


2

1. Johdanto 1. Johdanto 
2. Lämmitellään – orientoidutaan aiheeseen
3. Mistä tässä on kyse? – syvemmälle aiheeseen
4. Purku

Mitä opin tänään? on Interpedia ry:n vuosina 2015–2016 toteuttama ulkoasiainministeriön 
tukema globaalikasvatushanke. Interpedia on suomalainen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä 
on edistää lapsen oikeuksien toteutumista YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Glo-
baalikasvatuksen keinoin Interpedia pyrkii lisäämään suomalaisten lasten ja nuorten kiinnostus-
ta ja ymmärrystä siitä, mitä hyvä lapsuus tarkoittaa, ja halua osallistua sen edistämiseen niissä 
maissa, joissa lasten oikeuksien toteutuminen on yhä heikolla tasolla. Globaalikasvatustoimin-
nassaan Interpedia osallistaa myös kumppanimaissa olevia nuoria ja lapsia.

Tämän oppimateriaalin harjoitusten tavoitteena on saada lapset ymmärtämään, että oppimista 
tapahtuu koko ajan ja se ei välttämättä ole aina liitoksissa kouluun, vaikkakin koulu on yksi tär-
keimmistä oppimisen ympäristöistä ja sellaisenaan erittäin tärkeä. Lisäksi yritetään saada hei-
tä pohtimaan oppimiseen ja koulutukseen liittyvien asioiden samankaltaisuuksia ja eroja Suo-
men ja Nepalin välillä.

Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Mitä opin tänään? -videon kanssa, 
joka löytyy YouTubesta Interpedian kanavalta. Video ja harjoitukset on suunnattu alakouluikäi-
sille lapsille. Harjoitusten ikäsuositus on mainittu kunkin harjoituksen yhteydessä, mutta harjoi-
tuksia voi soveltaen käyttää myös muunikäisten kanssa. Lämmittelyleikkien tavoitteena on vi-
rittäytyä tunnelmaan ja työpajan teemaan sekä purkaa ylimääräistä energiaa. Loppuleikit ovat 
tärkeitä, jotta työpajassa käsitellyt asiat voidaan koota ja käsitellä huolellisesti. Harjoitusten yh-
teydessä on annettu niiden arvioitu kestoaika, ja niistä työpajan ohjaaja voi koota sopivan mit-
taisen kokonaisuuden (45 min /90 min/120 min). Harjoitusten vaatima aika voi kuitenkin vaih-
della ryhmän koon ja dynamiikan mukaan.

Ennakkotehtävä
Opettaja pyytää työpajaa edeltävänä päivänä lapsia miettimään joko yksin tai ystävien/perheen 
kanssa jonkin asian minkä he oppivat sinä päivänä. Opittu asia voi liittyä mihin vain, joko kou-
lussa opetettuihin asioihin, kotiin, harrastuksiin jne. ”Lämmittelyleikkien” jälkeen työpajan ve-
täjä pyytää lapsia kertomaan siitä mitä he olivat oppineet edellisenä päivänä. Usein esiin tulee 
kahdenlaisia asioita; tietoja ja taitoja. Ohjaaja voi kertoa, että molempien opettelu on yhtä tär-
keää ja ne eivät sulje toisiaan pois.
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2. Lämmitellään –  
 orientoidutaan aiheeseen

1. Johdanto 
2. Lämmitellään – orientoidutaan aiheeseen
3. Mistä tässä on kyse? – syvemmälle aiheeseen
4. Purku

Tämän osion harjoitusten tarkoituksena on saada lapset purkamaan ylimääräistä energiaa, kes-
kittyä työskentelyn aloittamiseen ja ryhmän johdattelu työpajan aiheeseen.

Nepal ja kehitysmaat
Kohderyhmä: 3.–6.-luokkalaiset 
Aika: 5–10 min 
Tarvikkeet: maailman kartta

