
4-6 – luokkien valinnaiskurssi keväällä 2019 
Torstain valinnaiskurssi (LV-tunti) toteutetaan keväällä 2019 teemalla EUROOPAN KIELET JA KULTTUURI.  

Valitse seuraavista mainoksista kolme sinua eniten kiinnostavaa numeroilla 1-3. Valitsemalla kurssin sitoudut osallistumaan kyseisen kurssin 
oppitunnille sekä suorittamaan kurssilla käsiteltävät sisällöt kevätlukukauden aikana.  

Palautus omalle opettajalle viimeistään maanantaina 14.1.2019. 

 
        EUROOPPALAISET  

      TANSSIT 
 

Oletko koskaan ollut mukana 
tanssimassa huutokatrillia? 

Entäpä tiedätkö millaisia tansseja 
ovat tanskalainen Hatuntekijä, 
ranskalainen Kalapiirakka tai 
suomalainen Kotterjolli? Tule 

ottamaan selvää ja tanssimaan 
kansantansseja ja muita 
eurooppalaisia tansseja. 

 

            
              MATKA ESPANJAAN 

Hola! Adios! Ovatko nämä tuttuja 
tervehdyksiä? Näitä ja paljon 
muuta espanjan kielestä ja 

kulttuurista opit tällä kurssilla. 
Espanja on yksi maailman 

puhutuimmista kielistä. Kurssin 
lopuksi järjestämme messuilla 
kuvitteellisen lentomatkan 

Espanjaan. 

 

        
INSPIROIDU  
ISLANNISTA 

 
Kiinnostaako sinua Islannin 

ruokakulttuuri, kieli, 
jalkapallojoukkue, luonto, 

kaupungit, tulivuoret, kuumat 
lähteet, viikingit, muoti tai jokin 
muu?  Tule ottamaan yhdessä 
selvää tuosta tarunhohtoisesta 
maasta, jotta voit messuilla 

brassailla Islanti-tietämykselläsi! 

 
    PARLA ITALIANO 

Ciao! Kurssilla opetellaan 
italian kielen alkeita ja 
tutustutaan italialaiseen 
kulttuuriin. Messuille 

valmistamme 
nukketeatteriesityksiä italian 

kielellä. Benvenuto! 

 

 
Euroopan  

kääpiövaltiot 

Tiesitkö, että Euroopassa on 
useampi kääpiövaltio? Pääset 
tutustumaan näihin eksoottisiin 
maihin toimittajan roolissa. 
Perehdyt tarkemmin ainakin 

yhden kääpiömaan yhteiskuntaan, 
kulttuuriin ja ajankohtaisiin 

tapahtumiin. Videokuvauksessa 
käytämme mahdollisuuksien 
mukaan Green screen -

tekniikkaa. 
 

MATKALLA  
EUROOPASSA 

Miten sinä rakentaisit Eiffel-tornin 
tai saisitko Pisan kaltevaan 
torniin oikean kaltevuuden? 
Luomme yhdessä esityksiä 
Euroopan nähtävyyksistä ja 

rakennamme niistä pienoismalleja 
pääosin kierrätysmateriaaleista. 

 

    
HEJ PÅ DIG! 

Välkommen till Sverige! Tämän 
kurssin jälkeen osaat ainakin 
laulaa onnittelulaulun ruotsiksi, 
tiedät mikä on Globen, osaat 
esitellä itsesi Kaarle Kustaalle, 
tutustut Pippi Långstrumpiin ja 

osaat tilata Tukholmassa 
jäätelöannoksen. Hoppa in ja 
lähde sinikeltaiselle seikkailulle! 

 

 
        Möchtest du mehr                                         

Deutsch lernen? 

Vuosi sitten tutustuttiin hieman 
saksan kieleen ja kulttuurin, nyt on 
mahdollisuus oppia lisää ja myös 

kokeilla keskustelua saksaksi 
Skypen välityksellä. Haluatko oppia 
kielen alkeet niin, että voit käyttää 

sitä matkustellessa Euroopan 
saksankielisissä maissa? Pääset 

mukaan myös, vaikka et olisikaan 
ollut viime kevään kurssilla. 

      
VIRTUAALI- 
INTERRAIL 

Haluatko matkata halki 
Euroopan junan kyydissä? 
Heitä mielikuvitusrinkka 

selkään ja hyppää mukaan 
virtuaalimatkalle! 

 

 

 

OPPILAAN NIMI JA LUOKKA _________________________________________ 


