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Valinnaisaineopas
NISSNIKUN KOULUN

Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa
opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat
oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa.
Soveltavilla valinnaisille edistetään oppiaineiden välistä yhteistyötä. Valinnaisten
aineiden perustaksi on otettu opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taidot.
Oppilaille tarjotaan neljä valinnaisainetta 8. ja 9.-luokalla. Alakoulussa
vapaaehtoisena aloitetut kielivalinnat vaikuttavat valinnaisuuteen 7.-9.
vuosiluokilla.
VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI

- Valinnaisaineet arvioidaan numeroarvioin kaikissa todistuksissa. Poikkeuksena
ovat alle kahden vuosiviikkotunnin mittaiset valinnaiset aineet, jotka arvioidaan
sanallisesti asteikolla hyväksytty / hylätty.
- Valinnainen 4 ja 5 arvioidaan osana taide- ja taitoainevalinnaisia, eikä niistä tule
erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen.
- Valinnaisten kielten päättöarvioinnissa noudatetaan Opetushallituksen ohjeita.
- Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen
syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.
VALINNAT OVAT SITOVIA JA
JATKUVAT KOKO PERUSOPETUKSEN AJAN

- Valittu valinnaisaine vaihdetaan vain oppimisvaikeuksien vuoksi tai terveydellisten
syiden perusteella.
- Valinnaisainevaihtotoiveet esitetään kirjallisena perusteluineen rehtorille, joka
tekee päätöksen mahdollisesta valinnaisainevaihdoksesta.
- Oppilaan päättötodistukseen merkitään keskeytyneen valinnaisaineen kohdalle
arvio ”osallistunut”.
VA L I NTALO MAK E

Oppilas tekee 7.luokalla valinnaisainevalinnat Valinnaisiin 1–5.
Valinnainen 5 alkaa 9.luokalla.
- Oppilas merkitsee valintalomakkeen sarakkeisiin (Valinnainen 1, Valinainen 2,
Valinnainen 3, Valinnainen 4 ja Valinnainen 5) ensisijaisen toiveensa numerolla 1
ja varavalinnat numeroin 2 ja 3.
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A2- ruotsi, valinnainen alakoulussa aloitettu kieli
A2-ruotsi on alakoulussa valittu kieli, joka jatkuu yläkoulussa opetussuunnitelman mukaisesti.
8-vuosiluokalla A2-ruotsia opiskelevat eivät valitse erillistä valinnaisainetta “Valinnainen 1” -sarakkeesta.
9-vuosiluokalla A2-ruotsi ei vaikuta valinnaisuuteen.
L1- Soivaa rakentelua
Jos olet kiinnostunut musiikista ja soitinten rakenteesta, tule kanssamme ideoimaan yksinkertaisia soittimia
tai soittovälineitä. Koe musiikki ja soittimet uudella tavalla musiikkia, teknistä käsityötä ja elektroniikkaa
yhdistämällä.
L2- Sarjakuvakurssi
Tule tutkimaan, ideoimaan ja tekemään sarjakuvaa! Kurssilla luetaan, tulkitaan ja esitellään sarjakuvia,
kiinnostuksen mukaan myös eri kielillä. Tehdään itse omaa sarjakuvaa, kuvataan, kuvitetaan ja kirjoitetaan.
L3- Retkeilyä
Kurssilla retkeillään esim. Nuuksion kansallispuistossa, tutkitaan luontoa vaihtelevin menetelmin ja
nautitaan yhdessäolosta ja leirielämästä metsässä.
L4- Minä ja media, Monilukutaitokurssi
Pysy pinnalla median meressä! Opi itse tuottamaan mediatekstejä, kuvaa, videota, tekstiä, animaatioita.
Opi tarkastelemaan mediasisältöjä eri näkökulmista, älä usko kaikkea mitä näet mediassa.
L5- Tieto- ja viestintätekniikka - TVT Haltuun
Oletko kiinnostunut tietokoneista ja teknologiasta? Kurssilla opitaan monipuolisesti tieto- ja
viestintätekniikan käyttöä ja hyödyntämistä. Kurssilla kehitetään käytännön TVT-taitoja omien tuotosten
laadinnassa sekä opitaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä tutkivassa että luovassa
työskentelyssä. Vuosittainen toteutus vaihtelee ryhmän toiveiden ja suunnitelmien osalta.
