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HYVÄ SEITSEMÄSLUOKKALAINEN

Tänä keväänä valitset seuraaviksi kahdeksi vuodeksi valinnaisia
oppiaineita. Valinnaisaineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa
perusopetuksen yhteisten oppiaineiden tietoja ja taitoja. Valinnaisten tehtävänä on myös antaa sinulle mahdollisuus löytää uusia kiinnostuksen kohteita ja harrastaa sinulle mieleisiä asioita.
Valinnaisaineita opiskellaan yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia
(1 vvh=45 min). Valinnaisaineiden laajuudet ovat 2 vvh, joten valitset siis kolme valinnaisainetta. Vähintään yksi niistä tulee olla taito-/taideaineiden valinnainen (kotitalous, liikunta, käsityö ja kuvataide).
Valitse varsinaisten valintojen lisäksi kaksi varavalintaa, jota tarvitaan, jos valinnaisaineryhmää ei muodostu vähäisten valintojen
vuoksi tai useampi valintasi on samassa valinnaisainepalkissa. Valintoja tehdessäsi sinun on hyvä tietää, että kaikille yhteisinä aineina
käsityötä, kuvataidetta ja kotitaloutta opiskellaan vain 7. luokalla,
musiikkia opiskellaan 7.-8. luokilla ja liikuntaa opiskellaan 7.9.luokilla.
Valintasi ovat voimassa kahdeksannen ja yhdeksännen luokan aikana, joten harkitse vanhempiesi kanssa tarkkaan, mitä valitset. Valintojen muuttaminen on mahdollista vain poikkeustapauksissa.
Menestyminen valinnaisaineissa arvioidaan pääsääntöisesti numeroarvosanalla.

ENGLANTI JA RUOTSI
Tavoitteet:
Valinnaisenglannin – ja ruotsin tunneilla tavoitteena on oppilaan
kielitaidon monipuolinen kehittäminen. Erityisesti pyrimme rohkaisemaan ja innostamaan oppilasta käyttämään jo hallussa olevaa kielitaitoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Suullisen kielitaidon parantaminen on kuitenkin keskeisellä sijalla.
Sisällöt:
Kurssin sisältö laaditaan pitkälle yhdessä oppilaitten kanssa. Se
koostuu mm. erilaisista suullisista harjoituksista (esim. roolileikit,
keskustelut, näytelmät), kuunteluharjoituksista ja kirjallisista harjoituksista (esim. vapaamuotoiset kirjoitelmat, pienet tarinat, kirjeet).
Kurssilla hyödynnetään eri kielenoppimisvälineitä, mutta
”pääosassa” on aina oppilas itse.

TIETOTEKNIIKKA
Tietotekniikan valinnaisaineessa tutustumme tietenkin tietokoneisiin ja iPadeihin sekä niihin liitettyihin välineisiin. Opettelemme
tietoja ja taitoja, joiden avulla tehostetaan laitteiden ja välineiden
käyttöä. Perehdymme laitteiden rakenteisiin ja tietotekniikan historiaan. Työvälineohjelmista tutustumme Office-paketin ohjelmiin.
Internet on myös tärkeässä osassa. Harjoittelemme myös digikuvausta ja videoiden tekemistä. Ohjelmointiin tutustumme yksinkertaisen ohjelmointikielen avulla. Lisäksi teemme koodaamalla
web-sivuja.

