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Kuvataiteen syventävä kurssi


Opimme kuvataiteen erilaisia tekniikoita ja taitoja.



Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus, luovuus ja
kokeileminen ovat tärkeässä roolissa.



Tavoitteena on saada oppimisen iloa ja onnistumisen
hetkiä myönteisessä ja rohkaisevassa ilmapiirissä.



Tutkimme erilaisia kuvia ja kuvakulttuureja
ympäristössämme ja taiteen maailmassa.
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Käsityön syventävä kurssi


Käsityön kovien materiaalien valinnaisen ryhmän teemana
ensi vuonna on kalastus.



Voiko joitakin kalastusvälineitä tehdä itse? Oletko
kiinnostunut tekemään itsellesi joitakin kalastusvälineitä?



Pilkkivapa, lusikkauistin, vaappu ja kalanuija. Ehdit
tekemään ainakin osan näistä jakson aikana.
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Liikunnan syventävä kurssi
(eri lajeja)


Liikunnan syventävällä kurssilla pääset liikkumaan
monipuolisesti eri sisä- sekä ulkolajien parissa.



Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja
näin ollen kaikki osallistujat pääsevät vaikuttamaan
lajivalintoihin!



Lätkäpelit Castrenin kaukalossa, voimistelua linnanmaan
liikuntahallilla vai jotain muuta? Syventävällä kurssilla
liikkuminen on monipuolista!
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Liikunnan syventävä kurssi (katutanssi)







Tanssin tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia.
Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja
monipuolistaminen sekä tanssillisten valmiuksien kehittäminen
ja taitojen syventäminen.
Oppilaat osallistuvat kurssin suunnitteluun ja saavat toivoa
sisältöjä ja asettaa omia tavoitteitaan kurssille.
Kurssilla tutustutaan eri katutanssilajeihin ympäri maailmaa,
niiden liikekieleen ja kulttuureihin.
Kurssilla huolletaan myös kehoa, harjoitellaan akrobatiaa ja
kehonhallintaa, harjoitellaan itseilmaisua ja esiinnytään.
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Matematiikan ja yrittäjyyskasvatuksen
soveltava kurssi


Tutustumme yrityksen perustamiseen ja markkinointiin. Yrityksille
luodaan omat logot ja tutustutaan mainonnan keinoihin. Matematiikkaa
tarvitaan erityisesti yrityksen kustannuksia laskiessa sekä
asiakaspalvelutilanteissa.



Harjoittelemme työelämätaitoja, joita oikeasti tarvitaan!



Tutustumme paikallisiin yrityksiin, haastattelemme eri alojen
työntekijöitä ja teemme yritysvierailuja esimerkiksi lähikauppaan. Myös
virtuaalivierailuja voidaan tehdä.



Jakson loppupuolella voimme järjestää oppilaiden ideoiman
tapahtuman, jossa päästään myymään oman yrityksen tuotteita. Koko
valinnaisaine innostaa yrittäjyyteen ja yrittämiseen -kaiken voi
saavuttaa, kunhan yrittää!

6

3

26.2.2020

Musiikin syventävä kurssi


Harjoittelemme musisoimisen taitoja, musiikillista keksintää,
esiintymisen rohkeutta ja yhteistyökykyä.



Tutustumme erilaisiin musiikin lajeihin.



Toteutuksessa otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen
kohteet ja monipuoliset työtavat.



Kurssilla saadaan kokemuksia erilaisista esiintymistilanteista ja
harjoitellaan musiikin esittämistä kannustavassa ilmapiirissä.



Musiikin merkitystä tunnelman luojana pohditaan elokuvan
yhteydessä.
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Ympäristöopin ja vieraiden kielten
soveltava kurssi









Hallo! Salut! Hola! Hejsan!
Tämän valinnaisaineen tavoitteena on tehdä tuttavuutta Euroopan
rikkaan kielikartan kanssa ja ‘retkeillä’ ympäri Eurooppaa. Kurssilla
tutustutaan Euroopan tunnetuimpien maiden kulttuurien eri
muotoihin, kuten esim. musiikkiin, urheiluun ja ruoka- ja
nuorisokulttuuriin.
Harjoittelemme yhdessä kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja
kirjoittamaan näiden maiden kieliä.
Kulttuuriasioiden opiskelussa voimme hyödyntää mahdollisuuksien
mukaan kansainvälisiä kumppaneita ja Oulun kaupungissa opiskelevia
ja työtä tekeviä eurooppalaisia ihmisiä.
Voimme järjestää koululla ”Matkamessut”-tapahtuman.
Bienvenue! Bienvenido! Willkommen! Välkommen!
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