L6- Ideoi ja menesty
Haluaisitko rakentaa itsellesi menestyvän tulevaisuuden? Miltä tuntuisi työskennellä luovassa ja
kannustavassa tiimissä? Ideoi ja menesty –kurssilla suunnittelemme ja tuotekehittelemme luovaa ideaa,
josta voidaan tehdä tuote tai palvelu ja joka markkinoidaan.
L7- Osallistuminen ja vaikuttaminen – Tee hyvää
Tule mukaan parantamaan maailmaa. Kurssilla opit, miten jokainen voi vaikuttaa ympäristöönsä sekä omaan
elämäänsä esimerkiksi taiteen sekä erilaisten järjestöjen kautta. Tutustumme esimerkiksi ruoantuotannon
vaikutuksiin, eläinoikeusjärjestöihin sekä toimittajien työhön. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan
käytännön hyvä teko.
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L1- Arkipäivän kemiaa
Ilmiöitä näkyviksi! Pukeudu kokin essuun, kemistin takkiin ja tule
etsimään syitä ja seurauksia arkipäivän ilmiöille sekä kokemuksille.
Tutkitaan, innostutaan, etsitään ratkaisuja ja herkutellaan yhdessä.
Teemoja lähestytään esimerkiksi luonnontieteiden ja kotitalouden
näkökulmista. Kurssi toteutetaan vuosittain vaihtelevin sisällöin.
L2- Ruokaruotsia – Kocka på svenska
Kurssi yhdistää kotitalouden ja ruotsin kielen ja kulttuurin maukkaalla
tavalla. Oppilas tutustuu ruotsalaiseen ruokaan ja resepteihin itse
kokkaamalla. Opitaan sanastoa ruokaan ja keittiövälineisiin liittyen
sekä harjoitellaan ruuan tilaamiseen liittyviä kielenkäyttötilanteita.
L3- Elämyksiä luontoliikunnasta
Kurssilla suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan päiväretkiä
luontoon eri vuodenaikoina. Opitaan keinoja selviytyä luonnossa:
ruuanlaitto ja ruokailu sekä puolijoukkueteltan pystyttäminen.
Kalastetaan, marjastetaan ja opitaan sienestämisen perusasioita.
Nautitaan luonnossa liikkumisesta. Opitaan jokamiehenoikeuksia
sekä suunnistuksen- ja ensiaputaitojen perusteita.
L4- Sanahanat auki!
Tule avaamaan sanainen arkkusi! Herätä mielikuvituksesi ja
luovuutesi ja löydä oma pieni kirjailijanalkusi. Kurssilla kirjoitetaan
luovasti, kehitellään huimia henkilöhahmoja, tarinoidaan, tulkitaan
tekstejä ja harjaannutaan ilmaisijana ja kirjoittajana. Nautitaan
kirjoista ja kirjoittamisesta. Tunneilla paitsi kirjoitetaan, myös
luetaan ja tehdään draamaa.

L4- Virtuaaliluokan mediakurssi
Virtuaaliluokkien mediakurssilla opitaan mediavalmiuksia ja
mediavälineiden käyttötaitoja. Erilaisten mediasisältöjen tuotanto,
analyysi ja välineiden käyttötaitojen opiskelu etenevät opiskelussa
rinnakkain. Kursseilla painotetaan toiminnallisia työmuotoja ja omien
mediasisältöjen tuottamista. Kursseilla vieraillaan mediataloissa.
L5- Robotiikka ja syventävä ohjelmointi
Ohjelmoi oma peli tai kännykkäsovellus! Kurssilla tutustutaan
monipuolisesti eri ohjelmointikieliin ja harjoitellaan niiden
käyttöä. Kurssin tavoitteena on kehittää oppilaiden ajattelukykyä
ongelmatilanteissa. Kurssilla kootaan ja ohjelmoidaan erilaisia
robotteja sekä tutustutaan kehitysalustoihin. Kurssin sisältö
muokkautuu oppilaiden mielenkiinnon mukaisesti.
L6- Taidekurssi
Ääni ja kuva, musiikki ja video – näistä syntyy tehokas ja
moniaistisesti vaikuttava yhdistelmä! Jos olet kiinnostunut kuvasta
ja äänestä, tämä taidekurssi on juuri sinua varten. Heittäydy
mukaan luovaan taiteidenväliseen työskentelyprosessiin. Kurssilla
suunnitellaan ja toteutetaan moninaisin taiteen keinoin pieniä
innostavia harjoitustehtäviä sekä yksi oppilaan omista kiinnostuksen
kohteista syntyvä pienryhmissä toteutettava teos, jossa ääni ja kuva
luovat yhdessä huikean ja vaikuttavan kokonaisuuden.
