
Tämä korttipeli koostuu kysymyksistä ja vastauksista. Kysymykset koskevat Euroopan unionin historiaa 
ja EU-yleistietoutta. Oppilaat eivät todennäköisesti tiedä suurinta osaa vastauksista etukäteen. Pelin 
luonteeseen kuuluu, että oppilaat pyrkivät painamaan mieleensä vastaukset kysymyksiin. Näin heidän 
tietonsa EU:sta karttuvat pelin edetessä. 

Pelin jälkeen opettaja voi halutessaan syventää hankittuja tietoja.

 

MENETELMÄ KESTO MATERIAALIT
Opetuspeli: EU-
tietopeli

20 min -   Ajanottolaite kullekin ryhmälle (oppilaiden voi antaa käyttää omia 
älypuhelimiaan) 

- EU-tietokortit (25 kpl) kullekin ryhmälle

Esitys 10–20 min -   Tietokone ja projektori

- Moduulin 3 esitys

TAVOITTEET JA KEHITETTÄVÄT TAIDOT
ASENNE

–  Oppilaat haluavat saada lisätietoja EU:sta. 

TIEDOT
–  Oppilaat tietävät, miten, milloin ja miksi Euroopan unioni perustettiin.

–  Oppilaat saavat perustietoa Euroopan unionista.

VAIHE VAIHEELTA

1. PELI

OPETTAJAN OHJEET  
MODUULI 3 - EU-TIETOPELI 
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ALKUJÄRJESTELYT 
Oppilaat pelaavat pienissä ryhmissä, joissa on parillinen määrä 
pelaajia. Jokaisessa ryhmässä on oltava vähintään (ja mieluiten) neljä 
oppilasta. Myös kuuden oppilaan ryhmät ovat mahdollisia. Kukin 
ryhmä pelaa peliä itsenäisesti yhtä aikaa. Ryhmien sisällä oppilaat 
muodostavat kahden hengen joukkueita. Jos ryhmässä on pariton 
määrä oppilaita, opettaja voi olla liittyä pelaajaksi ryhmään. Joukkueet 
istuvat vastakkain alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.

TEHTÄVÄN KULKU
Joukkueen tavoitteena on saada kerättyä mahdollisimman monta korttia.

-  Jokaiselle ryhmälle annetaan yksi korttipakka. Jokaisessa kortissa on yksi kysymys ja siihen vastaus.

-  Yksi pelaaja aloittaa (pelaaja 1A) ja pitää korttipakkaa. Hän esittää kysymyksen häntä vastapäätä 
istuvalle joukkueensa jäsenelle (pelaaja 1B). Jos pelaaja 1B vastaa oikein, joukkue 1 saa pitää kortin 
ja pelaaja 1A lukee seuraavan kysymyksen. Jos pelaaja 1B vastaa väärin, pelaaja 1A laittaa kortin 
pakan pohjalle ja kysyy seuraavan kysymyksen.

-  Sama joukkue jatkaa, kunnes ajanottolaite osoittaa, että pelivuoro vaihtuu.

-  Yksi pelivuoro kestää 30 sekuntia.

-  Kun 30 sekuntia on kulunut, pelaaja antaa korttipakan vasemmalla puolellaan olevalle joukkueen 2 
pelaajalle (pelaaja 2A).

-  Nyt on toisen joukkueen pelivuoro, ja pelaaja 2A kysyy kysymyksiä pelaajalta 2B. Kun on jälleen 
kulunut 30 sekuntia, korttipakka annetaan pelaajalle 1B, sen jälkeen pelaajalle 2B jne.

-  Peliä jatketaan, kunnes kaikkiin kysymyksiin on saatu oikeat vastaukset ja kortteja ei ole enää jäljellä 
vaan ne ovat jommankumman joukkueen hallussa.

-  Joukkue, joka ei ole pelivuorossa (kysymässä ja vastaamassa), ottaa aikaa.

-  Joukkue, joka on onnistunut keräämään eniten kortteja (vastaamalla oikein), voittaa pelin.

Kaikki ryhmien jäsenet saavat tiheästi vuoroja, kun he kysyvät ja vastaavat vuoron perään. Näin kaikki 
pelaajat näkevät kysymykset ja vastaukset ja voivat painaa tiedot mieleensä. 

