Helsinki - Kiina on POP  9.5.2014/ Salosen sälät
 http://venajaavautsi.wordpress.com
 Ohjeita wikin tekoon sekä mm. allaoleviin
sovelluksiin: salosensalat.wikispaces.com
Projektisivut:


Hämeen ja Pirkanmaan Kielitivoli 2 -projekti Ota kieli omaksi: otakieliomaksi.wordpress.com
Blogista löytyy esittelymateriaaleja kielivalinta-iltoihin (ru/sa/ra/ve/es),
kieli-suihkuihin, erilaisiin kieli- ja kansainvälisyystapahtumiin sekä kielten
ensimmäisille tunneille. Lisäksi on materiaalia kielitaidon merkityksestä
yleensä. Saat myös vinkkejä, miten kielet ja kielitaito tehdään näkyväksi
koulun arjessa. Osa materiaalista on tarkoitettu oppilaille ja huoltajille
jaettavaksi, osa opettajan ja koulun käyttöön.



Viime keväänä valmistui Kieli pelittää -projektimme. Keräsimme
neljän lukion opettajan voimin kielipelejä (en,ru,ve,sa,ra,it)
blogipohjalle: http://kielipelittaa.wordpress.com/about/
Uutena opeilta opeille –sivu, jonne kerään opettajien jo tekemiä
valmiita pelejä eri kirjasarjoihin.

 Liity Facebookissa perustamaani ryhmään TVT kielten opetuksessa. Saat hyviä vinkkejä ja voit kysyä
neuvoa ongelmatilanteissa ;)

Muutamia helppoja ja mukavia ilmaisia sovelluksia:
♥ https://getkahoot.com/
Kahoot on hauska ja mukaansatempaava kysely/tietovisatyökalu!
Voit tehdä esim. monenlaisia monivalintoja (mikä sana ei kuulu joukkoon, mikä
on oikea suomennos/vastaus/käännös, lisää aukkoon sopiva sana),
keskusteluita tai äänestyksiä/tiedusteluita. Ei vaadi oppilailta kirjautumista.
Ohjeet: http://salosensalat.wikispaces.com/Kahoot
Malli: https://play.kahoot.it/#/k/4d774d2d-ace5-4350-ae46-727f91727200

♥ http://Quizlet.com
Mahtava ohjelma vaikkapa sanakokeisiin tai erilaisten teemasanastojen
opetteluun. Ohjelmassa harjoitellaan myös oikeinkirjoitusta. Mukana myös ääni
sekä pari erilaista peliä. Pelkkä pelaaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista.
Ohjeet: http://salosensalat.wikispaces.com/Quizlet
Malli: http://quizlet.com/_p41ui

♥ http://padlet.com/
Padlet on nettiseinä, jonne voi helposti kerätä vaikka yhdessä oppilaiden kanssa
sanastoja, erilaisia kuvia tai videoita :) Sillä on kiva tehdä vaikka teemasanastoja,
matkakertomuksia kuvien kanssa yms. Ei vaadi oppilailta kirjautumista.
Ohjeet: http://salosensalat.wikispaces.com/Padlet
Malli: http://padlet.com/tainasalonen/malli

♥ http://www.voki.com/
Voki.com sivuston avulla voit luoda puhuvia animaatiohahmoja. Vokilla teet
hauskoja puhejuttuja.Sopii esimerkiksi erilaisiin esittelyihin, ohjeisiin, viesteihin tai
vinkkeihin. Kielen voi valita.Voit myös lisätä oman äänen.
Ohjeet: http://salosensalat.wikispaces.com/Voki-hahmot
Testi: http://www.voki.com/pickup.php?scid=9824378&height=400&width=300

Animaatioita Domolla ja GoAnimatella:
♥ http://domo.goanimate.com/faq
Tällä animaatiotyökalulla voi luoda hauskoja esittelyjä. Opiskelijat valitsevat
hahmot, taustan, lisäävät puhekuplat ja lisäefektit. Yksi ohjeistus animaation
tekoon: http://www.youtube.com/watch?v=lz2DYL83r8E

♥ http://goanimate.com/
Animaatioiden teko sopii esimerkiksi tiettyjen vakifraasien harjoitteluun. Ihana myös parityönä :)
Ilmaisella GoAnimatella voit luoda 10 vuorosanariviä. Ohjeet:
http://salosensalat.wikispaces.com/GoAnimate
Kokeilu:
http://goanimate.com/videos/0gzfUpsDjLi0?utm_source=linkshare&utm_medium=linkshare&utm_ca
mpaign=usercontent
♥ Katso myös muut materiaalini blogistani 

Kiitos mielenkiinnosta! Toivottavasti löysit jotain mielenkiintoista.
Oikein mukavaa kesän odotusta!
Taina Salonen tainasalonen@hotmail.com