L7- Tukioppilaskurssi
Ryhdy tukioppilaaksi! Kurssilla saat taitoja ja tietoja, joita voit
hyödyntää niin tukioppilaana toimimisessa kuin muussa elämässäkin.
Opit mm. esiintymistä, small talkia sekä tunnetaitoja ja pääset
käyttämään niitä käytännössä ryhmäytyksien järjestämisessä.
Kurssilla pääset myös ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan
yhdessä tiimisi kanssa jonkin koko koulun tapahtuman, joka voi sisältää
musiikkia, visuaalista ilmettä, esityksiä ja jopa itse valmistettuja
tarjoiluja. Tällä kurssilla pääset vaikuttamaan positiivisesti koulun
arkeen sekä juhlaan!
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A2- saksa tai A2-ranska
A2-saksaa ja ranskaa opiskelevat eivät valitse erillistä valinnaisainetta “Valinnainen 3” -sarakkeesta.
B2- saksa
Saksa on Euroopan puhutuin kieli, jota puhuu yli 100 miljoonaa ihmistä. Kielenä saksa on sukua esim.
englannille ja ruotsille, ja sen osaamisesta on hyötyä aina mm. matkailun, tieteen ja kulttuurin saroilta
liike-elämään.
Kursseilla käsitellään mm. oppilaan lähiympäristöä, perhettä, harrastuksia, matkustamista ja arkielämän
asioimistilanteita. Suullista kielitaitoa harjoitellaan erilaisissa käytännön tilanteissa. Samalla opetellaan
ääntämistä sekä tilanteiden vaatimia rakenteita. Kirjoittamista harjoitellaan pienimuotoisten viestien ja
kirjoitelmien muodossa. Opinnoissa tutustutaan myös kielialueen kulttuuriin ja maantuntemukseen.
B2- ranska
Kursseilla käsitellään mm. oppilaan lähiympäristöä, perhettä, harrastuksia, matkustamista ja arkielämän
asioimistilanteita. Suullista kielitaitoa harjoitellaan erilaisissa käytännön tilanteissa. Samalla opetellaan
ääntämistä sekä tilanteiden vaatimia rakenteita. Kirjoittamista harjoitellaan pienimuotoisten viestien ja
kirjoitelmien muodossa. Opinnoissa tutustutaan myös kielialueen kulttuuriin ja maantuntemukseen
B2- venäjä
Venäjä on naapurimme, tärkeä kauppakumppani, ja myös Suomessa on kasvavassa määrin venäjänkielisiä
asukkaita, joten venäjän osaajia tarvitaan. Kieli avaa oven suureen, mielenkiintoiseen maahan, johon on
helpompi tutustua, kun osaa kielen alkeet. Kursseilla käsitellään mm. oppilaan lähiympäristöä, perhettä,
harrastuksia, matkustamista ja arkielämän asioimistilanteita. Suullista kielitaitoa harjoitellaan erilaisissa
käytännön tilanteissa. Samalla opetellaan ääntämistä sekä tilanteiden vaatimia rakenteita. Kirjoittamista
harjoitellaan pienimuotoisten viestien ja kirjoitelmien muodossa. Opinnoissa tutustutaan myös kielialueen
kulttuuriin ja maantuntemukseen.
B2- espanja
Espanja on yksi maailman puhutuimmista kielistä heti englannin ja mandariinikiinan jälkeen. Sitä puhutaan
myös Etelä- ja Väli-Amerikassa sekä Yhdysvalloissa. Espanjan kieli avaa ovia kiehtovaan ja värikkääseen
espanjankieliseen maailmaan ja – kulttuuriin, jossa et ehkä selviä englannilla. Se on myös tärkeä kieli
kansainvälisessä kaupassa. Espanjan alkeiden opiskelu on hauskaa ja sen avulla opit helpommin muita
romaanisia kieliä kuten ranskaa, italiaa ja portugalia.Kurssilla opit kertomaan itsestäsi, perheestä, ystävistäsi,
koulustasi, harrastuksistasi, vapaa-ajan vietostasi. Lisäksi harjoitellaan mm. matkustus-, ruokailu- ja
ostostilanteita ja tutustut espanjankieliseen kulttuuriin, juhlaperinteisiin ja elämänmenoon. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä.

