LISÄYS PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAAN (OPS2016)
MUSIIKKI
Musiikin syventävä valinnaiskurssi 8. tai 9.luokka
Valinnaisen musiikin tavoitteena on vahvistaa oppilaan ilmaisutaitoa musiikissa sekä syventää musiikillista
osaamista monipuolisesti. Kurssi laajentaa oppilaan kulttuurillista ja musiikillista yleissivistystä sekä tukee
harrastuneisuutta musiikin parissa. Kurssilla tutustutaan eri musiikkityyleihin soittaen, laulaen ja
kuunnellen. Oppilaat voivat myös itse säveltää kappaleita ja tutustua kappaleiden sovittamiseen. Kurssilla
voidaan hyödyntää musiikkiteknologian tuomia mahdollisuuksia. Kurssin aikana voidaan valmistaa myös
esityksiä koulun eri tilaisuuksiin. Opintojen painotukset voidaan valita kurssin alussa oppilaiden
kiinnostuksen mukaan.
Arviointi: Numeroarviointi. Valinnaisaineopinnot ovat syventäviä opintoja, ja ne voivat vaikuttaa
korottavasti musiikin päättöarvosanaan. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota jatkuvaan näyttöön, omaaloitteisuuteen ja aktiivisuuteen.
Laajuus: 2vvt

Valinnaiset aineet (1vvt lyhytkurssit)

Bändikurssi
Tavoitteena on kehittää oppilaan soittotaitoja bändisoittimissa, harjaannuttaa yhteismusisointiin
bändikokoonpanossa ja laajentaa oppilaan musiikintuntemusta monipuolisen ohjelmiston avulla. Kurssilla
tutustutaan myös mikrofonilaulutekniikkaan sekä äänentoistoon. Oppilas oppii harjoittelemaan ohjelmistoa
valmiiksi kokonaisuuksiksi mahdollisia esiintymisiä varten. Kurssilla voidaan tehdä myös omaa materiaalia
säveltäen ja sovittaen.
Arviointi:
Kurssi arvioidaan ”hyväksytty”-merkinnällä. Arvioinnissa otetaan huomioon omien taitojen kehittyminen,
osallistumisaktiivisuus, asennoituminen, innostuneisuus ja toimiminen ryhmän jäsenenä.
Laajuus: 1vvt

KUVATAIDE

Kuvataiteen syventävä valinnaiskurssi 8. tai 9. luokka
Valinnaiskurssin opinnot syventävät oppilaiden osaamista kuvataiteessa ja tarjoavat luovaa ja
virkistävää tekemistä. Oppilas kehittää omaa kuvailmaisuaan monipuolisesti ja rohkeasti käyttäen
kuvaamisen lähtökohtana omaa elämäänsä, ajatteluaan ja ympäröivää maailmaa. Hän nauttii
persoonallisesta kuvailmaisustaan ja syventyy itselleen läheisiin aiheisiin ja työtapoihin.
Kurssilla voidaan hyödyntää Helsingin ja lähiseudun taidetarjontaa, luontoa ja rakennettua ympäristöä.
Kurssilla opitaan taiteellisia työskentelytapoja ja pitkäjänteisen työskentelyn taitoja ja opitaan
huolehtimaan työvälineistä ja materiaaleista itsenäisesti. Oppilas oppii työskentelemään yksin ja
jakamaan omaa osaamistaan ryhmän työskentelemisen hyväksi.

Arviointi: Numeroarviointi. Valinnaiset tunnit arvioidaan osana kuvataiteen opetusta.
Laajuus: 2 vvt

Valinnaiset aineet (1 vvt lyhytkurssit)
3D ja valokuva
Kurssin sisältönä on kuvanveisto, keramiikka, pienoismallit ja sisustussuunnitelmat sekä oman
työskentelyprosessin ja teosten dokumentointi. Teoksia rakennetaan ja muovaillaan useilla eri
tekniikoilla ja erilaisista materiaaleista. Kurssilla harjoitellaan myös valokuvausta, kuvankäsittelyä ja muokkausta eri ohjelmilla.
Kurssilla opitaan tilan hahmottamista ja monipuolista materiaalien tuntemusta. Oppilas voi syventyä
valitsemaansa, itselleen sopivaan tekniikkaan. Kurssilla käytetään apuna teknologiaa.
Luova tekeminen antaa mahdollisuuden työskennellä omalla tasollaan ja toteuttaa omia ideoitaan.
Arviointi: Sanallinen arviointi. Kurssi on kuvataiteen syventävä kurssi ja sen suoritus voi korottaa
kyseisen oppiaineen arvosanaa.
Laajuus: 1vvt