ILMAISUTAITO
Tavoitteena on
* kehittää ilmaisun perusvalmiuksia; keskittymistä,
esiintymistä ja vuorovaikutuksen taitoja
* harjoitella tunnistamaan ja käyttämään kehon kieltä,
liikettä, eleitä ja mimiikkaa ilmaisussa
* harjoitella puhetta ilmaisussa

Harjoitustyyppejä ovat mm.
aistiharjoitukset
rentoutumisharjoitukset
liikeharjoitukset
pantomiimi
improvisaatio
keskustelu/väittely
dramatisointi
kuunnelman tekeminen
näytelmän valmistelu

LUONTO JA MINÄ
Tavoitteet:
Perehtyä lähellä ja kaukana olevaan luontoon. Miettiä miten omalla
toiminnalla ja valinnoilla voi vaikuttaa luonnon ja ympäristön tilaan.
Sisällöt:
• Lajintuntemus (kasvit, linnut, nisäkkäät)
• Retkeily- ja erätaidot
• Luonnon valokuvaaminen
• Linturetket
• Talviruokinta ja pesäpönttöjen rakennus
• Akvaarion hoito ja seuraaminen
• Metsästys, riistanhoito ja kalastus
• Kierrätys ja kompostointi
• Tutustuminen oman kunnan ympäristöön
• Luonnon tutkiminen ja mikroskopointi
• Mahdollisesti erilaisia projekteja
Arviointi:
Numeroarviointi, joka perustuu mm. esitelmiin, lajintuntemukseen,
muihin näyttöihin, omatoimisuuteen ja osallistumineen.

KOTITALOUS
Tavoitteet:
Kurssilla syvennetään 7. luokalla saatuja kotitaloustaitoja. Opetellaan ateriasuunnittelua ja terveellisen ruokavalion merkitystä.
Sisällöt:
• Kotimainen perinneruoka
• Vieraat ruokakulttuurit
• Leivonta
• Kasvisruoka

POIKIEN LIIKUNTA
TYTTÖJEN LIIKUNTA
Liikunnan kurssilla liikutaan monipuolisesti. Mukana on sekä joukkue että yksilölajeja. Eri pallopelit ovat tärkeä osa kurssin sisältöä.
Eri lajien harrastajia voidaan myös pyytää kertomaan ja opastamaan. Kurssin sisältö suunnitellaan pitkälti osallistujien kanssa yhdessä.
TULE MUKAAN NAUTTIMAAN LIIKKUMISESTA
JA HUOLEHTIMAAN KUNNOSTASI!

TEKSTIILITYÖ
Tavoitteet:
• Syvennetään jo opittuja tekniikoita oman valinnan mukaan.
• Tuotesuunnittelussa lähdetään oppilaan omasta elämysmaailmasta
• Opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tuotteita tai teoksia itsenäisesti tai yhteisöllisesti.
• Opitaan arvostamaan käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa
ja työelämässä.

TEKNINEN TYÖ
Tavoitteet:
• syventää ja harjoitella oman valinnan mukaan aikaisemmin
opittuja tietoja ja taitoja
• oppia valmistamaan käyttö- ja koriste-esineitä, joissa näkyy persoonallinen oman käden työ
• tottua arvostamaan omakätistä työtä tehdastekoisen tuotteen vaihtoehtona
• saada tietoja eri koneiden oikeasta käytöstä ja
rajoituksista.
• oppia toimimaan itsenäisesti koneenkäyttäjänä opettajan valvonnassa.
• tavoitteena tehdä isompia projektiluonteisia töitä.

KUVATAIDE
Istutko usein kynä kädessä?
Onko sinulla

-luovia ideoita?
-intoa kuvata?
-rohkeutta toteuttaa ideasi?
-sinnikkyyttä tehdä työ valmiiksi?

Kiinnostaako sinua
- piirtäminen, maalaaminen, muotoilu, grafiikka?
Kuvataiteen tunneilla teemme ryhmän kiinnostuksen mukaan
esimerkiksi:
- piirtämistä eri piirtimillä
- pastelliväritöitä, akvarelleja, öljy- ja akryylimaalauksia
- raape- ja linotöitä
- savi-, paperimassa- ja kipsitöitä
- tarkastelemme kuvia ja taideteoksia sekä käymme
taidenäyttelyissä
Valitse kuvataide - kehitä taitojasi ja anna luovuutesi näkyä!

