ALAKOULUN
VALINNAISAINEET 20192020

A2-KIELET
VALITTAVISSA 5.LK ALKAEN
• kieltä opiskellaan 5.-9.luokilla (2,2,2,3,3 tuntia)
• myös kuvataideluokkalainen voi valita kielen
• tarjolla meillä:
-RANSKA
-SAKSA
-ESPANJA

MUUT VALINNAISAINEET
• KOTITALOUS
• KUVATAIDE
• LIIKUNTAPALLOILUKURSSI
• LIIKUNTA –
VOIMISTELUKURSSI
• KÄSITYÖ PEHMEILLÄ
MATERIAALEILLA
• MUSIIKIN
BÄNDIKURSSI

KOTITALOUS
•
•
•

•

”Tekemällä oppii”
5-6 lk./2h/vk/lukukausi
Kotitalousopetuksessa keskeisinä tavoitteina on opettaa oppilaalle monipuolisia elämänhallinnantaitoja.
Näitä ovat erilaiset käytännön toimintataidot, yhteistyö-ja vuorovaikutustaidot ja tiedonhallintataidot.
Alakoulun valinnaisessa kotitaloudessa tutustutaan kotona tehtäviin arjen askareisiin, kurkistetaan
monipuoliseen ja hyvinvointia tukevaan ruokavalioon sekä harjoittelemme hygieenistä työskentelyä.
Pohdimme rahankäyttöä ja kuluttamista sekä sen vaikutuksia ympäristöön. Käytännön töissä valmistamme
helppoja leivonnaisia ja välipala-tyyppistä syötävää. Opimme positiivista ja myönteistä asennetta kodin
töihin ja harjoittelemme hyviä tapoja ja toisen huomioonottamista. Oppilaat kokoavat valinnaisen kurssin
aikana oman reseptivihkosen.
Sisällöt
– hyvät pöytätavat ja toisen huomioiminen
– hygieeninen työskentely
– oma hyvinvointi, ateriarytmi ja monipuolinen ruoka
– rahankäyttö ja kuluttaminen
– helppoja leivonnaisia ja monipuolisia välipaloja
– kotona auttaminen
– oman reseptivihkon kokoaminen

KUVATAIDE
• 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.

LIIKUNTA PALLOILU- ja MAILAPELIKURSSI
• Liikunnan palloilu- ja mailapelikurssin tavoitteena on tuottaa
iloa, virkistystä ja hyvinvointia.
• Kurssisisältönä on monipuolisesti eri pallo- ja mailapelejä
vaihtelevissa ympäristöissä ja tiloissa.
• Kurssi sisältää mahdollisuuksien mukaan myös
lajitutustumisia, uusien liikuntamuotojen harjoittelua sekä
seuravieraita.
• Kurssilla keskitytään pelaamiseen ja aktiiviseen liikkumiseen
liikuntataitojen ja pelivälineen hallinnan monipuolistamiseksi.
• Tarkat kurssisisällöt suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

LIIKUNTA VOIMISTELU- JA TANSSIKURSSI
• Liikunnan voimistelu- ja tanssikurssin tavoitteena on tuottaa
iloa, virkistystä ja hyvinvointia.
• Kurssin sisältönä on sekä voimistelun että tanssin eri muotoja.
• Kurssi sisältää mahdollisuuksien mukaan myös lajitutustumisia
ja seuravieraita, ja lisäksi oppilaat voivat halutessaan
valmistella tanssi- tai voimisteluesityksen.
• Kurssilla keskitytään kehonhallinnan monipuoliseen
kehittämiseen aktiivisen liikunnan, venyttelyn ja
voimaharjoittelun kautta.
• Tarkat kurssisisällöt suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

KÄSITYÖ PEHMEÄT MATERIAALIT
•
•

•

•

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.
Myllytullin koulussa käsityön valinnaiskurssin aiheena ovat erilaiset
lankatekniikat: neulonta, virkkaus, huovuttaminen. Kurssilla harjoitellaan
eri tekniikoita ja valmistetaan pieniä koriste- ja käyttöesineitä. Lisäksi
tutustutaan erilaisiin ompelukoneella toteutettaviin
kankaankoristelumenetelmiin.

MUSIIKKI BÄNDISOITTO
•
•

•

•

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.
Myllytullin koulussa: Bändisoiton kurssi. Tutustutaan bändisoittimiin. Soitetaan ja
lauletaan yhdessä. Musisoidaan oppilaiden valitsemien kappaleiden pohjalta.
Ryhmän koko max. 16 oppilasta.