KOTITALOUS
Kotitalouden syventävä valinnaiskurssi, 8. tai 9. luokka
Tavoite:

Harjoitellaan valmistamaan maukasta, edullista ja helppotekoista perusruokaa ja
leivonnaisia. Tapakulttuuri, satokaudet ja vuoden juhlat huomioidaan juhlavien aterioiden
suunnittelussa ja toteutuksessa. Kurssilla tutustutaan myös kansainvälisiin keittiöihin.
Kodinhoitoon liittyvät tehtävät ovat osa jokaista oppituntia. Työskentelyn lomassa opitaan
oman työn suunnittelua ja työnjakoa ryhmän oppilaiden kesken.

Arviointi:

Numeroarviointi. Sanallinen palaute ja itsearviointi.
Kurssin hyvä suoritus voi korottaa kotitalouden kokonaisarvosanaa.

Laajuus 2 vvt
Valinnaiset aineet (1 vvh lyhytkurssit) Kursseja järjestetään vuorovuosin.
Leivontakurssi
Tavoite:

Tutustutaan eri taikinatyyppeihin ja valmistetaan suolaisia ja makeita leivonnaisia oppilaiden
toiveet huomioiden.

Arviointi:

Sanallinen arviointi.
Sanallinen palaute. Itsearviointi.

Juhlakurssi
Tavoite:

Opitaan järjestämään ja viettämään juhlahetkiä perheen, suvun ja ystävien kesken.
Suunnitellaan juhlia ja valmistellaan tarjoilua.

Arviointi:

Sanallinen arviointi.
Sanallinen palaute. Itsearviointi.

Makumatka maailman ympäri
Tavoite:

Tutustutaan eri maiden kulttuuri- ja tapatietouteen sekä kansalliseen ruokaperinteeseen.

Arviointi:

Sanallinen arviointi.
Sanallinen palaute. Itsearviointi.

KÄSITYÖ
TEKSTIILIKÄSITYÖ
Tekstiilikäsityön syventävä valinnaiskurssi, 8. tai 9. luokka
Syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja sekä valmistetaan itse suunniteltuja tuotteita. Aihepiirit
valitaan kurssilaisten kanssa yhdessä ja oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon.
Aihepiireinä voi olla esimerkiksi tekniikka, materiaali tai teema, esim. sisustus, vaatetus, erikoistekniikat,
tuunaaminen, lankatekniikat, kankaan kuviointi, kirjonta, kudonta jne.
Arviointi:
Numeroarviointi.
Valinnaiset aineet (1 vvt lyhytkurssi)
Vaatetus ja sisustus
Suunnitellaan ja valmistetaan vaatetus- tai sisustustekstiili kurssilaisten toiveiden mukaan.
Arviointi:
Sanallinen arviointi. Lyhytkurssin hyvin suorittamisella on mahdollista korottaa emoaineessa saatua
päättöarvioinnin arvosanaa.
TEKNINEN TYÖ
Teknisen työn syventävä valinnaiskurssi, 8. tai 9. luokka
Tavoite: Kurssilla syvennetään aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja eri materiaaleja ja teknologioita
monipuolisesti hyödyntäen. Kurssi antaa mahdollisuuden hyödyntää uusia teknologioita, kuten
elektroniikka, ohjelmointi ja 3D suunnittelu. Painopiste on käytännön ja tekemisen soveltamisessa samalla
teoriatietoja kartuttaen.
Menetelmät: Toteutuksissa valmistetaan pääosin vapaavalintaisia töitä erilaisia teknologioita ja
materiaaleja hyödyntäen.
Arviointi: Numeroarviointi

Valinnaiset aineet, (1vvt lyhytkurssi)
Ohjelmointi ja elektroniikka 1 vvt
Tavoite: Teoreettista ohjelmointia sovelletaan käytännön toteutuksiin esimerkiksi Arduino-elektroniikkaalustan tai robottilaitteiden avulla. Tavoitteena on ohjelmoinnin avulla ohjata elektroniikan pienlaitteita tai
laatia tietokoneohjelma esimerkiksi peli.
Menetelmät: Tietokoneen, elektroniikkasarjojen ja robottilaitteiden avulla tekemällä oppien.
Arviointi: Sanallinen arviointi