Tällä osiolla tunti kannattaa aina aloittaa. Harjoituksen tarkoituksena on kertoa Nepalista ja ke-
hitysmaista yleensä yleistietoa. Lapset saavat kuitenkin osallistua keskusteluun arvailemalla lu-
kuja tai kertomalla ajatuksiaan. Aluksi ohjaaja näyttää Nepalin kartalta ja kysyy kuinka monta 
asukasta Nepalissa on (31 miljoonaa). Nepalin sosiaalista monimuotoisuutta voi tuoda esille 
kysymällä kuinka montaa kieltä Nepalissa puhutaan äidinkielenä (123). Tämän jälkeen ohjaaja 
voi kertoa muuta yleistietoa Nepalista (maailman köyhimpiä maita, uskonnosta, vuoden 2015 
maanjäristyksestä jne.). Tämän jälkeen on hyvä käsitellä koulutuksen asemaa Nepalissa. Vaikka 
lähes kaikki lapset Nepalissa aloittavat koulun ja se on periaatteessa ilmaista (sekä uuden pe-
rustuslain mukaan pakollista), läheskään kaikki lapset eivät käy sitä loppuun. Ohjaaja voi kysyä 
lapsilta mitä mahdollisia syitä tälle voi olla ja tämän jälkeen käydä niitä läpi yhdessä oppilaiden 
kanssa. Syyt ovat yleensä hyvin tyypillisiä kehitysmaille: työnteko, kotitöissä avustaminen, eri-
laiset ylimääräiset koulunkäyntiin liittyvät kulut (koulupuku, koulukirjat) ja tyttöjen hyvin alhai-
nen naimisiinmenoikä. 

Nepalin käsittelyn jälkeen ohjaaja voi kysyä lapsilta mitä heille tulee mieleen sanasta kehitys-
maa ja keskustella heidän kanssaan kehitysmaan käsitteestä ja siitä mikä tekee maailmasta ke-
hitysmaan. Tämän jälkeen lapset voivat arvata kuinka monta kehitysmaata maailmassa on (146, 
joista 48 vähiten kehittynyttä). On tärkeää kertoa myös, että kehitysmaita on hyvin monenlai-
sia; niissäkin on rikkaita ihmisiä, mutta varallisuus on yleensä jakautunut hyvin epätasaisesti.

Mikä on kehitysmaa?
Maailma yritetään usein jakaa kahteen luokkaan: kehitysmaihin ja kehittyneisiin maihin. 
Maailman valtioita ei kuitenkaan voi jakaa näin karkeasti kahteen luokkaan, sillä kaikkien 
maiden sisällä on rikkaita ja köyhiä ihmisiä. Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n 
(Organisation for Economic Cooperation and Development) kehitysapukomitea DAC pi-
tää yllä listaa maista, jotka luetaan kehitysmaiksi ja joille annettu apu voidaan tilastoida 
kehitysyhteistyöksi. Lista jakautuu neljään osaan: vähiten kehittyneet maat, muut ma-
talan tulotason maat, alemman keskitulon maat ja ylemmän keskitulon maat. Näitä niin 
sanottuja vähiten kehittyneitä maita on 48. Ne ovat maita, joissa voi olla esim. matala 
tulotaso, heikko terveystilanne ja/tai alhainen koulutustaso. Nepal on yksi näistä maista.

Muita vähiten kehittyneisiin maihin kuuluvia valtioita ovat esimerkiksi: Afganistan, Bang-
ladesh, Etiopia, Myanmar, Niger, Senegal, Uganda ja Zambia.
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Rikkinäinen puhelin

Kohderyhmä: 3.–6.-luokkalaiset 
Aika:  5 min 
Tarvikkeet: esimerkkilauseita, liite1

Lapset ja ohjaaja seisovat rivissä. Ohjaaja kuiskaa ensimmäisen lapsen korvaan jonkin lauseen 
koulutukseen ja/tai Nepaliin liittyen, kuten ”Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, ja siel-
lä viljellään paljon riisiä”. Tätä kuiskataan rivissä eteenpäin, kunnes rivin viimeinen sanoo lau-
seen ääneen sellaisena kun on sen kuullut. Tämän jälkeen ohjaaja kertoo alkuperäisen lauseen.

Pallopeli

Kohderyhmä: 3.–6.-luokkalaiset 
Aika:  5 min 
Tarvikkeet: Pallo tai jokin muu esine, jota voi heitellä piirissä

Lapset ja ohjaaja seisovat piirissä. Ohjaajalla on pallo ja hän aloittaa leikin sanomalla jonkin 
asian, joka hänelle tulee mieleen sanasta ”oppiminen”. Hän heittää pallon jollekin oppilaalle, 
joka vuorostaan sanoo yhden asian, joka hänelle tulee mieleen sanasta ”oppiminen”. Palloa hei-
tellään niin kauan kunnes kaikki lapset on käyty läpi. Juju on siinä, että lähestulkoon minkä ta-
hansa asian voi liittää oppimiseen, vääriä vastauksia ei ole.

