Alakoulun 5.-6.luokkien
valinnaisaineet
Länsituulen koulu
Kevät 2018

Valintatarjotin Wilmaan
Huoltajat tekevät lastensa kanssa valinnan Wilmaan
avattavaan tarjottimeen.

A2-tarjotin on avoinna 29.1.-9.2.2018.
Muiden valinnaisaineiden tarjotin avataan Wilmaan
myöhemmin.
Yksityiskohtaiset ohjeet annetaan Wilma-tiedotteella.
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A2-kielet
Kullakin yhteistyöalueella tarjotaan vähintään kolmea eri
A2-kieltä. Länsituulen koululla on tarjolla seuraavat
vapaaehtoiset kielet:
• saksa
• ranska
• ruotsi

A2-kieli on yksi valinnaisaineista.
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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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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.
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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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Kotitalouden ja yhteiskuntaopin
soveltava kurssi
Kurssilla painottuvat itsestä huolehtimisen ja arkielämässä selviytymisen
taidot. Tavoitteena on antaa oppilaalle eväitä omaan hyvinvointiin, arjen
hallintaan ja kestävään elämäntapaan. Kurssilla opitaan tietoja ja taitoja
kaikista kotitalouden osa-alueista: ruokaosaamisesta, asumisesta, yhdessä
elämisestä sekä kuluttaja- ja talousosaamisesta. Kurssilla tarkastellaan
ruokavalintojen, liikunnan, levon, ystävyyssuhteiden ja ajankäytön hallinnan
merkitystä omalle hyvinvoinnille. Opetuksessa pohditaan myös
rahankäyttöä, kuluttamisen ympäristövaikutuksia sekä vastuunjakoa
perheessä. Pyrkimyksenä on edistää myönteistä suhtautumistapaa kodin
yhteisiin arkiaskareisiin. Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa
kurssin tarkempien sisältöjen suunnitteluun koulun oppimisympäristön
lähtökohdat
huomioiden.
Kurssin
toteutuksessa
keskeistä
on
toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Oppimisympäristöä voidaan laajentaa
esimerkiksi lähikauppaan ja luontoon sekä hyödyntää opetuksessa myös
tieto- ja viestintäteknologiaa.
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Matematiikan, yhteiskuntaopin ja tieto- ja
viestintäteknologian soveltava kurssi
Valinnaisaineessa tutustutaan lähiyhteiskunnan toimintaan ja ammatteihin. Tavoitteena on
tukea oppilasta löytämään omat vahvuutensa ja innostaa oppilasta näkemään
tulevaisuuden myönteiset mahdollisuudet lähiympäristössä ja myös kansainvälisessä
kontekstissa. Oman aktiivisen roolin, vastuullisen vaikuttamisen ja tekemisen merkitys
korostuu.
Opetuksen lähtökohtana on tarkastella lähemmin ympärillä toimivan yhteiskunnan arkea.
Eri oppimisympäristöissä harjoitellaan ajattelua ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin ja
ohjataan huomaamaan asioiden välisiä yhteyksiä. Opetukseen sisällytetään erilaisia
toiminnallisia, kekseliäitä, luovia ja hauskoja lähiympäristöön ja sen toimintaan ja
toimialoihin liittyviä tehtäviä ja pelejä. Innostavat merkitykselliset oppimiskokemukset
harjaannuttavat sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, ja auttavat oppilaita tunnistamaan omia
vahvuuksiaan.
Opetuksen tavoitteena on syventää ja vahvistaa oppilaiden tietoja lähiympäristön
toiminnasta ja auttaa heitä ymmärtämään sen muodostumiseen ja toimintaan vaikuttavia
tekijöitä. Opetusta toteutetaan pääosin pienryhmätoimintana projektimaisesti.
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