
Pelin on tarkoitus herättää oppilaiden mielenkiinto EU:n jäsenvaltioita kohtaan. Kyseessä on 
koodinmurtopeli, jossa oppilaat kilpailevat keskenään ryhmissä ja yrittävät saada koodin selville 
mahdollisimman nopeasti. Pelin tavoitteena on innostaa oppilaita ottamaan selvää, mitkä maat ovat 
tällä hetkellä Euroopan unionin jäseniä. 

Pelin jälkeen opettaja syventää hankittuja tietoja. Opettaja voi myös päättää, että 
laajentumisprosessin eri vaiheista keskustellaan tähän liittyvän esityksen avulla. 

MENETELMÄ KESTO MATERIAALIT
Opetuspeli: EU:n 
jäsenvaltiot

20 min – Pakka maakortteja kutakin ryhmää varten 

– Tehtäväpohja, jossa on koodin ratkaisuavain, kutakin ryhmää varten

– Euroopan kartta kutakin ryhmää varten (valinnainen)

Esitys 10-20 min – Tietokone ja projektori

– Moduulin 2 esitys

TAVOITTEET JA KEHITETTÄVÄT TAIDOT
ASENNE

–  Oppilaat haluavat tietää EU:n jäsenvaltiot. 

TIEDOT
–  Oppilaat tietävät, mitkä maat ovat EU:n jäseniä.

– He tuntevat ehkä myös laajentumiset.

VAIHE VAIHEELTA

1. PELI

OPETTAJAN OHJEET  
MODUULI 2 - EU:N JÄSENVALTIOT -PELI 
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ALKUJÄRJESTELYT
Luokka jaetaan kolmen tai neljän oppilaan joukkueisiin. Joukkueet kilpailevat toisiaan vastaan. 

TEHTÄVÄN KULKU
– Opettaja kysyy oppilailta: ”Kuinka monta jäsenvaltiota EU:ssa on tällä hetkellä?” Vastauksen 

jälkeen opettaja pyytää oppilaita ottamaan selvää, mitkä nämä 27 jäsenvaltiota ovat. 

– Ensin opettaja selittää pelin kulun: 

– Jokaiselle ryhmälle annetaan 40 kortin pakka. Kortteihin on merkitty 40 maan ääriviivat ja 
nimet.

– Ryhmän on ensiksi valittava EU:n 27 jäsenvaltiota mahdollisimman nopeasti.

– Jokaiseen maakorttiin on painettu yksi erillinen kirjain. Se on osa koodia. Ryhmä valitsee vain 
maakortit, joissa on kuvattuna EU:n jäsenmaa. Ryhmän on kerättävä korteista kirjaimet, sillä 
yhdessä ne muodostavat koodin. 

– Koodi selviää, kun ryhmä merkitsee löytämänsä kirjaimet tehtäväpohjaan. 

– Ratkaisu on englanninkielinen virke. 

– Jokaiselle ryhmälle annetaan tarvittava aineisto: 40 kortin pakka, tehtäväpohja, jossa on 
ratkaisuavain, ja Euroopan kartta (valinnainen, siitä käy ilmi maiden sijainti).

– Koodin ensimmäisenä selvittänyt ryhmä voittaa pelin. 

– Muut ryhmät jatkavat niin kauan, että jokainen niistä on onnistunut murtamaan koodin. 

Mitä enemmän oppilaat tekevät virheitä valitessaan jäsenvaltioita, sitä vaikeampaa heidän on keksiä 
oikea ratkaisu. Se ei haittaa. Tehtävässä on tärkeintä, että he miettivät kunkin maan kohdalla: ”Onko 
tämä EU:n jäsenvaltio vai ei?” Pelin jälkeen heitä kiinnostaa tietää, mitkä maat ovat EU:n jäseniä, ja juuri 
se on pelin tarkoitus. Opettaja voi tietysti olla ryhmien apuna niiden valitessa jäsenmaita. 

VINKKEJÄ
– Osaaville ryhmille ei tarvitse juurikaan selittää tehtäväpohjan käyttöä, vaan oppilaat luultavasti 

oivaltavat asian itse. Kerro heille ainoastaan, että ratkaisu on englanninkielinen virke. Ryhmille, 
jotka tarvitsevat enemmän apua, voi kertoa, että he tarvitsevat vain kirjaimet valitsemistaan 
pelikorteista, joissa on EU-maan nimi. Kun kirjaimet on merkitty tehtäväpohjaan, he pystyvät 
lukemaan koodin (lauseen) vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin edeten. 

– Ratkaisu koostuu 27 kirjaimesta (yksi kutakin EU-maata kohden). Sama kirjain voi esiintyä 
useampaan kertaan. Kun oppilaat ovat valinneet esimerkiksi maakortin, jossa on E-kirjain, se 
tarkoittaa, että kaikki muut maakortit, joissa on koodikirjaimena E, ovat myös oikein. Oppilaat 
voivat siis merkitä heti kaikki E-kirjaimet tehtäväpohjaan. On myös mahdollista merkitä kirjaimet 
kortti kortilta. Molemmilla tavoilla lopputulos on sama. Tätä ei kannata kertoa oppilaille heti 
aluksi vaan vasta sitten, jos he kysyvät. 

– Oppilaat eivät huomaa sitä, mutta ratkaisuun sisältyvät kirjaimet ovat siinä järjestyksessä, missä 
maat ovat liittyneet EU:n jäseniksi. Esimerkiksi ensimmäinen L kuuluu Belgialle ja viimeinen R 
kuuluu Kroatialle.
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RATKAISU  

LET US BUILD OUR FUTURE TOGETHER

 

2. ESITYS:
KESKUSTELU OPITUSTA

ALKUJÄRJESTELYT
Oppilaat istuvat, jotta heidän on helppo katsoa esitystä.

TEHTÄVÄN KULKU
Käy esityksen avulla läpi jäsenvaltiot ja laajentumisen vaiheet.

Esityksen alussa esitellään nykyiset jäsenvaltiot. Pelin jälkeen oppilaita kiinnostaa tietää, vastasivatko 
he oikein. Tämän jälkeen esityksessä selvitetään, milloin kukin laajentuminen tapahtui. Voit halutessasi 
keskittyä nykyisiin jäsenvaltioihin ja jättää laajentumisprosessin käsittelemättä. Täältä saa hyödyllistä 
lisätietoa.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/167/the-enlargement-of-the-union

