Ilmoittautuminen valinnaisaineen
opetukseen lukuvuonna 2018 - 2019
Koulun opetussuunnitelma muuttui 1.8.2016 alkaen luokilla 1-6. Uuden
OPSin mukaan luokkien 4-6 oppilailla on mahdollisuus valita haluamansa
peruskoulussa yhteisesti opetettavan aineen syventävä kurssi lukuvuonna
2018-19. Valinnaisainetta opiskellaan yksi vuosiviikkotunti, joka voidaan
merkitä lukujärjestykseen kaksoistuntina joko syys- tai kevätlukukaudeksi.
Valinnaisaineen opetus ei lisää oppilaan viikkotuntimäärää, vaan on osa
normaalia opetussuunnitelman mukaista opetusta. Valinnaisen aineen
opetusta ei siis tule sekoittaa kerho- tai harrastustoimintaan. Valinnainen
aine arvioidaan osana oppilaan varsinaisia oppiaineita. Valinnaisaineet
arvioidaan sanallisesti.
Valinnaisryhmät muodostetaan ilmoittautuneiden määrän perusteella.
Valintoja tulee tehdä vähintään kolme ja ne tulee asettaa
mieluisuusjärjestykseen (1 = mieluisin valinta, 2 = toiseksi mieluisin valinta,
3 = kolmanneksi mieluisin valinta). Oppilaiden valintoja pyritään
noudattamaan niin pitkälle, kuin se on mahdollista. Aina ykköstoive ei
kuitenkaan toteudu.
Tämä valintalomake on palautettava omalle opettajalle viimeistään
perjantaina 27.4.2018. Jos oppilas ei tee aineen valintaa itse, valinta
tehdään koulun toimesta.

Valitsen seuraavan valinnaisaineen lukuvuodeksi 2018 - 2019:
(Merkitse numeroilla 1-3 siten että 1 = mieluisin valinta, 2 = toiseksi mieluisin valinta, 3 = kolmanneksi mieluisin valinta)

¾ LI1:

Liikunnan syventävä kurssi (Pallopelit)
§

¾ LI2:

Kurssilla pelataan erilaisia pallopelejä oppilaiden toiveiden mukaisesti.

Liikunnan syventävä kurssi (Power Mover -tanssi)
§

Kurssilla tehdään koreografia ja hiotaan se hyväksi kisaohjelmaksi Power Mover-tanssikisoihin.
Aluksi on pääkaupunkiseudun aluekilpailu, jonka jälkeen on mahdollisuus päästä koko maan
kattavaan finaaliin. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempaa tanssikokemusta.

¾ KU1: Kuvataiteen syventävä kurssi (Taida taidetta)
§

Kurssilla taiteillaan kaksi- ja kolmiulotteisesti eri kuvataiteen tekniikoilla: piirustusta, maalausta,
grafiikkaa ja kolmiuloitteista työskentelyä sekä digitaalista kuvailmaisua.

¾ KU2: Kuvataiteen syventävä kurssi (Arkkitehdit)
§

Kurssilla tutkitaan ympäröivää maailmaa piirtäen, maalaten, askarrellen ja rakennellen.

¾ KÄ1: Käsityön syventävä kurssi (Teknologia tutuksi)
§

Kurssilla tutustutaan mm. sähkön, robotiikan ja ohjelmoinnin perusteisiin. Oppilas valitsee aiheita
oman kiinnostuksensa mukaan. Harjoitellaan lisäksi jo tuttuja käsityötekniikoita.

¾ KÄ2: Käsityön syventävä kurssi (Tilkkujen tarina)
§ Kurssilla tutustutaan erilaisiin tilkkutyön tekniikoihin ja valmistetaan vapaavalintainen käsityötuote,
jossa voidaan käyttää myös muita käsityön tekniikoita.

¾ AI1:

Äidinkielen syventävä kurssi (Ilmaisun iloa)
§

¾ AI2:

Äidinkielen syventävä kurssi (Käsialakirjoitus)
§

¾ MU:

Kurssilla opiskellaan äänenkäyttöä ja lauletaan moniäänisesti. Lisäksi harjoitellaan mikkiin
laulamista ja oman laulun säestämistä helpoilla soinnuilla sekä kosketinsoittimilla että kitaralla.
Kurssilla ei tarvita nuotinlukutaitoa.

Matematiikan syventävä kurssi (Peliohjelmointi tutuksi)
§

Espoossa

Käsialavalinnaisaineessa yhdistyy kirjoitustaito kuvataiteeseen. Valinnaisessa rauhoitutaan
tunniksi harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa. Halukkaat saavat opetella käsialakirjoitusta,
tekstaustaitoa ja kalligrafiaa. (Tämä valinnaisaine on tunnin viikossa koko vuoden läpi)

Musiikin syventävä kurssi (Laulun ja säestyksen iloa)
§

¾ MA:

Kurssilla leikitään ilmaisullisia leikkejä, tehdään improvisaatioharjoituksia ja keksitään itse
esityksiä.

.

Kurssilla tutustutaan peliohjelmoinnin saloihin.
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