   Lyhyt yhteenveto säännöistä:
-  Yksi pelivuoro kestää 30 sekuntia. Joukkueet yrittävät näiden 30 sekunnin aikana vastata oikein 

mahdollisimman moneen kysymykseen.

-  Yhteen kysymykseen saa yrittää vastata vain kerran. Jos ensimmäinen vastaus on väärin, 
kysymysvuorossa oleva pelaaja laittaa kortin pakan pohjalle ja siirtyy seuraavaan kysymykseen. 
Vastausvuorossa oleva pelaaja ei siis saa korjata vastaustaan.

-  Jos pelaaja ei tiedä vastausta, hän sanoo ”ohi”. Kysymysvuorossa oleva pelaaja laittaa kortin pakan 
pohjalle ja siirtyy seuraavaan kysymykseen.

-  Korteissa suluissa olevat tiedot ovat lisätietoa. Pelaajien ei tarvitse mainita näitä tietoja vastatakseen 
oikein. Joskus oikeita vastauksia on useita. Vaihtoehtoiset oikeat vastaukset on eroteltu toisistaan 
kauttaviivalla (/). Riittää, että pelaaja tietää yhden näistä vastauksista.
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VINKKEJÄ
-  Selosta Tehtävän kulku antaen esimerkkejä.

SISÄLTÖ

Pelissä on 25 kysymystä, jotka koskevat Euroopan unionin historiaa ja perustietoja EU:sta. 
Kahdessa kysymyksessä kysytään jonkin toimielimen nykyistä puheenjohtajaa. On siis hyvä tarkistaa 
tämänhetkisten puheenjohtajien nimet. Jäljempänä olevassa taulukossa on linkki. Viimeiset kaksi 
kysymystä koskevat omaa maatasi. Jäljempänä olevassa taulukossa on linkki vastauksiin.

Tulosta kortit ja kirjoita itse vastaukset kortteihin. 

Kysymys Vastaus

15. Kuka on Eurooppa-neuvoston (huippukokouksen) nykyinen 
puheenjohtaja? 

..................................

2019-2024: (Charles) Michel. Tarkista tästä 
linkistä, onko vastaus edelleen sama: www.
consilium.europa.eu/fi/european-council/
president/role/

16. Kuka on Euroopan komission nykyinen puheenjohtaja? ..................................

2019-2024: (Ursula) von der Leyen. Tarkista tästä 
linkistä, onko vastaus edelleen sama: ec.europa.
eu/commission/commissioners/2019-2024/
president

24. Jokainen jäsenvaltio nimeää yhden jäsenen Euroopan 
komissioon. Kuka on oman maasi nykyinen EU-komissaari? 

..................................

Tästä linkistä löydät luettelon komission 
jäsenistä: https://ec.europa.eu/commission/
commissioners/2019-2024_fi

25. Jokainen jäsenvaltio saa väkiluvun perusteella tietyn määrän 
paikkoja Euroopan parlamenttiin. Kuinka monta Euroopan 
parlamentin jäsentä eli meppiä omalla maallasi tällä hetkellä 
on?

..................................

Tästä linkistä näet kunkin jäsenmaan 
paikkamäärän: www.europarl.europa.eu/meps/

2. ESITYS:
KESKUSTELU OPITUSTA

ALKUJÄRJESTELYT
Oppilaat istuvat, jotta heidän on helppo katsoa esitystä.
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TEHTÄVÄN KULKU
Esityksen avulla voit antaa lisää taustatietoa Euroopan unionin historiasta. 

 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

- Hyödyllistä lisätietoa on saatavilla unionin verkkosivustolta täältä https://europa.eu/european-union/
about-eu/history_fi

- Napsauttamalla tästä pääset tutustumaan Euroopan historian talon oppimateriaaleihin: https://
historia-europa.ep.eu/fi/opettajat

- EU-diaesitys sisältää monenlaista tietoa Euroopan unionista: https://europa.eu/european-union/
documents-publications/slide-presentations_fi

- Näin EU toimii hyväkseni -sivustolla on paljon esimerkkejä siitä, kuinka EU vaikuttaa jokapäiväiseen 
elämäämme: https://what-europe-does-for-me.eu 
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