Valinnaisaineen valitseminen Pomarkun Kirkonkylän
koulussa 5. ja 6. luokalle lukuvuodeksi 2019-2020
Esitämme Pomarkun Kasvatus- ja opetuslautakunnalle, joka käsittelee asiaa kokouksessaan toukokuussa,
muutosta opetussuunnitelmaan koulumme valinnaisaineiden osalta. Aiemmin valinnaisaineena on ollut 6.
luokan käsityön painotuksen valinta teknisiin tai tekstiilitöihin. Esitämme, että jatkossa myös 6. luokan
käsitöissä on yhtä paljon teknisiä ja tekstiilitöitä, kuten luokilla 3-5 on tähän astikin ollut. Sen sijaan 5.- ja 6.luokkalaisille tulee valittavaksi yksi valinnaisaine/lukuvuosi. Valittua ainetta opiskellaan yksi tunti viikossa ja
samassa opetusryhmässä on oppilaita molemmilta luokilta (5. ja 6.lk). Valinnaisainevaihtoehtoja on
yhdeksän, joista kolme suosituinta toteutuu.
Valinnaisaine sekoitetaan joskus vapaaehtoiseen aineeseen, joita peruskoulussa ei ole. Valinnaisaineen
opiskeleminen on siis pakollista. Oppitunnit ovat yhtä velvoittavia kuin mitkä tahansa muutkin tunnit.
Jotta pääsemme ensi lukuvuoden suunnittelussa eteenpäin, pyydämme, jo ennen kuin lautakunta on
päättänyt asiasta, oppilaita merkitsemään huoltajiensa kanssa tämän tiedotteen lopussa oleviin kenttiin
mieluisimman valintansa numerolla 1, toiseksi mieluisimman numerolla 2 jne. aina yhdeksään asti. Jotta
ryhmistä saadaan samankokoisia, joudutaan ryhmien muodostamisessa käyttämään myös arvontaa.
Oppilaat voivat valita saman valinnaisaineen alakoulun aikana vain kerran. Valinnaisainetarjonta ja
lukuvuosittain toteutuvat valinnaisaineet voivat muuttua lukuvuosittain.
Opiskeltava valinnaisaine merkitään oppilaan lukuvuositodistukseen ja arvioidaan merkinnällä hyväksytty
tai hylätty.

Valinnaisaineet lukuvuodelle 2019-2020:
1. Elokuva-aarre
Tutustutaan klassisiin elokuvahistorian merkkiteoksiin ikärajojen sallimissa rajoissa. Tutustutaan eri
aikakausien elokuvantekijöihin. Opiskellaan elokuvan tekemisen vaiheita. Tehdään itse pieniä
animaatio-, dokumentti- ja muita lyhytelokuvia.
2. Ihmetyksen kummastus - tiedepainotteinen ympäristötieto
Oletamme, suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme pienin kokeiluin ympäristön ja arkipäivän
ilmiöitä.
3. Ilmaisun iloa
Tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja
kehittämään esiintymistaitojaan. Opetuksessa painotetaan oppilaiden aitoa vuorovaikutusta ja
kohtaamista. Opetuksessa voidaan käyttää ilmaisun vapauttamiseen esimerkiksi käsinukkeja,
roolivaatteita ja lavasteita.
4. Kaveritaitoja
Sosiaalisten taitojen harjoittelua ja itsetunnon vahvistamista KiVa koulun materiaalin ja Lions
Questin Kompassi-materiaalin pohjalta.
5. Kivaa kuvista
Sisältää kuvis- ja askartelutöitä erilaisin tekniikoin. Kurssilaiset osallistuvat myös koulun arjen ja
juhlatilaisuuksien koristeluihin.
6. Lego-robotiikkaa
Tällä valinnaisainetunnilla rakennetaan ja ohjelmoidaan Lego Mindstorms EV3-robotteja.
Rakentaminen tehdään yhteistyönä ja ohjelmointi suoritetaan yksin tai parin kanssa. Robottien
rakentaminen on tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativaa, niin kuin Legojen kokoaminen on ja
ohjelmoinnin saloihin pääsee kiinni Mindstormin oman ohjelmointiympäristön avulla. Eli kaikki
tekniikasta, rakentelusta ja ohjelmoinnista kiinnostuneet tervetuloa!
7. LUKI-valinnaisaine
Lukemista ja kirjoittamista hauskalla tavalla myös oppilaan omien toiveiden mukaan toteutettuna.
Esillä eri tyyppisiä tekstejä ja tehtävänantoja eri tilanteisiin sopivista kirjoittamisista. Ryhmässä ei
edetä minkään luokan oppikirjan mukaisesti.
8. Matkustan ympäri Eurooppaa
Tutustutaan eurooppalaisiin kulttuureihin, niiden tapoihin, leikkeihin ja ruokiin. Opetellaan joitakin
matkailijoille tärkeitä fraaseja ainakin saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja italiaksi.
9. Sporttikurssi
Syvennetään liikunnan lajitaitoja ja tutustutaan uusiin liikuntalajeihin.

Valinnaisaineen valitseminen lukuvuodeksi 2019-2020
Merkitse mieluisin vaihtoehto numerolla 1, toiseksi mieluisin numerolla 2 jne. aina yhdeksään saakka.

Oppilaan nimi:________________________________________________ Nykyinen luokka:_____________

Elokuva-aarre

_____

Ihmetyksen kummastus - tiedepainotteinen ympäristötieto

_____

Ilmaisun iloa

_____

Kaveritaitoja

_____

Kivaa kuvista

_____

Lego-robottitunti

_____

LUKI-valinnaisaine

_____

Matkustan ympäri Eurooppaa

_____

Sporttikurssi

_____

Paikka ja aika:____________________________________________________________________________

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennös:_____________________________________________________

Palautetaan omalle opettajalle mahd. pian, mutta viimeistään ti 14.5.
Oppilaan toteutuva valinnaisaine 2019-2020 ilmoitetaan Wilma-viestillä toukokuun loppuun mennessä.

