
7. luokkalaisten valinnaisaineet - kurssikuvaukset 

 

KOULULAISEN TIETOKONETAIDOT  

Tavoitteet: Tavoitteena on vahvistaa oppilaan tietokonekäytön perustaitoja, toimisto-ohjelmataitoja 

ja sähköisten opiskelujärjestelmien hallintaa.  

Sisällöt: Kurssilla harjoitellaan koululaiselle tärkeitä tietokonetaitoja. Samalla opiskellaan 

tietotekniikan tarpeellisimpia käsitteitä ja harjoitellaan sähköisten opiskelujärjestelmien käyttöä. 

Sisältöä ja arviointikäytäntöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.  

 

KUNTOKURSSI  

Tavoitteet: Tavoitteena on auttaa oppilasta kehittämään fyysistä toimintakykyään. Kurssilla 

harjoitellaan pitämään huolta omasta fyysisestä kunnosta monipuolisesti eri ympäristöissä ja 

hankitaan yhdessä tietoa liittyen fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen.  

Sisällöt: Kurssin sisältöihin kuuluu osaksi juoksu- ja hiihtolenkkeilyä, kuntosaliharjoittelua sekä 

erilaisia voima- ja kestävyysharjoittelun muotoja. Kurssilla kehitetään myös keskivartalon voimaa, 

koko kehon liikkuvuutta ja harjoitellaan yhdessä lihashuollon perusteita. Myös liikuntateknologian 

tarkoituksenmukainen käyttö harjoittelussa kuuluu osaksi kurssin sisältöjä. 

 

PALLOILUKURSSI  

Tavoitteet Palloilukurssilla kehitetään oppilaan palloiluun liittyvää osaamista maalipeleissä, 

pallottelupeleissä, lyönti- ja polttopeleissä sekä tarkkuuspeleissä monipuolisesti eri ympäristöissä. 

Kurssin tavoitteena on kehittää oppilaan välineenkäsittelytaitoja ja pelikäsitystä eri 

palloilumuodoissa. Kurssi suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.  

Sisällöt Kurssin sisältöihin kuuluu osaksi perustekniikoiden, pallonkäsittelyn ja pelikäsityksen 

kehittämistä eri lajien harjoitteiden avulla ja pelin kautta oppimalla. Lajivalikoimaan voi kuulua 

oppilaiden toiveista riippuen maalipelejä kuten jalkapalloa, koripalloa, salibandya, käsipalloa, 

jääkiekkoa, sulkapalloa, tennistä, squashia, pöytätennistä, golfia, pesäpalloa ja muita pelimuotoja. 

 

PIIRTÄEN KUVAA  

Tavoitteet: Kurssin keskeinen tavoite on piirustustaidon vahvistaminen. Tutustutaan erilaisiin 

tapoihin piirtää, sekä opitun johdonmukaiseen soveltamiseen käytännössä.  

Sisällöt: Grafiikkaa tehdään ryhmän koosta riippuen, ainakin kohopainomenetelmään tutustutaan 

käytännössä. Piirtämisen keinoja harjoitellaan erilaisilla piirtimillä ja piirustuspohjilla. Kuvan 

tekemisen periaatteisiin paneudutaan yhdessä sovittavin aihein ja teemoin (sarjakuvat, karikatyyrit, 

muotokuvat, eläinkuvat jne.). 

 

 



RANSKAN ESITTELYKURSSI 

Tavoitteet: Kurssi on hyvänä pohjana ranskan opiskelulle sekä hyödyksi niille, jotka aikovat joskus 

matkustaa Ranskaan tai muihin ranskankielisiin maihin. Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin, 

ranskan kieleen ja ranskalaisiin tapoihin. Opitaan muutamia arkipäivän puhetilanteiden sanontoja ja 

perussanastoa. Sisällöt • Tutustutaan Ranskaan ja ranskan kielen asemaan maailmassa • Opetellaan 

ranskan ääntämistä ja sanastoa, esim. tervehdyksiä, lukusanoja, värejä, ruokaan ja matkustamiseen 

liittyviä sanoja, harraste- ja eläinsanoja oppilaiden mielenkiinnon mukaan • Harjoitellaan arkisia 

puhetilanteita, tyypillisiä sanontoja ja kohteliaita ilmaisuja, esim. esittäytyminen, kahvilassa 

tilaaminen, ostoksilla käynti, lipun osto • Kuunnellaan ranskalaista musiikkia ja katsotaan kuvia ja 

videoita Ranskasta • Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin, esim. ruoka, muoti • Voidaan myös 

tutustua muihin ranskankielisiin maihin. 

 

SAVITYÖT JA RAKENTELU  

Tavoitteet: Kolmiulotteisen ilmaisun ja avaruudellisen hahmottamisen vahvistaminen rakentelu- ja 

muovailutehtävien avulla. Tutustutaan erilaisten materiaalien ominaisuuksiin ja niiden tuomiin 

mahdollisuuksiin kuvallisessa ilmaisussa. Vahvistetaan aiempia tietoja ja taitoja.  

Sisällöt: Tehdään perinteisillä tekniikoilla tutuista materiaaleista ja tutustutaan myös uusiin 

materiaaleihin tarpeen mukaan. Kurssin sisältö sovitaan tarkemmin ryhmän aloittaessa. 

 

TEKSTIILITYÖ / TEKSTIILIEN MUOKKAUS  

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on innostaa oppilasta huomaamaan tekstiilien ja vaatteiden 

monikäyttöisyys sekä kokeilemaan tekstiilien muokkausta. Tavoitteena on valmistaa yksilöllinen 

tuote.  

Sisällöt: Harjoitellaan ja opitaan kankaan muokkausta eri tekniikoilla esimerkiksi värjäämällä, 

valkaisemalla ja kutistamalla. Materiaalina voi olla kierrätettyjä vaatteita ja tekstiilejä, joita 

hyödynnetään ja uudistetaan luovasti. Tarkempi sisältö sovitaan ryhmän kanssa. 

 


