KESÄMÄEN KOULU
VALINNAISAINEET 2021-2022
9. LUOKKAA VARTEN
9.-luokkalaisilla jatkuvat kahdeksannella luokalla valitut pitkät valinnaisaineet. Lyhyt
valinnainen tulee valinnaiseksi kaikille oppilaille.
LYHYET KURSSIT 9.LUOKALLE (1 vt)
KOTITALOUS: Katuruoka- ja kahvilakulttuuri maailmalla (max 36)
TEKNINEN TYÖ: Kuksa- ja puukkokurssi (niille, joilla ei ole teknistä työtä pitkänä
valinnaisena) (max 16 opp.)
TEKSTIILITYÖ: Tekstiilityön lyhytkurssi (max 16 opp.)
FYSIIKKA: Ihmettelykurssi - tähtitiede 2 (max 18)
MUSIIKKI: Kitarakurssi (max 16)
KUVAAMATAITO: Valokuvaus ja arkkitehtuuri (max 20)
BIOLOGIA: Luontovaellus (max 20 hlöä)
LIIKUNTA: Liikunnanohjauskurssi (max 16)
Käydään läpi perusteet esim ohjata erilaisia liikuntaryhmiä
LIIKUNTA: Jooga ja rentoutuminen
VENÄJÄ: Alkeet
SAKSA: Opi saksaa

Kurssien kuvaukset

KOTITALOUS - Katuruoka- ja kahvilakulttuuri maailmalla
Tavoitteet:
● Käytännön ruoanvalmistus- ja leivonta taitojen kehittyminen
● Uusiin makuihin tutustuminen
● Ruokakulttuurien tuntemuksen syventäminen
Sisältö:
● Tutustumme katuruokaan eri puolilta maailmaa ja valmistamme eri maiden
tunnetuimpia leivoksia. Kurssilla toteutetaan myös toiveruokia.
● Ryhmiin otetaan max hlöä
Arviointi:
● Tuntityöskentely (ryhmätyöskentely, tuntiaktiivisuus, työturvallisuus jne.)
● Kirjallisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti (tuntitehtävät ja kotitehtävät)
● Itsearviointi ja vertaisarviointi

KÄSITYÖ: puukko- ja kuksakurssi
Tavoitteet:
● Suunnitellaan ja valmistetaan omat erä- ja kalastusretkivälineet.
Sisältö:
● Valmistetaan puukko joko valmiista teräaihiosta tai puukkoteräksestä.
● Tutustutaan erilaisiin puulajeihin ja niiden ominaisuuksiin.
● Valmistetaan kuksa ja viritetään se käyttökuntoon.
Arviointi:
● Suoritettu (S)/Hylätty (H)
● Aktiivinen tuntityöskentely ja itsearviointi
● Ainakin yksi valmis tuote tehtävä kurssilla valmiiksi

TEKSTIILITYÖ: tekstiilityön lyhytkurssi
Tavoitteet:
● Suunnitellaan ja toteutetaan kokonainen käsityöprosessi.
Sisältö:
● Tehdään käsitöitä oppilaan oman valinnan mukaan.
● Kurssilla voi valita ompelua, neulontaa, virkkausta, kirjontaa, kudontaa tai
erikoistekniikoita.

Arviointi:
● Suoritettu (S)/Hylätty (H)
● Aktiivinen tuntityöskentely ja itsearviointi. Ainakin yksi valmis tuote tehtävä
kurssilla valmiiksi.

FYSIIKKA: Ihmettelykurssi - tähtitiede2
Tavoitteet:
● Maailmankuvan laajentaminen.
Sisältö:
● Syvän taivaan kohteet, kosmos. Oletko koskaan miettinyt mistä kaikki on
peräisin? Entä kiinnostaako sinua kysymys minne olemme menossa? Onko
muualla maailmankaikkeudessa elämää? Kurssilla etsimme ja löydämme
vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin.
● Tutkimme myös maailmankaikkeuden ominaisuuksia ja nykytilaa.
● Kurssiin kuuluu myös retki Helsinkiin yliopiston vanhaan observatorioon sekä
tiedekeskus Heurekaan.
Arviointi:
● Tuntitehtävien perusteella: Suoritettu (S)/Hylätty (H)

MUSIIKKI: Kitarakurssi
Tavoitteet:
● Opitaan säestämään erilaisia lauluja. Bluesimprovisointia. Lauluissa esim.
Viidestoista yö, Break free, Mamma Mia.
Sisältö:
● Perussointukiertojen opettelua (esim. D-G-A). Sähkökitaran soitto sisältyy
myös kurssiin. Basson soittoa. Ryhmässä soittamista siten, että jokaisella on
oma roolinsa soiton aikana.
Arviointi:
● Suoritettu (S)/ Hylätty (H)
● tuntityöskentelyn perusteella