Mielipidejana

Kohderyhmä: 3.–6.-luokkalaiset 
Aika:  5–10 min 
Tarvikkeet: väittämiä, liite 1

Luokkaan tehdään tilaa jonka keskellä kulkee kuvitteellinen jana. Ohjaaja esittää väittämiä yksi 
kerrallaan ja lapset liikkuvat janalla sen mukaan mitä mieltä he ovat ohjaajan esittämistä väit-
tämistä. Janalla voi liikkua täysin vapaasti. Janan toiseen päähän menemällä on ”täysin samaa” 
mieltä väittämän kanssa ja toiseen päähän menemällä ”täysin eri mieltä”. Keskellä olevat ”eivät 
ole samaa, eivätkä eri mieltä”. Jokaisen väittämän jälkeen ohjaaja voi pyytää joitakin lapsia pe-
rustelemaan sitä miksi he ovat juuri sillä kohtaa janaa. 
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3. Mistä tässä on kyse?  
– syvemmälle aiheeseen 

Tässä osiossa on harjoituksia, joiden avulla pohditaan syvemmin lasten oppimista Suomessa ja 
Nepalissa sekä siihen vaikuttavia tekijöitä.

Mikä koulussa auttaa oppimaan
Kohderyhmä: 3–-6.-luokkalaiset 
Aika: 15–20 min 
Tarvikkeet: A3-paperia ja kyniä tai tabletti/tietokone

Oppilaat jaetaan pienryhmiin 1 ja jokaiselle ryhmälle jaetaan oma paperi/tabletti. Puolet ryhmis-
tä pohtii sitä mitkä asiat omassa koulussa auttavat oppimaan (innostava opettaja, hyvät oppikir-
jat, läksyt jne.). Toinen puoli taas miettii sitä, mitkä ovat koulussa sellaisia asioita, jotka haittaavat 
oppimista (meteli luokassa, oma jaksaminen, tunnilla edetään liian nopeasti tms.). Ryhmät joko 
kirjoittavat tai piirtävät asioita, toteutustavan voi valita itse. Työskentelyn aikana ohjaaja kyselee 
ryhmiltä niiden miettimiä oppimista haittaavia asioita yhtä monta kuin ryhmiä on (4 pienryhmää 
luokassa = 4 asiaa). Kun ryhmät ovat valmiita, ne saavat kertoa koko luokalle ajatuksistaan. Tämän 
jälkeen työskentelyä jatketaan samoissa ryhmissä niin, että ohjaaja antaa jokaiselle ryhmälle poh-
dittavaksi yhden oppimista haittaavan asian. Ryhmät saavat miettiä mitä näille asioille voisi teh-
dä ja kenen vastuulla niihin puuttuminen on. Joihinkin asioihin oppilaat voivat itse vaikuttaa, toi-
siin esimerkiksi opettaja. Kun ryhmät ovat valmiita, ne saavat kertoa ratkaisuistaan koko luokalle.

Harjoituksen voi toteuttaa myös draaman keinoin mininäytelminä, mutta tällöin kannattaa vara-
ta toteutukseen enemmän aikaa.
1 Lasten jakamisessa ryhmiin on monta mahdollista toteutustapaa. Jako kolmeen, jako silmämääräi-
sesti, samanväristen vaatteiden, istumapaikan tai syntymäpäivän mukaan jne.

Lapsi oppijana
Kohderyhmä: 3–-6.-luokkalaiset 
Aika: 15–20 min 
Tarvikkeet:	 lasten	kuvat	(erillinen	kuvaliite	www.interpedia.fi/globaalikasvatus),	 
 nepalilaisia nimiä (liite1), paperia ja kyniä tai tietokone/tabletti

Oppilaat jaetaan pienryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan yksi kuva, joka esittää joko suoma-
laista tai nepalilaista lasta sekä paperia/tabletti. Oppilaiden tehtävänä on keksiä kuvan lapselle 
tarina: mikä hänen nimensä on, kuinka vanha hän on, keitä hänen perheeseensä kuuluu, har-
rastukset jne. Tarinan kirjoittamisen helpottamiseksi ohjaaja voi heijastaa taululle listan nepali-
laisia nimiä. Kun tarinat ovat valmistuneet, ohjaaja pyytää ryhmiä miettimään käykö kuvan lapsi 
koulua vai ei. Jos lapsi ei käy koulua, oppilaat voivat miettiä syitä siihen. Oli kyseessä sitten kou-
lua käyvä lapsi tai ei, oppilaita pyydetään kirjoittamaan minkälaisia asioita ja missä (koulussa, ko-
tona, vapaa-ajalla jne.) kuvan lapsi on viimeisen viikon aikana oppinut. Lopuksi oppilaat voivat 
esitellä työnsä muulle luokalle. 