L1- Design -kurssi
Millainen on huomisen himotuin valaisin, printtikuvio, kenkä, koru tai laukku? Tutustu tärkeimpiin
suomalaisiin ja kansainvälisiin design-nimiin ja heittäydyt luovaksi suunnittelijaksi. Tule inspiroitumaan,
ideoimaan, suunnittelemaan ja mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan oma yksilöllinen desingn-tuote
tai palvelu!
L2- Kulttuurikylpylä 2
Tule tekemään, herätä luovuutesi! Ilmaistaan, improvisoidaan, piirretään, maalataan, kuvataan, tanssitaan
ja kirjoitetaan luovasti! Sisällöt valikoituvat oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Syvennetään kulttuurista
osaamista ja löydetään omat vahvuudet eri kulttuurimuotojen ilmaisijana. Tutustutaan kulttuureihin ja
tapoihin eri puolilla maailmaa.
L3- Unelmia ja hyvinvointia
Yhdessä tekemistä ja itsensä toteuttamissa kiireettömässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Tunnistetaan
omien valintojen vaikutus unelmien tavoittelussa ja hyvinvoinnin vahvistamisessa. Kurssilla harjoitellaan
oppilaiden toiveet huomioon ottaen kädentaitoja, hyödyllisiä arjen tietoja ja taitoja, kannustetaan
luovuuteen ja nautitaan liikunnan ilosta. Kurssin sisällöt kootaan joustavasti eri oppiaineita soveltaen ja
vuosittain vaihtelevasti.
L4- Ilmaisutaito - Leikkiä, luovuutta ja hauskanpitoa
Tule virittämään aistisi draaman taajuudelle! Kurssilla tehdään erilaisia harjoituksia, leikitään vakavasti ja
treenataan rohkeutta itseilmaisun löytämiseksi. Tule heittäytymään, improamaan ja tutustumaan draamaan
ja teatteriin taidemuotona. Löydä luova puolesi ja opi loistavaksi ryhmätoimijaksi.
L5- Digitaalinen media
Videokuvausta, editointia, kuvakäsittelyä ja paljon muuta! Päästä luovuutesi valloilleen. Tämä kurssi vie
sinut jännittävälle matkalle digitaalisen median aallonharjalle. Sinä pääset myös vaikuttamaan kurssin
sisältöihin.
L6- Työelämätaidot ja yrittäjyys – Perustetaan yritys
Tule oppimaan ja onnistumaan! Kurssilla perehdytään yrityksen perustamiseen liittyviin asioihin, avataan
kouluun esimerkiksi kahvila ja harjoitellaan sen pyörittämisen kautta esimerkiksi tärkeitä rahankäyttöön
sekä yrittäjyyteen liittyviä taitoja. Kurssilla tutustutaan myös paikkakunnan yrityksiin.
L7- Oman rakentamisen ja bändisoiton kurssi
Kurssi jakautuu kahteen osioon, joista toinen osio keskittyy bändisoittoon. Kurssilla voi keskittyä tiettyyn
soittimeen tai kokeilla useita instrumentteja. 7.luokan musiikin opinnot riittävät lähtötasoksi, jokainen
soittaa omalle taitotasolleen sopivia juttuja. Toinen osio keskittyy tekniseen työhön, rakentamiseen ja
suunnitteluun oman mielenkiinnon kohteen mukaan. Kurssilla toteutetaan oma luova projekti
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Kotitalous - Arjen ja juhlan makuja
Tule oppimaan uutta sekä syventämään aiemmin opittuja arjen tietoja ja
taitoja. Valmistettavissa arki- ja juhlaruoissa ja leivonnaisissa huomioidaan
satokausi ja kalenterivuoden juhlat sekä herkulliset tuulahdukset
Euroopan keittiöistä. Vuosittainen toteutus vaihtelee ryhmän toiveiden
ja suunnitelmien osalta.
Kuvataide - Kuvatarinoita ja kohtaamisia
Kiinnostaako sinua kertoa tarinoita kuvan tai kuvasarjojen avulla?
Kuvatarinoita ja kohtaamisia –kurssilla toteutamme kuvia ja kuvasarjoja
taiteelle ominaisin välinein ja tekniikoin. Kurssilla syvennetään
taiteen tuntemusta ja luomme teoksia esimerkiksi piirtäen, maalaten,
rakentelemalla, valokuvaamalla, kuvittamalla sekä animaation keinoin.
Sisältö vaihtelee oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Tule luomaan juuri
sinulle merkityksellinen teos luovuuteen innostavassa ilmapiirissä!
