LIIKUNTA
Suoritusjärjestys
Kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

Pakolliset kurssit
LI1 Taitoa ja kuntoa
Keskeiset sisällöt
. fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi
. lihashuolto ja rentoutus
. sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit
. voimistelu eri muodoissaan
. tanssi eri muodoissaan
. talviliikunta
. uinti ja vesipelastus
. yleisurheilu
. suunnistus ja luontoliikunta
LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen
Keskeiset sisällöt
. fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus
. sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit
. voimistelu eri muodoissaan
. tanssi eri muodoissaan
. talviliikunta
. kuntouinti ja vesiliikunta
. luontoliikunta
. jokin uusi liikuntalaji

Syventävät kurssit
LI3 Virkisty liikunnasta
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten
liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa
yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.
Opetus on ryhmäopetusta. Tarvittaessa opetusta eriytetään opiskelijalähtöisesti.
LI4 Yhdessä liikkuen
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu
opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältönä ovat vanhat tanssit.
LI5 Kuntoliikunta
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja
seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat
henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opettaja
tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

Koulukohtaiset syventävät kurssit
LI6 Laskettelukurssi
Kurssin tavoitteena on saada perustietoja ja -taitoja laskettelusta. Tavoitteena on myös
yhteistoiminnallisuuden ja yhteishengen vahvistaminen sekä myönteisten elämysten saaminen. Kurssi
toteutetaan pääosin viikonloppuina.

LI7 Pirteyttä palloilusta
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijan opiskeluvireyttä ja kuntoa. Tavoitteena on myös sosiaalisen
kanssakäymisen ja yhteistoimintataitojen vahvistaminen sekä erilaisten pallopelien taitojen kehittäminen.
Kurssi koostuu erilaisista joukkue- ja yksilöpeleistä. Kurssin opettaja suunnittelee kurssin sisällön yhdessä
opiskelijaryhmän kanssa. Arviointi annetaan suoritusmerkintänä.
LI8 Uudet lajit
Kurssin tavoitteena on myönteisten elämysten saaminen, liikuntakulttuurin tietämyksen sekä lajitietojen ja taitojen lisääminen. Kurssi koostuu useista erilaisista liikuntalajeista, joita on tarjolla Somerolla,
ympäristökunnissa ja lähikaupungeissa. Kurssi on tarkoitettu lähinnä 3. vuoden opiskelijoille. Arviointi
annetaan suoritusmerkintänä.
LI9 Liikunan lukiodiplomi
Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä
harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina ovat myös opiskelijan liikuntatiedot sekä hänen
kykynsä arvioida omien liikuntaprosessien lisäksi liikunnan merkitystä. Liikuntakykyisyys mitataan erillisillä
testeillä. Liikuntatietoja esitetään opiskelijan tekemän tutkielman avulla. Erityisosaaminen arvioidaan
opiskelijan antaman näytön perusteella hänen valitsemassaan lajissa. Portfoliossa opiskelija kuvaa
liikuntaharrastustaan sekä osallistumistaan koulun liikuntatoimintaan. Diplomin saamisen ehtona on, että
opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi.
Liikunnan lukiodiplomista saatava todistus on lukion päättötodistuksen liite.