1. Johdanto 
2. Lämmitellään – orientoidutaan aiheeseen
3. Mistä tässä on kyse? – syvemmälle aiheeseen
4. Purku
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Mitä opin tänään?

Kohderyhmä: 3.–6.-luokkalaiset 
Aika:  10–15 min 
Tarvikkeet:	 lasten	kuvat	(erillinen	kuvaliite	www.interpedia.fi/globaalikasvatus),	 
   paperia ja kyniä tai tietokone/tabletti

Oppilaat jaetaan pienryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan yksi kuva, joka esittää joko suoma-
laista tai nepalilaista lasta sekä paperia/tabletti. Ryhmissä tuotetaan juliste otsikolla ”Mitä opin 
tänään?”. Lapset kirjoittavat tai piirtävät siihen kaikki asiat joita kuvan lapsi on oppinut yhden 
kuvitteellisen päivän aikana. Ohjaaja voi esittää lisäkysymyksiä, kuten: ”Mitä hän on oppinut ko-
tona? Entä koulussa? Tai harrastuksessa?” jne. Kun oppilaat ovat valmiita, vaihdetaan kuvia ryh-
mien kesken niin, että ne ryhmät joilla aluksi oli suomalaisen lapsen kuva, saavat nepalilaisen 
lapsen kuvan ja toisinpäin. Julisteen toiselle puolelle tuotetaan uuden kuvan pohjalta saman-
lainen esitys kuin aikaisemman kuvan lapsesta. Valmiit työt voidaan esitellä luokalle ja pohtia 
yhdessä oliko opituissa asioissa eroja ja mistä nämä erot johtuivat.

Väittely

Kohderyhmä: 5.–6-luokkalaiset 
Aika:  20–30 min 
Tarvikkeet: väittelyn aiheita, liite 1

Ohjaaja jakaa luokan kahteen joukkueeseen. Joukkueille annetaan vastakkaiset väittämät, joi-
ta he joutuvat puolustamaan väittelyssä. Joukkueet valitsevat keskuudestaan kolme henkilöä 
edustamaan heitä varsinaiseen väittelyyn. Ennen väittelyä molemmilla joukkueilla on 10-15 mi-
nuuttia aikaa valmistautua väittelyyn keksimällä ja kirjaamalla ylös omaa kantaa puolustavia ar-
gumentteja. Ohjaaja toimii väittelyn tuomarina. Ohjaaja voi määritellä väittelyn kestoksi esimer-
kiksi 5 minuuttia tai antaa sen jatkua niin kauan kun väittely pysyy hedelmällisenä. Tärkeää on 
nojata argumentit mahdollisimman pitkälti tosiasioihin, ei tunteisiin. Henkilöön käyvät ”ad ho-
minem”-argumentit ovat ehdottomasti kiellettyjä. Tässä harjoituksessa on tärkeää käydä peli-
säännöt läpi ja purkaa tilanne väittelyn jälkeen.
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Ajatuskartta

Kohderyhmä: 3.–6.-luokkalaiset 
Aika:  10–15 min 
Tarvikkeet: esimerkkejä otsikoiksi (liite 1), paperia ja kyniä tai tietokone/tabletti

Oppilaat jaetaan pienryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan paperia/tabletti. Eri ryhmille an-
netaan omat otsikot, jotka ovat muodostettavan käsitekartan pohja. Ryhmät saavat sen jälkeen 
tehdä käsitekartan siitä kuinka, mitä ja miksi opitaan eri tilanteissa.

Käsitekartat voivat olla omansa näköisiä, mitään tarkkaa mallia ei tarvitse noudattaa, niihin voi 
piirtää tai kirjoittaa, ottaa kuvia yms. Valmiita tuotoksia voi esitellä koko luokalle.

