
4-6 – luokkien valinnaiskurssi keväällä 2020 

 

Torstain lyhytvalinnaiskurssi (LV-tunti) toteutetaan keväällä 2020 teemalla MAAILMAN KIELET JA KULTTUURIT. 

Valitse seuraavista mainoksista kolme sinua eniten kiinnostavaa numeroilla 1-3. Valitsemalla kurssin sitoudut osallistumaan kyseisen kurssin 

oppitunneille sekä suorittamaan kurssilla käsiteltävät sisällöt kevätlukukauden aikana. Kurssit käynnistyvät torstaina 16.1.2020. 

Palauta tämä lomake omalle opettajalle viimeistään maanantaina 13.1.2020. 

 

OPPILAAN NIMI, LUOKKA JA KOULU  _____________________________________________________ 

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS ___________________________________________________________ 

 
VIIKINGIT! 

 
Valloitukset, löytöretket riimut 

ja saagat. Tule tutustumaan 
viikinkien elämään ja 

uskomuksiin. Tutkimme 
tuhannen vuoden takaista 

maailmaa. 
 

Tervetuloa etsimään tietä 
Miklagårdiin! 

 

    
ANIMAL PLANET 

 
Tiedätkö mikä on kenkänokka? 
Tai ai-ai? Entä oletko koskaan 
kuullut dugongista? Missä päin 
maailmaa elää otus nimeltä 

aksolotli? Tämä kaikki selviää, 
kun tulet matkalle maailman 

ympäri!       
 

 
KIRJASEIKKAILU 

 
Kaikkihan tuntevat Peppi 
Pitkätossun tai Grimmin 

pelottavat tarinat, mutta kuka 
ne kirjoittikaan ja missä? 

Tervetuloa kirjallisuusmatkalle 
lasten ja nuorten 

kirjaklassikoiden pariin sekä 
tekemään niitä tutuksi myös 

muille! 

 
   VIHREÄ LIPPU -RAATI 

 
Lippu liehuu jo salossa, mutta 
ei tämä ollut vielä tässä! Mikä 

olisi uusi teemamme: Vesi, 
Terve elämä, Lähiympäristö, vai 

jokin ihan muu?  
Tule suunnittelemaan ja 

aloittamaan uutta Vihreä lippu-
vuotta 2020. 

 
MINUN YSTÄVÄNI  
ON VILLASUKKA 

 
Tule tutustumaan 

käsityökulttuuriin meillä ja 
muualla. Perehdymme 

erityisesti neuletöihin ja villaan 
materiaalina. 

Tavoitteena on oppia 
neulomaan villasukka. 

 

 
OPI ESPANJAA! 

 
Tervetuloa oppimaan espanjan 

kielen alkeita! Opetellaan 
puhumaan ja kirjoittamaan 
keskeisiä espanjan kielen 

tervehdyksiä, toivotuksia ja 
huudahduksia. Tutustutaan 
monipuolisesti Espanjaan 
maana, sen eri alueisiin, 

espanjan kieleen ja kulttuuriin. 
Lisäksi tutustumme maailman 

muihin espanjankielisiin maihin. 
 

    
   KÄÄK – SARJAKUVAA! 

 
Tällä kurssilla sarjakuvien 
lukemisen lisäksi esittelet 

muille kurssilaisille valitsemasi 
sarjakuvantekijän, tutustut 

sarjakuvan keinoihin 
tarinankerronnassa ja piirrät 

oman sarjakuvan. Ehkä mukaasi 
tarttuu myös aforismi-

elämänviisautta Tenavien 
tapaan: "Ystävä auttaa 

silloinkin, kun sinulla on 
hilsettä." 

 
EURO2020  

 
Football European 
Championship Final 

Tournament. Otamme 
varaslähdön kohti jalkapallon  

EM-kisoja. Tutustumme 
kisakaupunkeihin ja 

joukkueisiin. Esittelemme 
tähtipelaajia. Ja tietenkin 
pelaamme kaikki ottelut 
etukäteen. Kaiken tämän 

teemme englannin kielellä.  
Kick off! 

 

 
   MAAILMAN TAITEET 

 
Tervetuloa tutustumaan eri 

maiden kulttuureihin taiteen 
kautta. Miten taide kuvastaa 

maan kulttuuria? Millaisia 
taideaarteita eri puolilta 

maailmaa löytyy? Tunnetko jo 
joitain kuuluisia taiteilijoita? 

Kurssilla tutustumme maailman 
taideaarteisiin.   

 

 
РОССИЯ 

 
Haluaisitko oppia lukemaan 

kyrillisiä kirjaimia ja samalla 
tutustua slaavilaisten kielten 

perussanastoon ja 
itänaapurimme historiallisiin 

animaatioelokuviin?  
 

Tervetuloa venäjän kielen 
kurssille!  


