

Käsityö: Teknologia ja robotiikkaa
Tavoitteet:
-harjoitella kayttamaan erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita seka
ymmartamaan niiden kaytto- ja toimintalogiikkaa
-harjoitella ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkina
robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta omaa tuotetta tai teosta
kehitetaan viela eteenpain.
-tarkastella teknologian monimuotoisuutta ja merkitysta
-tehda havaintoja teknologian kehityksesta ja vaikutuksista eri elamanalueilla ja monenlaisissa ymparistoissa.
-opastaa teknologian vastuulliseen ja turvalliseen kayttoon ja tarkastella
siihen liittyvia eettisia kysymyksia
Sisallot:
Sahkotyot, Lego-robootit, Koodaus, Beebot

Kurssin kesto: 2h/viikko joka toinen viikko syksylla tai kevaalla

-ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia materiaaleja ja tyostamaan niita
tarkoituksen mukaisesti
-ohjata oppilasta hahmottamaa ja hallitsemaan kokonainen kasityoprosessi ja sen dokumentointi.
Sisalto:
Suunnitellaan ja toteutetaan kasityo, jossa voisi esim. yhdistaa kovia ja
pehmeita materiaaleja seka erilaisia tyostotapoja ja tekniikoita (esim.
teknologian yhdistaminen tekstiileihin).
Kurssin kesto: 2h/vko joka toinen viikko syksylla tai kevaalla
Äidinkieli ja kirjallisuus: Ilmaisutaito
Tavoitteet:
-ohjata oppilasta kayttamaan luovuuttaan ja ilmaisemaan itseaan monipuolisesti erilaisissa viestinta- ja esitystilanteissa ja draaman avulla
- kannustaa oppilasta kehittamaan myonteista viestijakuvaa seka halua
ja kykya toimia erilaisissa, myos monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa
Sisallot:
-harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestinta- ja esitystilanteissa.
Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyodynnetaan draaman toimintamuotoja
erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja mahdollisesti kirjallisuuden kasittelyssa
-hyodynnetaan tieto– ja viestintatekniikkaa esim. videoimalla tai aanittamalla
Kurssin kesto: 2h/vko joka toinen viikko syksylla tai kevaalla

Äidinkieli ja kirjallisuus: Kirjoittaminen ja kalligrafia
Tavoitteet:
-Ohjata oppilasta edistamaan kasinkirjoittamisen sujuvoitumista ja
vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa
-Harjoitella erilaisia kasikirjoittamisen tapoja ja kaunokirjoitusta seka
luoda pohjaa omalle persoonalliselle kasialalle
-Yhdistaa kuvataiteen ja kirjoittamisen ilmaisua kalligrafian keinoin
Sisallot:
-sidotun kasialan harjoittelu erilaisin tyovalinein
-erilaisten omien tekstien tuottaminen kasin kirjoittaen
Kurssin kesto: 2h/viikko joka toinen viikko syksylla tai kevaalla

Ympäristöoppi: Luonto
Tavoitteet:
-tukea oppilaan myonteisen minakasityksen vahvistumista
-kehittaa yhdessa tyoskentelyn taitoja seka luonnon tutkimisen ja luonnossa toimisen taitoja
-saada voimavaroja luonnosta
-syventaa luonnossa liikkumista ja retkeilya seka luoda omakohtaista
luontosuhdetta

Sisallot:
Kurssilla retkeillaan lahialueilla, tutkitaan luontoa ja sen ilmioita ja harjoitellaan retkeily– ja erataitoja. Luonnossa leikitaan, tehdaan ja tutkitaan taidetta, seka rauhoitutaan. Lisaksi kurssilla harjoitellaa ensiaputaitoja.
Kurssin kesto: 2h/viikko joka toinen viikko syksylla tai kevaalla