Maanjäristys

Kohderyhmä: 3.–6.-luokkalaiset 
Aika:  5 min 
Tarvikkeet: av-laitteisto (ei pakollinen)

Harjoitus aloitetaan sillä, että ohjaaja kertoo miten Nepalissa harjoitellaan toimimaan maanjäris-
tyksen aikana, samaan tapaa kuin Suomessa on paloharjoituksia. Ohjaaja kertoo kuinka maan-
järistyksen aikana suojaa kannattaa etsiä pöydän alta, pysyä pois ikkunoiden tai mahdollisesti 
putoavien asioiden lähettyviltä 2. Ohjaaja voi myös näyttää maanjäristyksiä käsittelevän opetus-
videon Youtubesta (esim. ”Safety Measures During an Earthquake”, vain englanniksi) jossa ker-
rotaan kuinka suojautua maanjäristykseltä. 

Kun suojautumisohjeet on käyty läpi, ohjaaja alkaa rummuttamaan pöytää ja lasten täytyy suo-
jautua ”maanjäristykseltä” juuri opituilla tavoilla. Oppilaiden pitää suojautua nopeasti pulpet-
tien alle mahdollisimman kauas ikkunoista, kirjahyllyistä yms. Ohjaaja kiertää luokassa ja käy 
läpi ovatko kaikki suojautuneet kunnolla. 
2 Lisätietoa esim. Helsingin yliopiston Seismologian instituutin sivuilta www.seismo.helsinki.fi
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4. Purku

Tietokilpailu
Kohderyhmä: 3.–6.-luokkalaiset 
Aika: 5–10 min 
Tarvikkeet: kysymyksiä (liite 1), liitutaulu/dokumenttikamera

Lapset jaetaan kahteen yhtä suureen joukkueeseen. Tietokilpailun voi toteuttaa monella eri 
tavalla, esim kumpi joukkue saa ensin 5 pistettä, jalkapallokenttä-mallilla 3 tms. tai käydä kaik-
ki kysymykset läpi.

Mitä opin tällä tunnilla?
Kohderyhmä: 3.–6.-luokkalaiset 
Aika: 5 min 
Tarvikkeet: Pallo tai jokin muu esine, jota voi heitellä piirissä

Ohjaaja ja lapset muodostavat ringin ja ohjaajalla on pallo, hernepussi tms. Hän aloittaa ja kertoo 
mitä on oppinut tunnin aikana ja mikä oli kaikkein hauskinta. Sen jälkeen hän heittää pallon seu-
raavalle, joka kertoo samat asiat. Palloa heitellään niin kauan kunnes kaikki lapset on käyty läpi.

Mielipidejana 
Kohderyhmä: 3.–6.-luokkalaiset 
Aika: 5 min 
Tarvikkeet: kysymyksiä tunnin kulusta, liite 1 

Tunnin lopussa mielipidejanaa voi käyttää palautteen keräämiseen lapsilta siitä miten tunti on 
mennyt. Ohjeet mielipidejanan tekemiselle löytyvät aikaisemmin tästä oppimateriaalista.

3 Jaa oppilaat kahteen ryhmään ja piirrä taululle jalkapallokenttä ja maalit. Piirrä jalkapallokent-
tään keskiviiva ja jaa puoliskot vielä kolmeen osaan. Aseta jalkapalloa kuvaava magneetti keskivii-
valle. Oppilaat asettuvat joukkueena jonoon. Esitä jonon ensimmäisille joku tunnin aiheisiin liittyvä 
kysymys. Se, joka vastaa ensimmäisenä oikein kysymykseen saa liikutettua taululla jalkapalloa seu-
raavalle viivalle kohti vastustajan maalia. Jonon ensimmäiset siirtyvät jonon taakse ja nyt ensimmäi-
sinä olevat ovat vastausvuorossa. Kysymyksiä esitetään kunnes jompikumpi on onnistunut oikeilla 
ja nopeilla vastauksilla liikuttamaan pallon vastustajien maaliin. 

Vaihtoehtoisesti: Jos oppilaita on paljon, kannattaa oppilaat jakaa useampaan joukkueeseen. 
Tällöin voi taululle piirtää esimerkiksi juoksuradan ja jakaa radan viiteen yhtä suureen osaan. Kukin 
joukkue asettaa magneetin lähtöviivalle merkiksi joukkueen kilpailijasta. Jonon ensimmäiset vastaa-
vat kysymykseen, aivan kuten jalkapallovisassa ja siirtyvät vastattuaan jonon perälle. Nopeimmin 
oikein vastannut joukkue voi liikuttaa pelimerkkiään yhden askeleen kohti maaliviivaa. Voittajajouk-
kue on se, jonka pelimerkki ensimmäisenä ylittää maaliviivan (Plan, Tehtäviä lapsen oikeuksista,  
globaalikoulu.plan.fi).