Käsityö - Elektroniikasta robotiikkaan
Joka päivä käytämme jotakin elektronista laitetta, mutta tiedämmekö,
miten se toimii? Tai mistä osista se on koottu? Kurssin aikana kootaan
erilaisia analogi- ja digitaalitekniikkaa sisältäviä laitteita. Laitteiden
sisäiseen toimintaan sekä komponenttien tehtäviin perehdytään teorian
avulla. Yhdistämällä ja muuttamalla laitteiden rakennetta voidaan
saada aikaan uusia toimintoja. Robotiikan alkeissa keskitytään erilaisiin
kehitysalustoihin ja niiden ohjelmointiin.
Käsityö - Langan lumo
Keitellään kupit teetä, jutellaan mukavia ja laskeudutaan meditatiiviseen
hiljaisuuteen inspiroivien lankojen keskelle. Kilistä neulepuikkoja, kokeile
luovaa kehyskudontaa tai valmista seuraavaan talveen muhkeita asusteita.
Suunnittele ja valmista unelmiesi torkkupeitto, koirallesi virkattu peti
tai vaikkapa lämpimät sukat. Kääriydy kotoilun tunnelmaan yhdessä
huipputyyppien kanssa!

Liikunta - Hyvinvointia ja virkistystä liikunnasta
Tavoitteena on kehittää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
liikunnan avulla. Kurssilla opetellaan liiketaitoja, kehonhallintaa,
kehontuntemusta ja ryhmässä toimimisen taitoja. Pelaillaan ja tutustutaan
kehon huoltoon musiikin tahdissa yhdessä muiden kanssa sekä opetellaan
henkilökohtaista rentoutumista että itseilmaisua.
Kurssisisältöä
suunniteltaessa pyritään ottamaan huomioon myös oppilaiden toiveet.
Liikunta - Opi lisää pallopeleistä
Tavoitteena on kehittää pelaamisen taitoja.Palloilukurssilla harjoitellaan
sekä yksilötaitoja että joukkueena pelaamisen osaamista. Tunnit sisältävät
monipuolisia pallopelejä sekä hauskoja palloiluun liittyviä viitepelejä
ja leikkejä. Palloilun perustaitoja opetellaan pelinomaisesti pelaten
pienpeliturnauksia. Pelitaitojen ohella kehitetään myös fyysismotorisia
ominaisuuksia.
Musiikki - Bändikurssi
Tutustutaan musiikin eri ilmiöihin Suomessa ja ulkomailla. Kurssilla
on mahdollisuus kokeilla kaikkia bändisoittimia sekä laulua. Oppilaalla
on mahdollisuus myös erikoistua tiettyyn soittimeen, eli syventää
omia taitojaan itselle mieluisan soittimen parissa. Valinnainen musiikki
tarjoaa toiminnallisella otteellaan myönteisiä oppimisen elämyksiä.
Yhteismusisoinnin kautta opitaan monenlaisia sosiaalisia ja ryhmässä
toimimisen taitoja sekä esiintymistä. Kurssille osallistuvat oppilaat
pääsevät halutessaan myös soittamaan tai laulamaan koulun juhlissa.
Toimintaa suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa.
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Kotitalous - Herkutellaan yhdessä
Tule oppimaan uutta sekä syventämään ja soveltamaan aiemmin opittuja arjen tietoja ja
taitoja. Valmistettavissa ruoissa ja leivonnaisissa huomioidaan satokausi ja kalenterivuoden
juhlat sekä maistellaan makuja maailmalta. Vuosittainen toteutus vaihtelee ryhmän toiveiden
ja suunnitelmien osalta.
Kuvataide - Virtaa luovuudesta – kuvallisen ilmaisun työpaja
Tule kehittämään omia piirtäjän, maalaajan ja muotoilijan taitojasi sekä nauttimaan työpajan
innoittavasta ilmapiiristä! Kurssin aikana päästetään irti suorituspaineista, valkoisen paperin
kammosta sekä pyritään löytämään ilo ja rentous omaan taiteelliseen ilmaisuun ja tekemiseen.
Kurssilla virittäydytään luovaan prosessiin hauskojen ja rentouttavien harjoitusten avulla.
Kurssilla tehdään monipuolisia taiteellista ilmaisua vahvistavia harjoituksia, käydään läpi
kuvanrakentamisen keinoja ja keskustellaan taiteesta leikkiä sekä kehosta lähtevää liikettä
mukana hyödyntäen. Tule sellaisena kuin olet ja nauti taiteen tekemisestä.