LIIKUNTA
Liikunnan syventävä valinnaiskurssi, 8. tai 9. luokka
Valinnaiskurssin opinnot syventävät oppilaiden osaamista liikunnassa ja tarjoavat iloa ja virkistystä. Liikunta
tarjoaa vastapainoa muulle opiskelulle. Kahden vuosiviikkotunnin valinnaisliikunnalla pyritään
vahvistamaan liikunnan omaehtoista harrastamista ja aktiivisen elämäntavan omaksumista.
Oppimisympäristöt ja työtavat: Liikunnassa hyödynnetään koulun ja sen lähiympäristön liikuntapaikkoja ja mahdollisuuksia eri vuodenajat huomioon ottaen. Kurssilla korostetaan oppilaan vastuun ottamista omasta
ja ryhmän aktiivisuudesta.
Oppilaat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Valinnainen
liikunta tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua uusiin liikuntamuotoihin, -paikkoihin ja -tapahtumiin.
Arviointi: Numeroarviointi. Sanallinen palaute ja itsearviointi.
Valinnaiset tunnit arvioidaan osana liikunnan opetusta.
Laajuus: 2 vvt

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN YHTEISET KURSSIT
Stomp-kurssi (musiikki, liikunta)
Stomp on musiikkia, liikettä ja ilmaisua yhdistelevä taiteenlaji. Tällä musiikin ja liikunnan yhteiskurssilla
musiikkia tuotetaan omalla keholla sekä muilla äänilähteillä kuin oikeilla soittimilla. Musiikkiliikuntaa
käytetään kurssin työtapana monipuolisesti. Kurssin tavoitteena on vahvistaa musiikillisia ja liikunnallisia
valmiuksia rytmiikan ja ilmaisun avulla sekä rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen
kokemiseen. Kurssilla suunnitellaan yhdessä koreografioita, joiden taustalla voi olla myös tarina. Ideoista
valmistellaan mahdollisesti myös pieniä esityksiä.
Arviointi: Sanallinen arviointi
Laajuus: 1vvt

Musiikkivideokurssi (kuvataide, musiikki)
Kurssi yhdistää musiikkia ja kuvataidetta. Opetellaan äänen ja kuvan yhdistämistä, hahmotetaan rytmiä
kuvassa ja musiikissa. Opiskellaan elokuvan kieltä, mm. kuvakulmia, käsikirjoittamista ja tunnelman
luomista elokuvassa. Luodaan musiikki kuvalle musiikkiteknologian mahdollisuuksia hyödyntäen.
Harjoitellaan oman kappaleen säveltämistä yksilö- tai ryhmätyönä.
Arviointi: Sanallinen arviointi
Laajuus: 1vvt

Kuosisuunnittelu/printtikurssi (kuvataide, tekstiilikäsityö)
Opetellaan kuosisuunnittelun perusteita, suunnitellaan oma printtikuosi ja toteutetaan se tekstiilikäsityön
keinoin.
Arviointi: Sanallinen arviointi
Laajuus: 1 vvt
Lähde luontomatkalle (liikunta, kotitalous, kuvataide)
Elä, nauti ja selviydy luonnossa -kurssi
Kurssi koostuu useista eri taito- ja taideaineista muodostaen kokonaisuuden lyhyistä retkistä tai yli yön
kestävästä yhteisestä retkestä. Retken aikana opittuja taitoja ja menetelmiä käytetään luonnossa. HUOM!
Osa opetuksesta toteutetaan koulun ulkopuolella.
Oppilas oppii luonnossa liikkumisen perustaidot ja omaksuu luonnossa olemisen mielekkäästi. Kurssilla
tutkitaan luontoa kuvaamalla ja videoimalla. Retken aikana valmistetaan retkiruoka luonnossa. Kerätystä
materiaalista tehdään erilaisia esityksiä.
Työtavat: Työtavat vaihtelevat oppiainekohtaisesti. Tehdään yksilö- ja ryhmätöitä.
Arviointi: Sanallinen arviointi
Laajuus: 1 vvt

TIETOTEKNIIKKA
8. luokka
Aktiivisen oppilaan tietotekniikka
Kurssin tavoitteet
Oppilasta rohkaistaan käyttämään tietotekniikkaa aktiivisesti opiskelussaan. Oppilaan omia
tietotekniikkataitoja syvennetään ja systematisoidaan. Kurssin tarkoitus on vahvistaa oppilaan luottamusta
omiin kykyihinsä tietotekniikan käytössä. Kurssin yhteydessä on mahdollisuus suorittaa Tietokoneen
käyttäjän @-kortti. Kurssin opetuskieliä ovat suomi ja venäjä.
Kurssin sisällöt


Tekstinkäsittely (Microsoft Office-ohjelmat ja Google Docs)



Tiedonhallinta (Tietokoneen tiedon hallinta ja Classroom-opiskelu)



Esitysohjelmat (PowerPoin, Prezi, Google Slides)



Internet ja tiedon hakuu.



