Knuutilankankaan koulun
valinnaiset aineet

A2-kielet
Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat
vapaaehtoiset kielet:
• espanja
• saksa
• ranska

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.
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Matematiikan syventävä kurssi
Matematiikan
syventävissä
opinnoissa
tutustutaan
esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja
matemaattisiin peleihin. Lisäksi perehdytään muun muassa
ongelmanratkaisuun,
lukujärjestelmiin,
matematiikan
kulttuuriin ja historiaan.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Käsityön, matematiikan ja ympäristöopin
soveltava kurssi
Robotiikan opiskelussa on kyse tutkimisesta, oivaltamisesta ja hyviksi
havaittujen ratkaisujen soveltamisesta. Kurssi sisältää mekaniikan
rakentelua ja robottien ohjelmointia. Geometriaan, mittayksiköihin,
koordinaatistoon,
laskutoimituksiin
ja
ongelmanratkaisutaitojen
kehittymiseen liittyvät tehtävät tukevat muun muassa matematiikan
opetusta. Valo-oppia, kitkaa ja voimaa sivuavat harjoitukset puolestaan
tukevat ympäristöopin opetusta.
Kurssilla voidaan valmistautua myös esimerkiksi robotiikkakilpailuihin.
Tällöin käsitöissä voidaan valmistaa erilaisia harjoitusalustoja ja
kilpalajeihin liittyviä tehtäväratoja sekä valmistaa kehittyneimpiin
kilparobotteihin antureita ja muita tarvittavia osia. Voidaan ommella tai
kutoa robottien vaatteita ja yhdistää niihin ohjelmoitavaa robotiikkaa ja
rekvisiittaa.
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