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Info

- Kursseja on tarjolla kuusi
- Designer -kursseja kaksi 
- Äly ja väläys -kursseja kaksi
- Ilmaisu -kursseja kaksi

- Oppilas tulee osallistumaan kahdelle kurssille, mutta valitsee 3 
kurssitoivetta

- Valinnat tehdään vanhemman kanssa wilmassa
- Kumpaakin kurssia opiskellaan 2h/vko puolen lukukauden ajan 

(8-9 vkoa)



Kurssitarjonta

Äly ja väläys -kurssit

Pulmamestari

Päättelyä pöheikössä

Designer -kurssit

Designer 1 - ts

Designer 2 - tn 

Ilmaisu -kurssit

Draama

Minä liikkujana



DESIGNER -kurssit  

- Design -valinnaiskurssilla oppilas toteuttaa alusta loppuun oman 
suunnitelmansa mukaisen projektin joko itsenäisesti tai yhdessä muiden 
kanssa. 

- Oppilas pääsee tutkimisen, ideoinnin, suunnittelun ja kokeilun kautta 
luomaan uutta. 

- Oppilasta rohkaistaan luottamaan omiin ratkaisuihinsa ja arvostamaan niin 
omaa kuin toistenkin työtä. 

- Valinnaisaine kehittää oppilaan luovaa ajattelua, suunnitteluvalmiuksia ja 
kädentaitoja.



Designer 1: ts
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden toiveiden mukaan pieni tuote 
pehmeistä materiaaleista.

Designer 2: tn 
Kurssilla käydään läpi käsityön tuotesuunnitteluprosessi, jonka pohjalta 
toteutetaan oma tuote teknisen työn menetelmin.



ÄLY JA VÄLÄYS -kurssit
- Äly ja väläys –valinnaiskursseilla kannustetaan ja tuetaan oppilaita kekseliäisyyteen, 

innovointiin ja yrittäjyyteen. 

- Tarkoituksena on, että oppilaan luova ajattelu, ongelmanratkaisutaito ja pystyvyyden tunne 
kehittyvät edelleen. 

- Oppilaita ohjataan osallisuuteen ja vaikuttamiseen. 

- Oppiminen tapahtuu toiminnallisuuden ja kokeellisuuden kautta. 

- Äly ja väläys –valinnaisaine rakentuu soveltaen aineksia matematiikasta, ympäristöopista, 
yhteiskuntaopista, käsityöstä, liikunnasta ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteista.

- Kurssilla keksitään, kokeillaan, käytetään luovuutta. Luvassa toimintaa ja hauskoja 
pulmia leikin keinoin



Pulmamestari 

Kurssilla keskitytään päättelyä kehittäviin peleihin ja erilaista pohtimista vaativiin 
pulmiin.

Päättelyä pöheikössä 

Kurssilla yhdistetään hauskasti päättelytaidot, arkielämät pulmat ja retkeily.



ILMAISU –kurssit
- Ilmaisu -kurssit rakentuvat soveltaen aineksia äidinkielestä ja kirjallisuudesta, 

draamasta, musiikista, liikunnasta, kuvataiteesta sekä laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteista. 

- Ilmaisu -kursseilla tarjotaan oppilaalle elämyksiä ja kokemuksia kielellisen, 
kuvallisen, musiikillisen ja kehollisen ilmaisun keinoin. 

- Näitä keinoja yhdistellään toiminnallisiksi kursseiksi ja harjoituksiksi, joiden kautta sekä tuottamisen 
että vastaanottamisen taidot kehittyvät. 

- Kurssit kehittävät monipuolisesti oppilaan luovuutta, uskallusta ja itsetuntemusta

- Kursseihin sisältyy elämyksiä kokemuksia kielellisen, musiikillisen ja kehollisen 
ilmaisun voimin. Luvassa toiminnallisia harjoituksia, luovuutta ja hauskanpitoa!



Draama 

Luvassa monipuolisia improvisaatioharjoituksia ja näyttelemistä. Lisäksi 
mahdollisuuksien mukaan oman elokuvan/näytelmän tekeminen.

Minä liikkujana 

Kurssilla liikutaan monipuolisesti sekä tutustutaan omiin vahvuuksiin ja 
kehittämiskohteisiin liikkujana. 


