MONUMENTTIPATSAAT
Tutustutaan pääkaupungin nähtävyyksiin tekemällä niistä patsaita. Mitä enemmän monumentteja,
(esim. Eiffel, Notre Dame, Riemukaari, Louvre, Beaubourg...) sitä useamman tunnin
alussa/lopussa tämän voi teettää.
1) Venyttely
 Katsotaan monumentin kuva ja joku pieni video, jos löytyy.
 keksitään monumentille patsasasento yksin tai pareittain tehtävänä, kohteesta riippuen.
 Patsasta tehdessä sanotaan aina monumentin nimi.
2) Patsaanvapautus
 Patsaat "jähmettyvät". Opettaja käy "vapauttamassa" patsaat sanomalla aina monumentin
nimen ja taputtamalla olkapäälle.
 Muutaman oppilaan jälkeen ryhmä vapauttaa patsaan sanomalla monumentin nimen, kun
opettaja taputtaa oppilasta olkapäälle.
3) Monumentin kuvan väritys
4) Askartelua
 Kun useampia monumentteja on käyty läpi: Piirrä ja leikkaa valitsemasi monumentin
ääriviivat mustalle pahville. (1.luokalla opettaja voi piirtää ja oppilaat vain leikkaavat) Laveeraa
vesiväreillä valkoiselle taustapaperille päivä- tai iltataivas. Liimaa seuraavalla kerralla
monumentti paperin alareunaan.
Loppujaksosta osataan esittää jo monta monumenttia, koska aina kerrataan edelliset patsaat,
ennen kuin otetaan uusi. Kun monumentteja on kasassa riittävästi, niistä voi tehdä esim.
pidemmän "jumpan"/venyttelyn tai esim. koko pöytäryhmä esittää yhtä monumenttia ja muiden
pitää tunnistaa, mitä.
RUOKA-ASKARTELU:
 Ranskalainen aamupala: rullataan kroissantit keltaisesta huovasta, liimataan ne itse
leikatulle pahviasetille ja suunnitellaan oma kaakaomuki Ranskan väreissä
 Voi askarella myös bretzeleitä muovailuvahasta, tortilloja huovasta...
SATUHAHMOASKARTELU
 Kielialueen satuhahmo pahveista leikaten, piirtäen ja liimaten.

JUMPPASALISSA TAI PIHALLA – tuttuja juttuja, mutta toimii hyvin varsinkin iltapäivän viimeisillä
tunneilla...


Väripussiviesti: Luokan voi jakaa neljään, yksi jono salin kaikkiin kulmiin, joten yhtä aikaa
käynnissä kaksi juoksua kummassakin salin reunassa. En ottanut kilpailuefektiä tähän, vaan
toimii ihan niinkin, että juostaan niin kauan kuin jaksetaan 😂. Kapulan sijasta annetaan
väripussia (vaihdetaan väriä kapulan sijaan ja sanotaan värin nimi).


Lipunväritervapata: Oppilas kulkee sanoen jokaisen kaverin kohdalla yhden lipun väreistä.
(bleu, blanc, rouge, bleu blanc rouge) Kun oppilas sanoo poikkeavan sanan (esim. Bonjour!) ja
tiputtaa hernepussin oppilaan selän taakse, juostaan kuten tervapadassa.


Hyppynarujuttuja ja ruutuhyppelyä numeroita harjoitellessa.

SUOSIKKILEIKKI EKALTA JAKSOLTA:


"Le Monstre" (sovellettu joidenkin lasten tuntemasta zombi-leikistä): Oppilaat istuvat
paikoillaan, siksi toimii levottomilla ryhmillä ryhmillä hyvin. Yksi oppilas on hirviö, joka kulkee
kädet edessä pitkällä (kuten zombilla) ja koittaa ehtiä koskemaan kaverin olkapäihin tai
pulpettiin, ennen kuin kaveri pelastaa itsensä sanomalla jonkun muun kaverin nimen (Pekka
sanoo: "Je m'appelle Laura", hirviö lähtee Lauraa kohti, Laura sanoo Je m'appelle Liisa, hirviö
lähtee Liisaa kohti...) Tätä voi pelata myös eri sanoilla laittamalla jokaisen oppilaan pöydälle
esim. värilappuja tai eläinkuvalappuja.

