Kulttuuripassi
Varhennetussa saksan kielen opetuksessa käytettävä; voidaan tulostaa vihkona tai
yksittäisinä sivuina, jotka liimataan vihkoon tai kerätään portfolioon.
Aukeama per teema. Ensin aiheeseen liittyvä kuvitus, jonka avulla aihetta voi käsitellä, sen
alapuolella oppilaan itsearviointia varten valintaruudut:
Opin paljon uutta / jonkin verran / vähän.
Toisella sivulla laatikko, jossa otsikko Das mag ich;
oppilas voi piirtää tai kirjoittaa, mistä piti tässä osiossa.
Ehdotus: Mitä tiedät saksankielisistä maista? (Padlet) - alkuun ja loppuun.

Teemat
1. Kaikkea hyvää koulun alkajaisiksi! Saksassa, Itävallassa ja Sveitsin saksankielisillä
alueella on tapana, että ensimmäisen luokan oppilaat saavat koulunaloituspäivänään
koristeellisen pahvitötterön, joka on täytetty herkuilla, leluilla ja koulutarvikkeilla.Tämä
die Zückertüte/Schultüte otetaan mukaan kouluun.
Kuvitus: kuva, jossa useampi Zuckertüte.
Linkkivinkki: https://www.youtube.com/watch?v=7WarQ5tYB9c
2. Missä puhutaan saksan kieltä?
Kuvitus: Saksankielisten maiden kartta. Liput voidaan piirtää kuvaan.
3. Brändit eli mitä saksankielisten maiden tuotemerkkejä ja asioita oppilaat tietävät?
Kuvitus: Audi, BMW, Toblerone, Brezel, Bratwurst, PEZ, Lidl, Haribo, Alpit.
4. Muutamia nähtävyyksiä ja yksi koira saksankielisistä maista
Kuvitus: Brandenburgin portti, Neuschwansteinin linna, Wienin Prater-huvipuiston
maailmanpyörä, Alpit, Bernin paimenkoiran pentu.
5. Saksankielisten maiden ruokia ja koulun eväsleipäperinne (tarjolla ei ole
koululounasta, kuten meillä).
Kuvitus: Koulueväät, Bratwurst, Müsliä, Emmental-juustoa, Sacherkakkua,
Mozartinkuulia.
6. Martinpäivä eli der Martinstag, jota vietetään roomalaiskatolisilla alueilla vuosittain
11. marraskuuta.
Kuvitus: lyhtyjä, lasten lyhtykulkue eli Laternenzug, perinteinen leivonnainen der
Stutenkerl/Weckenmann, nimi vaihtelee alueittain ja lisäksi lapsia lyhtyjen kanssa
laulamassa ovella.
7. Nikolausinpäivä eli der Nikolaustag, jota vietetään vuosittain 6. joulukuuta.
Kuvitus: lautasellinen saksalaisia adventtipikkuleipiä, suklaanikolaushahmo ja
suklaakrampushahmo (itävaltalainen perinne), oven eteen asetettuja talvikenkiä.
8. Karnevaalit eli der Karneval/der Fasching.
Kuvitus: serpentiinejä, konfettia, karamellipussien heittämistä karnevaalikulkueessa,
soittokunta karnevaalikulkueessa, pelleksi “puettu” sokerimunkki.
9. Pääsiäinen eli Ostern.
Kuvitus: värillisiä kananmunia, jänis, suklaapupuja, kuva pääsiäiskaivosta
(saksalainen traditio; der Osterbrunnen).

Takakanteen: DDR:n aikaan Itä-Berliinissä käytössä ollut jalankulkijaliikennevalo,
josta on sittemmin tullut iso brändi.

Linkkivinkki:
http://www.ardmediathek.de/tv/Die-Sendung-mit-der-Maus/Der-Ostereierbaum-ARD/
Das-Erste/Video?bcastId=1458&documentId=36611682
Muutenkin kannattaa tutkailla die Sendung mit der Maus -ohjelman sivustoja, sieltä
löytyy paljon meille soveltuvaa materiaalia. Lisäksi nettisivuilla on pelejäkin:
https://www.wdrmaus.de/
Toinen hyvä sivusto: Sesamstraße saksaksi.
https://www.sesamstrasse.de/home/index.html
Ja tässä Arte-kanavan sivusto, jolta löytyy kivoja lyhyitä filmejä eri aiheista mm.
saksaksi ja ranskaksi.
https://sites.arte.tv/karambolage/de

