NOUSIAISTEN KUNTA

24.3.2016

Nummen koulu
Oppilaan nimi:

Luokka:

5. ja 6.lk:n valinnaisten aineiden valinta lukuvuodeksi 2016-2017
Nousiaisten kunnan uudessa opetussuunnitelmassa ja tuntijaossa perusopetuksen 5. ja 6.lk.n
oppilailla on lv 2016-2017 alkaen mahdollisuus valita valinnaisainetta 1 h/vko. Valinta suoritetaan
lukuvuodeksi kerrallaan ja siihen sitoudutaan koko lukuvuoden ajaksi. Valinnaisaineiden
opetusryhmät voidaan muodostaa kouluittain myös 5. ja 6.lk:n oppilaiden yhdistelminä, mikäli
ryhmäkoko jää muuten turhan pieneksi. Käsityön sisällöt vaihdetaan vuorovuosin tekstiilityön ja
teknisen työn välillä, nyt on vuorossa teknisen työn sisällöt. Valinnaisaine sisältää
perusoppiaineksen syventävää opiskelua. Se arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylättysuoritusmerkinnällä lukuvuositodistuksessa.
Valittavina oppiaineina ovat:
oppiaine

valinta

musiikki
kuvataide
tekninen käsityö
liikunta

Valinnaisten aineiden sisältökuvaukset ovat paperin kääntöpuolella.
Oppilaat valitsevat valinnaisaineet suosituimmuusjärjestyksessä 1.-4. ja numerot merkitään
valintasarakkeeseen. Ryhmät pyritään päättämään ja muodostamaan pääsääntöisesti kahden
suosituimman valinnan osalta. Päätösvalta ryhmien muodostamisesta on koulun rehtorilla.

Oppilaan allekirjoitus:
Huoltajan allekirjoitus:
+ nimenselvennys
Lomake palautetaan koululle pe 1.4.2016 mennessä. Päätös valinnaisaineesta ilmoitetaan huhtikuun
aikana.

Sisältökuvaukset valinnaisiin oppiaineisiin:
Musiikki:
Yhteismusisoinnin kurssi
Kurssilla syvennetään koulun musiikintunneilla opittuja yhteismusisointitaitoja. Ryhmän mukaan
kurssi voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:
- soittimien syventävä oppiminen: esim. rummut ja lyömäsoittimet, kitara, ukulele jne. ja
tavoitteena mahd. ryhmän esitys koulussa esim. teemapäivänä, juhlassa, aamunavauksessa jne.
- laulamisen tekniikkaan ja äänenkäyttöön liittyvää oppimista
-äänentoistolaitteisiin ja esitystekniikkaan liittyvää oppimista
- mahd. mukaan musiikin ammattilaisten vierailu
Kuvataide:
Kuvataiteen valinnaiskurssien aikana pyritään tutustumaan monipuolisesti erilaisiin kuvataiteen
ilmaisu- ja työskentelytapoihin sekä materiaaleihin. Kursseilla oppilaat tutustuvat perinteisten
taidemateriaalien ja tekniikoiden ohella:
- 5. luokalla valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn (esim. tablettilaitteita käyttäen)
- 6. luokalla elokuvan ja animaation tekniikkaan (esim. tablettilaitteita käyttäen)
Kursseilla voidaan keskittyä myös projektiluontoisempiin töihin osana monialaisia
oppimiskokonaisuuksia, koulun juhlia, teemapäiviä tai muuten koulun toiminnan ja oppiaineen
luonteen yhdistäviä projekteja. Projektin eteneminen dokumentoidaan.
Tekninen käsityö:
Käsityön valinnaiskurssin aikana pyritään tutustumaan monipuolisesti eri materiaaleihin ja
työstötapoihin. Materiaalitietoutta syvennetään ja suunnittelussa otetaan huomioon nykyaikaiset
materiaalit ja työtavat. Kurssin aikana suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tuote, minkä
tuottamisprosessi dokumentoidaan. Valinnaiskurssi toteutetaan vuorovuosina teknisen työn ja
tekstiilityön sisällöin.
Liikunta:
Liikunnan valinnaiskurssin aikana tutustutaan monipuolisesti eri koululiikuntalajeihin. Pyrkimys on
samalla syventää oppilaiden taitoja ja luoda heille positiivinen suhtautuminen liikuntaan
harrastuksena ja elämäntapana. Valinnaiskurssin aikana oppilaat pääsevät tutustumaan myös
vähemmän tuttuihin koululiikuntalajeihin kuten esim. sulkapallo, pingis ja frisbeegolf.

Valinnaiskurssien sisältöä voidaan muokata ryhmäkoon ja koulun valmiuksien pohjalta.
Tarkemmassa toteutuksessa huomioidaan oppilaiden toiveet ja kiinnostuksen kohteet
mahdollisuuksien mukaan.