1. Johdanto 
2. Lämmitellään – orientoidutaan aiheeseen
3. Mistä tässä on kyse? – syvemmälle aiheeseen
4. Purku
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2. Lämmitellään

Rikkinäinen puhelin

Väittämiä: 

• ”Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, ja siellä viljellään paljon riisiä”

• ”Nepalissa moni lapsi ei käy koulua loppuun”

•  ”Nepalissa lasten täytyy käyttää koulussa koulupukua, joka vanhempien pitää ostaa”

• ”Dalitit 4, eli kastittomat, ovat Nepalin köyhimpiä ihmisiä”

Mielipidejana

Väittämiä: 

• ”Koulussa on kivaa”

• ”Aikuisetkin oppivat uusia asioita”

• ”Olen oppinut tänään jotain”

• ”Suomessa koulupäivä on pidempi  
kuin Nepalissa” 5

• ”Suomessa ja Nepalissa kaikki lapset  
pääsevät kouluun”

• ”Tykkään oppia uusia asioita”

•  ”Nepalissa koulupuvuista ei tarvitse maksaa” 6

• ”Nepalissa on enemmän maanjäristyksiä  
kuin Suomessa” 7

• ”Nepal on rikkaampi maa kuin Suomi”

• ”Maailman korkein vuori on Nepalissa” 8

4 Lisätietoa esimerkiksi www.dalit.fi 
5 Väärin. Koulupäivien pituus on yleisesti ottaen sama
6  Väärin. Perheiden pitää maksaa koulupuvut  
 ja koulukirjat.
7  Kyllä. Myös Suomessa mitataan kymmeniä 
 maanjäristyksiä vuosittain, mutta ne ovat niin pieniä,  
 ettei niitä juurikaan havaitse, mutta Nepalissa niitä  
 on huomattavasti enemmän ja ne ovat voimakkaampia.
8 Kyllä. Mt. Everest on Nepalin ja Tiibetin (Kiina)  
 alueella ja se on 8850 metriä korkea.
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3. Mistä tässä on kyse? – syvemmälle aiheeseen

Lapsi oppijana

Nepalilaisia nimiä: 

• Tyttöjen nimiä: Shirisha, Amita, Sajita, Sang, Soneeya, Reshma

• Poikien nimiä: Bishal, Bibek, Krishna, Aashish, Sajit, Manish

Väittely

Väittelyn aiheita: 

• ”Koulunkäynti on tärkeää”

• ”Koulu on paras paikka oppia”

• ”Kännyköitä ei saa käyttää tunnilla”

• ”Tyttöjen ja poikien liikuntatunnit täytyy pitää yhdessä”

Ajatuskartta

Esimerkkejä otsikoiksi:

• Mitä opitaan koulussa? Miten? Miksi?

• Mitä opitaan kotona? Miten? Miksi?

• Mitä opitaan koulussa? Miten? Miksi?

• Mitä opitaan harrastuksessa? Miten? Miksi?

• Mitä opitaan aikuisena? Miten? Miksi?

• Mitä opitaan koulussa Nepalissa? Miten? Miksi?
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4. Purku

Tietokilpailu

Kysymyksiä:

• Kuinka monta asukasta on Nepalissa? (n. 31 miljoonaa)

• Entä Suomessa? (n. 5,5 miljoonaa) 

• Onko Suomi kehitysmaa? 

• Mikä on Nepalin pääkaupunki? (Kathmandu)

• Entä Suomen? 

• Saako Nepalissa kouluruokaa? (Yleensä ei)

• Onko Nepalissa koulutodistuksissa samanlaisia numeroita kuin Suomessa?  
(Ei, arvosanat ovat prosenteissa) 

• Missä kahdessa maassa on maailman korkein vuori?  
(Yksi piste per maa: Nepal ja Tiibet/Kiina) 

• Kuinka monta kehitysmaata on maailmassa? (146, v. 2016) 

Mielipidejana

Kysymyksiä tunnin kulusta:

• ”Tunnilla oli kivaa”. Jatkokysymyksenä voi kysyä mikä oli kiinnostavinta/kivointa?

• ”Opin tällä tunnilla jotain”. Jatkokysymyksenä voi kysyä oppilailta mitä he ovat oppineet?

• ”Haluaisin oppia lisää Nepalista/kehitysmaista” 




