Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset
aineet
Länsituulen koulu

A2-kielet
Vieraat kielet: tarjolla seuraavat vapaaehtoiset
kielet:
• saksa
• ranska
• ruotsi

Kullakin yhteistyöalueella tarjotaan vähintään
kolmea eri A2-kieltä.
Valinta valinnaisten aineiden kanssa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden
syventävä kurssi

Kurssilla
monipuolistetaan
ja
syvennetään
äidinkielen
oppimista.
Oppilaat
pääsevät
valitsemaan
itseään
kiinnostavia
aiheita,
esimerkiksi
ilmaisutaitoa/draamaa,
mediaa,
elokuvaa,
animaatioita,
sanataidetta
ja/tai
kirjallisuutta. Kurssilla voidaan keskittyä yhteen tai
useampaan aiheeseen oppilaiden ja opettajan
toiveiden mukaisesti. Kurssilla tärkeintä ovat ilo,
leikillisyys ja luovuus ja työskentelyssä suositaan
toiminnallisia työtapoja.

Matematiikan syventävä kurssi
Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan
esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin
ja matemaattisiin peleihin. Lisäksi perehdytään muun
muassa
ongelmanratkaisuun,
lukujärjestelmiin,
matematiikan kulttuuriin ja historiaan.

Ympäristöopin syventävä
kurssi
Syvennetään ja kehitetään tutkimustaitoja ja tehdään
pienimuotoisia tutkimuksia, joihin liittyy kokeellisuutta ja
elämyksellisyyttä. Kehitetään ympäristöherkkyyttä ja
kestävän elämäntavan omaksumista luonnossa liikkuen
ja havaintoja tehden. Harjoitellaan kestävän kehityksen
ja kestävän elämäntavan toimia lähiympäristössä ja
koulussa
esimerkiksi
vaikuttamisprojektin
avulla.
Mallinnetaan erilaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä ja
hyödynnetään
teknologian
mahdollisuuksia
ilmiöpohjaisessa
oppimisessa.
Vahvistetaan
terveysosaamista.

Liikunnan syventävä kurssi
Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja
hyvinvointia.
Tavoitteena
on
motoristen
perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen
sekä liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja
taitojen
syventäminen.
Oppilaat
osallistuvat
toiminnan
suunnitteluun
valiten
sisältöjä
ja
liikuntamuotoja yhdessä ryhmän ja opettajan
kanssa.
Liikunnassa
hyödynnetään
eri
liikuntaympäristöjä ja liikuntamuotoja tutustuen
myös uusiin ja erilaisiin liikuntamuotoihin.

Musiikin syventävä kurssi
Musiikin
tarkoituksena
on
luoda
edellytykset
monipuoliseen
musiikilliseen toimintaan. Valinnaisen musiikin tehtävänä on laajentaa
ja syventää oppilaan osaamista musiikissa. Valinnaisen musiikin
kurssilla harjoitellaan musisoimisen taitoja, esiintymisen rohkeutta ja
yhteistyökykyä
ottamalla
huomioon
oppilaiden
musiikilliset
kiinnostuksen kohteet sekä monipuoliset työtavat. Oppilaita kuullaan
työskentelyn ja ohjelmiston suunnittelussa.
Valinnaisen musiikin kurssilla saadaan kokemuksia erilaisista
esiintymistilanteista
ja
harjoitellaan
musiikin
esittämistä
kannustavassa
ilmapiirissä.
Kurssilla
tutustutaan
erilaisiin
musiikinlajeihin. Valinnaisen musiikin kurssi voidaan toteuttaa myös
projektioppimisen
näkökulmasta
yhtä
oppimiskokonaisuutta
syventämällä tai jotakin aihepiiriä tai työskentelytapaa painottamalla.

Kuvataiteen syventävä kurssi
Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja
laajentaa
oppilaan
osaamista
kuvataiteessa.
Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja
kokeileminen
luovat
perustan
valinnaisen
kuvataiteen
opetukselle.
Uusien
taitojen
ja
tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada
oppimisen iloa, onnistumisen hetkiä ja nautintoa.
Sisällöissä
huomioidaan
oppilaan
omia
ja
ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä
koulun omia painotuksia.

Käsityön syventävä kurssi
Valinnaisen käsityön tehtävänä on syventää oppilaan kädentaitoja
ja ohjataan oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan.
Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toiminta on tutkivaa,
keksivää ja kokeilevaa. Tavoitteena on pitkäjänteinen ja
innovatiivinen
työskentelyprosessi,
joka
tuottaa
itsetuntoa
vahvistavia ja mielihyvää tuottavia kokemuksia oppijoille.
Valinnaisessa käsityössä kokeillaan ja syvennetään käsityön
aihepiirejä, jotka voidaan suunnitella yhdessä oppilaiden kanssa.
Valinnaisessa
käsityössä
voidaan
toteuttaa
monialaisia
oppimiskokonaisuuksia tai projekteja syventyen johonkin aihepiiriin
tai työskentelytapaan hyödyntäen koululla olevaa osaamista sekä
oppimisympäristöjä.

