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Valinnaiskursseja on neljässä korissa

Luonto ja liikkuminen

Tiede ja 
tutkiminen

Kieli ja kulttuuri

Taito ja 
taide



Joka kori tutuksi! 

Luonto ja liikkuminen

Tiede ja 
tutkiminen

Kieli ja kulttuuri

Taito ja 
taide



● Geokätköily
● äN-Yy-Tee 

NYT!
● Joogit

Luonto ja liikkuminen



Geokätköilyä

Sukella seikkailuun ja geokätköilyn saloihin! 

Tällä kurssilla pääset tekemään oman geokätkösi ja etsimään jo valmiita

            kätköjä. Mitä sinä haluaisit piilottaa?



äN-Yy-Tee NYT!

Mitä oltais?

Kirkkistä, nurkkista, polttopalloa, 
lipunryöstöä….

Tällä kurssilla pelataan ja leikitään
ulkona.
Kurssilaiset saavat 
vuorollaan ehdottaa, mitä ollaan ja 
toimia leikkien vetäjinä.



JOOGIT- 
Huokaise ja hengitä.  
Voimistu, notkistu
ja tunne vahvuutesi!

Opimme joogaliikkeitä, kehon ja mielen rauhoittamista.
Joogasta saat lempeän mielen, voimaa, notkeutta ja 
rohkeutta.
Hengitellen ja hikoillen :) 
Ihan omaan tahtiin.



● Koodin kiemuroissa
● Tiedettä kokeillen
● Maailmanhistorian tärkeitä 

tapahtumia ja keksintöjä Tiede ja 
tutkiminen



Koodin kiemuroissa

Koodauksen alkeet

Oletko kiinnostunut tietokoneista, koodaamisesta ja ohjelmoinnista? 

Haluaisitko oppia ohjelmoimaan legorobottia? 

Tällä kurssilla ymmärryksesi meitä ympäröivästä maailmasta ja teknologiasta                                          
kehittyy entisestään!



TIEDETTÄ KOKEILLEN

Oletko innostunut tieteestä ja erilaisista 
kokeista?

Tiesitkö, että suolan kemiallinen merkki on 
NaCl?

Siinä Na tarkoittaa natriumia, joka on 
räjähtävä kaasu ja Cl tarkoittaa cloridia, 
joka on hengenvaarallinen myrkky. Silti 
suola ei räjähdä eikä siinä ole mitään 
vaarallista, kunhan sitä ei syö liikaa.                                
Tule ymmärtämään kemiallisia ja 
fysikaalisia  ilmiöitä kokeilemalla ja 
ihmettelemällä!



Maailmanhistorian tärkeitä 
tapahtumia ja keksintöjä
Tule tutustumaan, tutkimaan ja jopa 

kokeilemaan menneisyyden merkittäviä 
tapahtumia ja keksintöjä. Pääset myös 

pohtimaan historian mystisiä arvoituksia.



Taito ja 
taide

● Animaatio
● Värien voima
● Biisinikkarit
● Arkkitehdit



Tule tekemään animaatiota
Animaation valinnaiskurssilla opit liikkuvan kuvan 
perusperiaatteet. 
Teemme animointiharjoituksia esineillä (kuten lego-hahmoilla), 
omilla paperihahmoilla (itse piirretty, leikettu lehdistä) ja 
muovailuvahalla. 
Kurssin sisältöjä ovat mm. ideointi ja käsikirjoittaminen. 
Käytämme pääasiassa ipadin sovellusta Stop-Motion, jossa 
pääset kokeilemaan animaation tekemistä piirtäen ja 
valokuvaten. 
Työskentelemme parin kanssa ja ryhmissä. Kurssilla rakennat 
pahvista tai piirrät/maalaat “lavastuksen”, teet hahmoja ja 
suunnittelet äänet työhösi. Lopputyösi on noin minuutin mittainen 
animaatio.



Värien voima 
Tällä kurssilla pääset tutustumaan erilaisiin kuvan tekemisen tapoihin ja 
välineisiin.  Pääset kokeilemaan, yhdistelemään ja sekoittelemaan värejä 
ennakkoluulottomasti, nauttimaan värien käytöstä sekä pohtimaan värien 
avulla hyvinvointia.Tutustut eri taidetyyleihin, joissa väreillä on keskeinen 
merkitys. Kurssilla käytetään kuvataiteen ja arjen kuvia. Käytämme hyväksi 
oppilaiden omia kokemuksia ja kehitämme nykytaiteen ja taidehistorian 
tuntemusta. 

Kurssilla tutustut mm...

* minkä värinen tunne on, kun kehutaan tai kiitetään jostain

*millainen käyttäytyminen on harmaata ja millainen ilme silloin on 

*



Biisinikkarit
Mozart, Sanni vai Saariaho? 

Vapauta sisäinen säveltäjämestarisi!

Kurssilla pääset tekemään oman biisin! 

Lisäksi pääset tutustumaan eri musiikkityyleihin, 
säveltäjiin, kokoonpanoihin ja soittimiin. 

 



Arkkitehdit

Oletko kiinnostunut rakentamisesta,

suunnittelusta, piirtämisestä ja luomisesta?

Päästä sisäinen arkkitehtisi valloilleen ja tule

suunnittelemaan rakennuksia, tieverkostoja,

maisemoituja alueita tai vaikka avaruusaluksia!



● Mielikuvitus lentoon
● Makumatkailua
● Ovet auki maailmalle

Kieli ja kulttuuri



Mielikuvitus lentoon

BookFace                              Kirjanselkärunot

                Oma sketsihahmo

                             

Tällä kurssilla voit päästää mielikuvituksesi 
valloilleen! Ideoidaan, kerrotaan, kirjoitetaan, 
kuvataan ja esitetään yhdessä.



Makumatkailua
Tällä kurssilla aistisi pääsevät matkalle 
erilaisten makujen ja ruokakulttuureiden 
maailmaan. 

Tutustutaan erilaisiin ruoka-aineisiin, 
haistellaan ja maistellaan. 

Tutkitaan myös kokkailun kemiaa. Miksi 
tarvitaan hiivaa, leivinjauhetta tai soodaa?



Ovet auki maailmalle

Oletko kiinnostunut eri maista ja 
kulttuureista?

Tällä kurssilla pääset 
tutustumaan oman koulun 
kansainvälisyyteen sekä 
pitämään yhteyttä ympäri 
maailmaan oleviin 
yhteistyökouluihimme.

Ideoidaan yhdessä lisää!