Käsityö - Arjen tekniikkaa
Oletko kiinnostunut ajoneuvoista ja niiden tekniikasta? Vai onko rakentaminen enemmän
sinun alaasi? Ei hätää, sillä arjen tekniikka kurssilla käsitellään molempia aiheita.
Ajoneuvotekniikka ja liikenneturvallisuus sulautuvat saumattomasti toisiinsa. Ajoneuvojen
huollot ja kunnostukset nivoutuvat osaksi katsastus- ja korjaustoimenpiteitä. Teoreettisten
osioiden välissä käsitellään käytännössä eri osien toimintaa ja mahdollisia korjauksia.
Silmäykset tekniikan kehitykseen ja sen tuomiin innovaatioihin täydentävät kurssin sisältöä.
Kodin kunnostuksessa perehdytään rakennustekniikkaan ja harjoitellaan rakentamiseen
liittyviä töitä.
Käsityö - Käsityötä luovasti
Oletko aina halunnut tietää, miten kirja sidotaan? Entä miten itse voi värjätä lankoja?
Kiinnostaako sinua lisätä kimalletta korulaatikkoosi tai vaikkapa kehittää pitkäjänteisyyttä
tilkkutöiden parissa. Kurssilla heittäydytään luoviksi ja kokeillaan tekstiilityön tekniikoita,
joita et ehkä koskaan ole aiemmin kokeillut. Tärkeintä on kokeilla ennakkoluulottomasti
uutta, sitoutua erilaisten harjoitteiden maailmaan ja lopuksi valmistaa jokin isompi työ itseäsi
eniten kiinnostavalla kurssilla opitulla tekniikalla.

Liikunta - Treenataan yhdessä
Kurssin tavoitteena on kehittää monipuolisesti omaa kuntoa, liikkuvuutta, kestävyyttä ja
lihaskuntoa eri liikuntamuotojen avulla. Lisäksi kurssilla opetellaan toimimaan vastuullisesti
ja turvallisesti eri liikuntaympäristöissä yhdessä tehden ja liikunnasta nauttien.
Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan uusiin lajeihin ja lähialueen liikuntapaikkoihin.
Kurssisisältöä suunniteltaessa pyritään ottamaan huomioon myös oppilaiden toiveet.
Liikunta - Harrastuksena pelailu kaveriporukassa
Kurssin tavoitteena on säännöllisen liikunta-aktiivisuuden lisääminen opetellen
pelailemaan kaveriporukoissa erilaisia pallo-, maila- ja verkkopelejä matalan kynnyksen
periaatteella. Tavoitteena on, että oppilas löytää itseään kiinnostavan liikunnallisen pelin,
jota kaveriporukoissa on helppo harrastaa vaikkapa läpi koko elämän. Kurssilla pelaillaan
erilaisia sisällä- ja ulkona tapahtuvia pallopelejä sekä niihin liittyviä monipuolisia viitepelejä.
Palloilun perustaitoja opetellaan pelinomaisesti pelaten pienpeliturnauksia. Kurssisisältöä
suunniteltaessa pyritään ottamaan huomioon myös oppilaiden toiveet.
Musiikki - Soitto- ja laulukurssi
Kurssin pääpaino on yhdessä tekemisessä. Lisäksi kurssilla kehitetään oppilaan
musiikillisia perustietoja. Digilaitteita hyödynnetään musiikin valinnaisessa oppiaineessa
mahdollisuuksien mukaan. Omaa musiikkisuhdetta syvennetään ja opetellaan erilaisia
musiikkityylejä myös soittaen ja laulaen. Perehdytään kappaleiden tekemiseen ja luovaan
soittamiseen. Syvennetään lisää musiikin kuuntelemisen ja ymmärtämisen taitoja. Kurssille
osallistuvat oppilaat pääsevät halutessaan myös soittamaan tai laulamaan koulun juhlissa.
Kurssin sisältöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.
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Loistava startti lukion matematiikan opintoihin (9.lk)
Haluatko vahvistaa matematiikan taitojasi ja luoda hyvän pohjan jatko-opinnoillesi? Kurssilla
kerrataan keskeisimpiä matematiikan osa-alueita sekä vahvistetaan ja täydennetään lukion
matematiikan opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Kurssin aikana voit suorittaa lukion
ensimmäisen matematiikan kurssin (MAY), joka on yhteinen lyhyen ja pitkän matematiikan
opiskelijoille