KUVATAIDE: arkkitehtuuri, valokuvaus
Tavoitteet:
● Tutustutaan monipuolisesti arkkitehtuuriin ja valokuvaukseen.
Sisältö:

● Kurssin sisältö suunnitellaan oppilaiden mielenkiinnon mukaan.
Arviointi:
● Suoritettu (S)/Hylätty (H)

BIOLOGIA - Retkeilykurssi
Tavoitteet:
● Opitaan luonnossa liikkumisen perustaitoja: pukeutuminen, liikkuminen,
ruuanlaitto ja leiriytyminen.
● Opitaan noudattamaan annettuja ohjeita ja toimimaan osana joukkoa
luonnossa.
Sisältö:
● Teoriatunnit, joilla opiskellaan vaelluksella tarvittavia tietoja ja taitoja.
● Vaellus Repoveden kansallispuistossa (pe-la). Vaellettavan matkan
yhteispituus on 15km. Kurssille mahtuu max 20 oppilasta.
Arviointi:
● Hyväksyttyä suoritusta varten vaelluksen tulee sujua annettujen ohjeiden ja
sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.
● Tarvittaessa teoriatunnit jatkuvat vaelluksen jälkeen, jos kurssin tavoitteet
eivät opiskelijan osalta täyty.

LIIKUNTA: Suunnitellaan liikuntatuokioita/ tunteja lapsille (1.-6.lk) ja nuorille
sekä liikutaan oman ryhmän toiveiden mukaan
Tavoitteet:
● Tuntien tavoitteena on oppia, suunnitella ja toteuttaa liikuntatuokioita ottaen
huomioon lapsen tai nuoren taito- ja kehitystaso.
Sisältö:
● Opinnot sisältävät sekä teoriatietoa että käytännön harjoituksia. Tunneilla
liikutaan myös oman ryhmän kanssa.
Arviointi:
● suoritettu (s), mahdollisuus korottaa liikuntanumeroa

LIIKUNTA: Jooga ja rentoutuminen
Tavoitteet:
● Tutustua joogan eri muotoihin ja löytää rentoutumiskeinoja omaan arkeen
joogasta
Sisältö:
● Kokeillaan palauttavan joogan muodoista yinjoogaa sekä jooga nidraa eli
syvästi rentouttavaa “joogista unta”.
● Kokeillaan dynaamisen joogan puolelta bodyjoogaa.
● Siirretään joogassa opittuja rentoutumisen keinoja ja havaittuja keinoja omaan
arkeen istuviksi.
● Tarkastellaan omaa ajanhallintaa arjessa ja pyritään löytämään keinoja välttää
turhaa stressaamista.
● Kokeillaan, voiko joogasta olla hyötyä luovuuden kehittämisessä.
● Varaudu lämpimin ja joustavin vaattein, sinun ei tarvitse olla notkea tai mitään
muutakaan, vaan kurssille voivat osallistua kaikki.
Arviointi:
● Suoritettu (S)/ hylätty (H)
● Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.

VENÄJÄ: Alkeet
Tavoitteet:
● Kurssilla opimme venäjän alkeita helposti ja mielenkiintoisesti. Ei edellytä
esitietoja venäjästä eikä edes osaamista muissa vieraissa kielissä.
Sisältö:
● Kurssilla opettelemme venäläiset aakkoset, niiden ääntämistä, keskeisiä
sanoja ja helppoja ilmaisuja. Tutustumme myös kulttuuriin ja Venäjälle
matkustamiseen.
Arviointi:
● Hyväksytty/hylätty

SAKSA: opi saksaa
Saksalla tulet toimeen kaikkialla Keski-Euroopassa. Yli 100 miljoonaa ihmistä puhuu
saksaa äidinkielenään. Saksaa voit hyödyntää matkustaessa, jatko-opinnoissa ja
työelämässä. Saksan kielen ja kulttuurin tuntemuksella erotut eduksesi.
Tavoitteet:
● Opitaan saksan kielen alkeita sekä tutustutaan saksankielisiin maihin ja niiden
kulttuureihin.
Sisältö:

● Tutustutaan saksankielisiin maihin sekä niiden kulttuureihin.
● Harjoitellaan saksan kielen perussanastoa, -ilmauksia sekä ääntämistä.
● Tutustutaan myös kieliopin perusrakenteisiin.
Arviointi:
● Hyväksytty (S)/ Hylätty (H).
● Aktiivinen tuntityöskentely.

