VALINNAISAINEET

Matinlahden koulussa 4.-6. -luokkien oppilaiden on mahdollista osallistua kahdelle
valinnaiskurssille lukuvuoden aikana. Valinnaiskurssien laajuus on laskennallisesti 1
oppitunti/viikko. Oppilas voi valita valinnaiskurssit oman mielenkiintonsa mukaan
lukuvuosittain täsmentyvästä valinnaisainetarjottimesta, jolla monipuolistetaan koulun
oppiainetarjontaa. Valinnaisainetarjotin pyritään kokoamaan neljästä
oppimiskokonaisuudesta:
1. Hyvinvointi (mm. liikunta, seikkailu, luonto, itsetuntemus, elämäntaidot, KiVa- ja
Arvokas -ohjelmat, vahvuuspedagogiikka yms.)
2. Tiede ja tekniikka (mm. tieteenalat, tietotekniikka, ohjelmointi)
3. Taide (kuvataide, musiikki, tanssi, kädentyöt, ilmaisutaito)
4. Kansainvälinen maailma (mm. maantiede, eri maiden kulttuurit, katsomusaineet,
kielet)
5. Kestävä kehitys (kierrättäminen, ympäristöraati??, kestävän elämäntavan
kehittäminen koulussa, ympäristö)
6. Lukeminen ja kirjallisuus keihäänkärkenä (blogit, lukeminen, sanataide,
kirjoittaminen, lukupiirit, tekstilajit)
Kurssien luonnehdinnat:
Hyvinvointi: Hyvinvoinnin valinnaisen kurssien tavoitteena on lisätä tietoisuutta omasta
itsestä, oman hyvinvoinnin rakennuspalikoista. Kurssien laaja-alaisena taitoina ovat itsestä
huolehtiminen sekä arjen taidot. Oppilasta ohjataan itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun,
yhteistyöhön, omien vahvuuksien hyödyntämiseen sekä vastuunottamiseen omasta
oppimisestaan. Tavoitteena on osallistuva yhteisön jäsen.
Tiede ja tekniikka: Tiede ja tekniikka -valinnaiskurssien tavoitteena on syventää oppilaan
osaamista ja tietämystä eri tieteenaloista sekä oppiainesisällöistä. Tavoitteena on lapsen
luontaisen uteliaisuuden ja uteliaan asenteen tukeminen ja ylläpitäminen. Kurssin laajaalaisena taitona ovat tieto- ja viestintäteknisen osaamisen lisääminen sekä ajattelu ja
oppimaan oppiminen.
Taide: Taiteen valinnaiskurssien tavoitteena on tukea oppilasta ilmaisemaan itseään eri
tavoin luovaa ilmaisua käyttäen. Ilmaisun keinoina voivat olla muun muassa liikunnallinen,
sanallinen, kirjallinen, kuvallinen ilmaisu. Kurssin laaja-alaisena taitona on kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu.
Kansainvälinen maailma: Kansainvälinen maailma -valinnaiskurssien tavoitteena on tukea
oppilaan kielellistä ja kulttuurista tuntemusta ja osaamista. Tavoitteena on laajentaa
käsityksiä ympäröivästä maailmasta ja itsestä osana kulttuuria. Kurssin laaja-alaisena
taitona on kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu.
Kestävä kehitys: Kestävän kehityksen valinnaiskurssien tavoitteena on lisätä tietoisuutta
ympäristöstä ja luonnosta sekä kestävästä elämäntavasta. Ohjataan oppilasta toimimaan ja
edistämään kestävää kehitystä omassa lähiympäristössään. Kurssin laaja-alaisena taitona
on osallistuminen ja vaikuttaminen sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
Lukeminen ja kirjoittaminen keihäänkärkenä: Lukeminen ja kirjoittaminen
keihäänkärkenä -valinnaiskurssien tavoitteena on edistää kiinnostusta itseilmaisuun ja
lukutaidon kehittämiseen ja auttaa oppilasta tarkkailemaan omaa oppimistaan. Kurssin laajaalaisina taitoina ovat monilukutaito, ajattelu ja oppimaan oppiminen sekä kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu.

Kussakin oppimiskokonaisuudessa tavoitteet ja sisällöt nousevat opetussuunnitelmasta ja
teemat ja aiheet kokonaisuuden sisällä voivat vaihdella vuosittain. Kursseilla syvennetään
myös laaja-alaisen osaamisen taitoja. Valinnaiskurssien tarkemmat tavoitteet, sisällöt,
työtavat sekä oppimisympäristöt kirjataan vuosittain lukuvuosisuunnitelmaan, joka on
nähtävissä koulun verkkosivuilla.
Valinnaiskurssit arvioidaan sanallisesti.

