
Tämä tehtävä on nettitietovisa, jossa on 12 monivalintakysymystä. Sitä voi pelata luokan kesken, 
tai siihen voi osallistua koko koulu. Osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Tehtävä on laadittu Kahoot-
verkkotyökalua käyttäen.

MENETELMÄ KESTO MATERIAALIT
Nettitietovisa  15 min -  Nettitietovisa

-  Keskustietokone tai kannettava tietokone, jossa on internetyhteys, sekä 
projektori

-  Kaikki oppilaat ja ryhmät tarvitsevat laitteen (älypuhelin, tabletti, tietokone), 
jossa on internetyhteys

TAVOITTEET JA KEHITETTÄVÄT TAIDOT
ASENNE
- Oppilaissa herää kiinnostus EU:ta kohtaan. He haluavat tietää lisää Euroopan unionista.

- Oppilaat tietävät, miten EU vaikuttaa heidän (päivittäiseen) elämäänsä.   

TIEDOT
 - Oppilaat saavat perustietoa Euroopan unionista.

VAIHE VAIHEELTA
ALKUJÄRJESTELYT
Oppilaat voivat pelata yksin tai ryhmissä. Pelata voi luokassa tai vaikka koulun pihalla useamman 
oppilaan kesken. Nettitietovisan osallistujamäärää ei ole rajoitettu.

Opettaja ohjaa keskuspaneelia, jossa ovat kysymykset.

Oppilaita pyydetään käyttämään tietovisaan älypuhelinta, tablettia tai tietokonetta. Heidän on ensin 
annettava tietovisan ”Game pin” -koodi ja sen jälkeen käyttäjätunnuksensa. Jos kaikki on tehty oikein, 

OPETTAJAN OHJEET  
MODUULI 1 - TIETOVISA 
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heidän nimensä pitäisi ilmestyä edessä olevalle näytölle.

Huom. Voit pyytää oppilaita pelaamaan yksin tai ryhmissä. Valitse 
näkymästä ”Classic” tai ”Team mode”. Voit valita vaihtoehdon ”Team 
mode”, jos kaikilla oppilailla ei ole laitetta.

TEHTÄVÄN KULKU
Opettaja odottaa, kunnes kaikkien oppilaiden nimet ilmestyvät edessä olevalle näytölle. Opettaja 
käynnistää sen jälkeen tietovisan. Kysymykset ilmestyvät edessä olevalle näytölle ja oppilaat vastaavat 
niihin laitteillaan. Oppilaat saavat pisteitä sen mukaan, meneekö vastaus oikein ja miten nopeita he 
ovat. Kunkin kysymyksen jälkeen saa välittömästi palautteen oikeasta vastauksesta ja siitä, mitä oppilaat 
olivat vastanneet (nimettömät tilastot). Näin opettaja saa yleiskuvan oppilaiden perustiedoista.

VINKKEJÄ
-  Jos Kahoot ei ole sinulle tuttu ennestään, kannattaa testata tietovisaa etukäteen. Kahoot on 

erittäin helppokäyttöinen. Testattuasi sitä ymmärrät täysin, miten se toimii.

-  Jos ette teknisistä syistä pysty pelaamaan tätä tietovisaa verkossa, voit käyttää samoja 
kysymyksiä ja järjestää visan perinteiseen tapaan.

SISÄLTÖ
Tietovisassa on 12 kysymystä. Kysymykset liittyvät perustietoihin, ajankohtaisiin aiheisiin ja EU:n arvoihin. 

  = oikea vastaus

KYSYMYS  VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3 VAIHTOEHTO 4
1. Milloin ensimmäiset maat aloittivat 

yhteistyön, josta kehittyi nykyinen EU? 1930-luvulla 1950-luvulla 1970-luvulla 1990-luvulla

2. Mikä seuraavista maista EI ole EU:n 
jäsen?

Bulgaria Kypros Luxemburg Islanti

3. Mikä on EU:n väkiluku? (noin) 200  
miljoonaa

350  
miljoonaa

445  
miljoonaa

680             
miljoonaa

4. Mikä seuraavista ehdoista EI ole EU-jä-
senyyden ehto?

Maan on 
oltava 

kristillinen

Maan on 
oltava 

Euroopan 
maa

Maassa on 
noudatettava 
ihmisoikeuksia

Maan on 
oltava vakaa 
demokratia

5. Mikä EU:n toimielin valitaan 
välittömillä vaaleilla?

Euroopan 
parlamentti

Euroopan 
komissio

Euroopan 
unionin 

neuvosto

Euroopan 
unionin 

tuomioistuin
6. Milloin pidetään seuraavat Euroopan 

parlamentin vaalit? 2024 2025 2026 2027

7. Onko EU:lla armeija? Kyllä Ei

8. Kuolemanrangaistus on vielä sallittu 
joissakin EU-maissa.

Totta Tarua
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9. Mikä seuraavista EI johdu 
EU-lainsäädännöstä?

EU:ssa ei ole 
verkkovierailu 

maksuja

EU:ssa saa 
myydä vain 

energiansäästö 
lamppuja

EU:ssa syntyi 
5,1 miljoonaa 
lasta vuonna 

2017

EU:ssa 
myytävissä 
tupakka-
askeissa 

varoitetaan 
tupakan 

terveysriskeistä
10. Schengenin sopimuksen mukaan... kaikki EU:n 

kansalaiset 
voivat 

tutustua 
omiin 

tietoihinsa 
verkossa

ihmiset voivat 
matkustaa 
vapaasti 

Schengen-
alueella (ei 

rajatarkastuksia)

kaikkien 
elintarvikkeiden 

olisi oltava 
turvallisia EU:ssa

11. EU-kansalaiset voivat työskennellä 
missä tahansa jäsenmaassa samoin 
työehdoin kuin maan omat kansalaiset

Totta Tarua

12. Montako prosenttia koko maailman 
pakolaisista on paennut Eurooppaan 
(2019, tiedot: UNHCR)?

14 % 27 % 37 % 67 %
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