
Saateviesti opettajille:

Hei!
Tässä ohje QR-koodiradan suorittamiseen.

QR-koodirata koostuu 8 rastista (+yhdestä bonusrastista), ja se on
kierrettävissä koko ensi viikon. Radalle ei tarvitse varata aikaa, vaan
voitte kiertää sen kun teille sopii! Koodiradan idea on ihailla ja arvostaa
koulustamme löytyvää kielten runsautta, ja aiheesta voikin luokassa
keskustella radan yhteydessä. Kunnioitus, hyväksyntä, ei osoitella
yksittäisiä oppilaita!

Rata alkaa ala-aulasta, ja sieltä löytyy myös kirjalliset oppilasohjeet
radan suorittamiseen. Rastit on sijoiteltu ympäri koulua eri kerroksiin, ja
joka rastilla ohjataan, minne seuraavaksi pitää mennä. Rastit on
äänitetty, jotta pienimmätkin oppilaat voivat siihen helposti osallistua!
Oppilaat tarvitsevat radalle mukaan laitteen, jolla skannata koodit sekä
kynän vastausten merkitsemistä varten.

Vastaukset merkitään vastaustaulukkoon.
Oikeat vastaukset ovat liitteenä, jotta voitte käydä ne läpi luokassa.

Antoisaa seikkailua kielten parissa!



Ohjeet oppilaalle:

Ohjeet lukuviikon QR-koodirataa varten:

Ympäri koulua on sijoitettu kahdeksan vihreää rastia, joissa
on QR-koodi. Rastit käsittelevät eri kieliä, joita koulumme
väki kohtaa arjessaan. Aika monessa kodissa puhutaan
muutakin kieltä kuin suomea!

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot (a,b,c) on luettu ääneen,
ja ne pääsee kuuntelemaan QR-koodin avulla. Joka rastilla
on myös ohje, mistä seuraava rasti löytyy.

Opettajaltasi saat vastauslomakkeen, johon voit merkitä
vastauksesi. Arvaa, ellet tiedä! Voit myös kysyä kaverilta -
hän saattaakin osata juuri sitä kieltä, mistä on kysymys!

Onnea matkaan!
Good luck!
Bonne chance!
¡Buena suerte!
Viel glück!
Lycka till!



RASTIT:

Rasti 1.
Mikä seuraavista kielistä ei ole kenenkään meidän koululaisen kotikieli?

a) thai b) espanja c) latina

Rasti 2.
Montaako kieltä norssissa osataan puhua? Ainakin...

a) 5-10 b) 15 - 20 c) 20 - 25

Rasti 3.
School, skola, schule, escuela ja  école tarkoittavat kaikki samaa eri kielillä. Suomeksi sana on:

a) koulu b) kola c) kenkä

Rasti 4.
Norssissa voi valita opiskeltavaksi kieleksi

a) espanjaa b) ranskaa c) saksaa.

Rasti 5.
Mitä kieltä on seuraava tervehdys? (sa-wat dii khaa)

a) kiinaa b) thaita c) arabiaa

Rasti 6.
Mikä seuraavista ei ole italiaa?

a) ciao b) arrivederci c) buenos días

Rasti 7.
Viro on suomen sukulaiskieli. Joskus sanat voivat huijata luulemaan merkityksiä toisiksi. Mitä
tarkoittaa viron sana pulmat?

a) tehtävät b) häät c) neuvot

Rasti 8.
Kuuntele tervehdyksiä eri kielillä. Montako kieltä tunnistat?

BONUSRASTI

Mikä Harry Potter -kirja on venäjäksi “Гарри Поттер и тайная комната”,
saksaksi “Harry Potter und die Kammer des Schreckens” ja italiaksi “Harry Potter e
la Camera dei Segreti”?

a) Harry Potter ja viisasten kivi
b) Harry Potter ja liekehtivä pikari
c) Harry Potter ja salaisuuksien kammio



VASTAUSLOMAKE LUKUVIIKON QR-KOODIRATAAN
Nimi: _________________ lk: ______

A B C

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ratkaisu:

LUKUVIIKON QR-KOODIRATAAN

A B C

1. x

2. x

3. x

4. x x x

5. x

6. x

7. x

8.  suomi, saksa, englanti, ruotsi, nepal,
venäjä, italia, espanja,thai, serbia, ranska,
arabia



Koodit rastille 8

THAI

SERBIA

ESPANJA

RANSKA



ITALIA

THAI

VENÄJÄ

NEPAL



RUOTSI

ENGLANTI

SAKSA

SUOMI



ARABIA

ESPANJA