Äidinkielen ja englannin kielen soveltava kurssi

Valinnaiskurssilla syvennetään äidinkielen ja englannin
kielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään
kiinnostavia aiheita, esimerkiksi draamaa, mediaa,
elokuvaa, animaatioita ja/tai kirjallisuutta. Kurssilla voidaan
keskittyä yhteen tai useampaan aiheeseen oppilaiden ja
opettajan toiveiden mukaisesti. Kurssilla käytetään suomen
ja
englannin
kieltä
erilaisissa
toiminnallisissa
harjoituksissa,
joiden
avulla
kielten
oppiminen
monipuolistuu ja tehostuu. Myös ystävyysluokkatoiminta
ulkomaalaisen koulun kanssa sopii hyvin kurssin sisältöihin.
Kurssilla tärkeintä ovat ilo, leikillisyys ja luovuus.

Vieraiden kielten ja ympäristöopin soveltava kurssi

Valinnaisaineen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat Euroopan rikkaaseen
kielikarttaan. Kurssilla tutustutaan myös eri Euroopan maiden kulttuureihin
(esim. musiikki, ruokakulttuuri, urheilu, nuorisokulttuuri). Kulttuuriasioiden
opiskelussa voidaan hyödyntää koulun kansainvälisiä kumppaneita ja/tai
kotikansainvälisyyttä eli koulun tai Oulun kaupungin monikulttuurisuutta.
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan eri kieliä.
Työtavoissa korostuu toiminnallisuus.
Valinnaisen aineen tarkoitus on herättää yleistä kiinnostusta kieliin ja myös
kannustaa oppilaita monipuolisiin kielivalintoihin opinpolun eri vaiheissa.
Kielikarttaan mukaan otettavien kielten valinnassa voi huomioida
esimerkiksi B2-valinnaiskielten kielitarjottimen tai koulun yhteistyökoulut
Euroopassa.
Valinnainen aine liittyy laaja-alaisessa osaamisessa kulttuuriseen
osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun, monilukutaitoon sekä tietoja viestintäteknologiseen osaamiseen.

Ympäristöopin ja liikunnan
soveltava kurssi

Ympäristöopin soveltava kurssi yhdistää luovalla tavalla
oppiaineita sekä seikkailukasvatuksen, liikunnan ja
ympäristöopin osa-alueita. Sisällöt ja tavoitteet valitaan
niin, että ne ovat kokemuksellisia ja elämyksellisiä.
Oppilaat ovat mukana kurssin sisältöjen suunnittelussa.
Oppimisympäristöt valitaan monipuolisesti esimerkiksi
seikkailupedagogiikkaa hyödyntäen. Edistetään oppilaan
terveys- ja tunnetaitoja sekä mielen hyvinvointia,
tunnistaen ja tukien omia vahvuuksia. Vahvistetaan
oppilaan ympäristöherkkyyttä ja ympäristötietoisuutta
esimerkiksi retkeillen ja eri vierailukohteisiin tutustuen.

Käsityön ja ympäristöopin soveltava kurssi

Kurssilla tutkitaan arjen ilmiöitä ja rakennettua
ympäristöä teknologian, rakentelun ja kokeilujen kautta.
Mallinnetaan ja tutkitaan esimerkiksi sähköön, veteen,
voimansiirtoon ja laitteiden toimintaan liittyviä ilmiöitä.
Tehdään erilaisia kokeiluja ja testejä erilaisilla
materiaaleilla. Tutustutaan esimerkiksi
kankaankuviointitekniikoihin ja menetelmiin
fysiikkakemiaa hyödyntäen. Voidaan rakentaa esimerkiksi
pienoismalleja ja liikkuvia leluja muotoilua hyödyntäen.

Käsityön, matematiikan, ympäristöopin ja kuvataiteen soveltava
kurssi

Kurssilla perehdytään muotoiluun ja arkkitehtuuriin.
Vahvistetaan oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä
innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta
hyödyntävään käsityöhön. Kurssilla perehdytään myös
ammattimaiseen suunnitteluun ja hyödynnetään
mahdollisuuksien mukaan 3D-mallinnusta. Harjoitellaan
selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri
tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden
toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Kurssilla
suunnitellaan ja valmistetaan omia käyttöesineitä, koruja ja
pieniä tuotteita.