Tietokoneen käyttäjän @-kortin suorittaminen

Arviointi: Sanallinen arviointi. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan työskentelyyn tunnilla ja
tehtävistä huolehtimiseen.
Laajuus: 1 vvt

9. luokka
Tietotekniikan kertauskurssi
(Tietokoneen käyttäjän A-kortti-tutkintoon valmentava kertauskurssi.)
Kurssin tavoitteet
Oppilasta rohkaistaan käyttämään tietotekniikkaa aktiivisesti opiskelussaan. Oppilaan omia
tietotekniikkataitoja syvennetään ja systematisoidaan. Kurssin tarkoitus on vahvistaa oppilaan luottamusta
omiin kykyihinsä tietotekniikan käytössä. Kurssin yhteydessä oppilas suorittaa Tietokoneen käyttäjän Akortti. Kurssin opetuskieliä ovat suomi ja venäjä.

Kurssin sisällöt


tietotekniikan perusteet



laitteen käyttö ja tiedonhallinta



tekstinkäsittely



taulukkolaskenta



tietokannat



grafiikka



internet

Esimerkkiohjelmina ovat Microsoft Office -ohjelmat. Tutustutaan myös Google Driven ohjelmiin.
Kaikista osioista suoritetaan koe. Riippuen hyväksytyistä kokeista; oppilas saa Tietokoneen käyttäjän Akortin tai @-kortin todistuksen tai opintokortin.
Arviointi: Sanallinen arviointi. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan työskentelyyn tunnilla ja
tehtävistä huolehtimiseen.
Laajuus: 1 vvt

MUUT OPPIAINEET

Ohjelmointia ja toiminnallista matematiikkaa


opi ohjelmoinnin perusteet



innostu matematiikasta toiminnallisuuden kautta



tutustu tekoälyyn



pääse vaikuttamaan kurssin sisältöön



tehdään retkiä sopiviin kohteisiin, kuten Helsingin yliopiston Summamutikkaan, ohjelmoinnin start
up - ja robotiikkayrityksiin

Arviointi: Sanallinen arviointi
Laajuus: 1 vvt

Puhu ruotsia ja tutustu Pohjoismaiden kulttuuriin
Kurssin tarkoitus on vahvistaa motivoituneiden opiskelijoiden ruotsin osaamista sekä tukea lukio-opintoihin
suuntautumista. Päähuomio on rakenteiden vahvistamisessa ja suullisen kielitaidon harjoittelussa.
Laajuus: 1 vvt
Arviointi: Sanallinen arviointi

Teatteri-ilmaisu: Iloa ilmaisusta!
Teatteri-ilmaisu eli ilmaisutaito on taideaine, jossa opitaan itseilmaisua draaman ja teatterin keinoilla.
Tavoitteena on, että oppija rohkaistuu ilmaisemaan itseään ja kokeilemaan uusia ilmaisutapoja. Kurssilla
tutustutaan erilaisiin draaman ja teatterin keinoihin sekä harjoitellaan draaman rakentamista. Kurssilla
voidaan valmistaa esitys, jolloin oppija saa kokemusta draamaprosessin valmistumisesta.

Sisältö:










keskittymisen ja rentoutumisen harjoittelu
palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelu
ilmaisun osa-alueiden harjoittelu
improvisaatioon rohkaistuminen
tarinankerronta draaman keinoilla
vuorovaikutuksen harjoittaminen
puvustukseen ja lavastukseen tutustuminen
teatterikäynti
pienimuotoisen produktion valmistaminen ja esittäminen

Arviointi: Sanallinen arviointi
Laajuus: 1 vvt

Japanin kieli ja kulttuuri
Kurssilla tutustutaan japanin kieleen ja japanilaiseen kulttuuriin. Opitaan sanastoa ja tervehdyksiä sekä
tapakulttuuria. Harjoitellaan kirjainmerkkien piirtämistä siveltimellä, tehdään origameja, tutustutaan
mangaan. Kurssilla tehdään retkiä ja vierailuja.
Arviointi: Sanallinen arviointi
Laajuus: 1 vvt

