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Ett virtuellt äventyr
i Stockholm

Jakten på kanelbullereceptet - ett virtuellt äventyr i Stockholm!
Maailman paras kanelipullaresepti on kadonnut. Uusien johtolankojen myötä ruotsalainen ystävä
kutsuu oppilaat Tukholmaan etsimään reseptiä!
Seikkailu on mahdollista suorittaa yhden oppitunnin aikana, tai siihen voi käyttää enemmänkin
aikaa. Ohjeistus nopeaan reittiin löytyy tämän oppaan lopusta*.

Kun aloitatte virtuaalisen matkan Tukholmaan:
1) 		

Tukholmalainen ystävä on lähettänyt viestin liittyen kanelipullareseptin katoamiseen.

1)		 • Lukekaa viesti.
		• Syventäkää aihetta lukemalla uutinen, joka löytyy samalta sivulta.
			 Uutisesta on kaksi versiota: helpompi ja vaikeampi.
		• Vastatkaa halutessanne monivalintakysymyksiin.
2)		
		

Aloittakaa matka etsimällä matka- ja majoitusvaihtoehtoja.
Varauksen tehtyänne saatte varauskoodin, jolla pääsette avaamaan Tukholman kartan.

3)		

Seikkailu Tukholmassa voi alkaa!

		• Syöttäkää varauskoodi etusivun kenttään niin pääsette näkemään kohteet,
			joissa tulee vierailla.
		• Kohteista 1–6 löydätte koodiavaimen osat, joita tarvitsette arvoituksen ratkaisemiseksi.
HUOM! Seuraavilla kerroilla voitte siirtyä suoraan Tukholmaan matkavarauskoodilla. Kirjoittakaa
koodi muistiin koodipassiin, jonka saatte ladattua materiaalin etusivulta.

1

Tukholmassa:
KOODIPASSI: Voitte käyttää valmista lomaketta apuna koodiavainten muistiinkirjaamisessa.
Kirjoittakaa passiin myös matkan varauskoodi, jotta pääsette ensi kerralla suoraan karttaan.

1) 		
		
		

Aloittakaa seikkailu kohteesta numero 1, Stockholms stadsbibliotek. Kohteita on yhteensä
seitsemän, joissa vieraillaan numerojärjestyksessä. Jokaisessa kohteessa on erityyppisiä
tehtäviä vaihtelevista teemoista.

		•
			
			
			

Kohteiden 1-6 avaintehtävät ovat pakollisia, jos haluatte ratkaista arvoituksen.
Ne sisältävät kulttuuri- ja naapurimaatietoutta testaavia tietovisoja. Tietovisan lopuksi
saa aina yhden koodiavaimen (yhteensä kuusi kirjainta), joita tarvitaan kassakaapin avaamiseen eli kanelipullareseptin löytämiseen. Avaintehtävän voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi.

		• Muut tehtävät ovat valinnaisia kielioppiharjoituksia ja sanastotehtäviä sekä ehdotuksia
			soveltavista tehtävistä.
		• Kohteista löytyy bonusmateriaalia, joka sisältää kohteeseen ja Tukholmaan liittyviä
			 videoita ja kuvamateriaalia. Ne syventävät oppilaiden tietämystä kohteesta.
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Teemat:

Kohde

Sanasto, teema

Kielioppi

1. Stocholms stadsbibliotek

kirjat, kirjallisuus

sanajärjestys

2. Biografen Zita

elokuvat, media

imperatiivi

3. Skansen

musiikki

adjektiivit

4. Kungliga slottet

perhe

pronominit

5. Fotografiska

kaupunki

substantiivit

6. Globen

urheilu

verbien taivutus

7. Söderhallarna

ruoka

-

Lopuksi:
Kun olette löytäneet kaikki kuusi koodiavainta, pääsette siirtymään kohteeseen numero 7
syöttämällä koodiavaimet järjestyksessä.
Vastaamalla kohteen avainvisaan pääsette viimeisessä kysymyksessä vielä kerran hyödyntämään
koodiavaimen kirjaimia…

*NOPEA REITTI
1) 		 Lukekaa aloitussivulta kohdasta 1 tukholmalaisen kaverin viesti.
		 (Halutessanne voitte syventää aihetta lukemalla uutisen, joka löytyy samalta sivulta ja
		vastaamalla monivalintakysymyksiin.)
2) 		

Jättäkää matkavalmistelut väliin ja siirtykää suoraan Tukholman karttaan koodilla KCGXVI.

3) 		
		

Käykää ensin kuudessa kohteessa, jotka on merkitty numeroilla 1-6 tekemässä pelkät
avaintehtävät (suomeksi tai ruotsiksi). HUOM! Kirjoittakaa muistiin avainvisoista saamanne
kirjaimet (6 kappaletta) koodipassiin. Koodipassin saa ladattua matkan aloitussivulta.

4) 		
		
		

Lopuksi siirtykää Tukholman kartasta kohteeseen numero 7 (Söderhallarna) vastaamaan
viimeiseen avaintietovisaan. Tarvitsette keräämiänne kirjaimia sekä päästäksenne kauppahalliin että voidaksenne vastata viimeiseen avaintietovisan kysymykseen.
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