HEI! Oletko 6-9 luokkalainen?

Haluaisitko rupatella ruotsiksi, raatailla ranskaksi, supatella saameksi,
sanailla saksaksi tai veikeillä venäjäksi?
Tule mukaan kielileirille Rovaniemelle ke 20.2.2013- pe 22.2.2012.
Mikä?
Kielileiri jossa työskennellään ja touhutaan työpajoissa vieraalla kielellä, esimerkiksi kokataan,
askarrellaan, tanssitaan tai vaikka kirjoitellaan räppejä. Aktiviteetit määräytyvät tarkemmin
ilmoittautumisten jälkeen ilmoittautujien opiskelemien kielten mukaan.
Kenelle?
Leiri on tarkoitettu Lapin Kielitivoli-kuntien 6-9 luokkalaisille A2- ja B-kielten opiskelijoille, jotka
ovat innostuneita puuhailemaan ja oppimaan lisää opiskelemistaan kielistä. Leiriläiset jakaantuvat
työpajoihin opiskelemansa kielen mukaan.
Keitä ovat leirin ohjaajat ja valvojat?
Työpajojen vetäjinä toimivat kohdekieltä äidinkielenään puhuvat opiskelijat. Suomenkielistä apua
saa leirin valvojina toimivilta luokan- ja kieltenopettajilta.
Missä ja milloin?
Leiri järjestetään Rovaniemellä Norvajärven leirikeskuksessa ke 20.2.2013- pe 22.2.2013. Leirillä on
täysihoito 4 h:lön huoneissa sisältäen vuodevaatteet ja neljä ateriaa.
Entäpä kuljetus?
Kielitivoli-kunnat järjestävät leiriläisille kuljetuksen. Kokoontuminen ke 20.2. Rovaniemen linjaautoasemalla klo 15. Paluu koteihin perjantai-iltana (varapäivä lauantai kuljetusyhteyksistä
riippuen).
Mitä leiri maksaa oppilaille?
Leiri on osallistujille maksuton.
Mihin ilmoittaudutaan?
Ilmoittautuminen Annikki Lauermalle osoitteessa annikki.lauerma@utsjoki.fi 5.12. mennessä.
Ilmoittautumiset ovat sitovia.
Huom! Leirille osallistuvien määrä on rajallinen. Ilmoittautumiset
ilmoittautumisjärjestyksessä kuntakohtaisten kiintiöiden
mukaan. Leirille hyväksytyille lähetetään kutsu ja tarkempi leiriohjelma
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
t. Marja-Riitta Kotilainen, Lapin Kielitivolin projektikoordinaattori

ALUSTAVA OHJELMA
Keskiviikko 20.2.
klo 15.00

Kokoontuminen Rovaniemen linja-autoasemalle klo 15. Vastassa ovat työpajojen
vetäjät ja opettajat. Jakaannutaan työpajoihin kielittäin ja tavataan ohjaajatSiirtyminen Napapiirille bussikuljetuksella. Tehtävä Napapiirillä alkaa! Ohjaajat
laativat ryhmille pienimuotoisen kielitehtävän jonka aikana oppilaat tutustuvat
Napapiiriin ja käyvät tervehtimässä Joulupukkia.

klo 16.30

Kokoontuminen busseille. Siirtyminen leirikohteeseen Norvajärvelle.

klo 17.00

Majoittuminen 4h:n huoneisiin.

klo 17.15

Päivällinen

klo 18.00

Leiri-info; tutustumista, laulua, leikkejä, pelejä

klo 20.00

Iltapala

klo 22.00

Huoneisiin siirtyminen.

Torstai 21.2.
klo 07.30

Herätys

klo 08.00

Aamupala

klo 08.30

Työpajat

klo 11-12

Lounas

klo 12-13

Ulkoiluaktiviteetti (kieliryhmissä)

klo 13-15

Työpajat

klo 15-15.30 Välipala
klo 15-17

Työpajat

klo 17-18

Päivällinen

klo 18-21

Sauna, makkaranpaistoa, vapaata illanviettoa+ yhteisiä leikkejä/ koontaa työpajoista

Perjantai 22.2.
klo 07.30

Herätys

klo 08.00

Aamupala

klo 08.30

Työpajat

klo 11-12

Lounas

klo 12-13

Ulkoiluaktiviteetti (kieliryhmissä)/ tavaroiden pakkaaminen, huoneiden järjestely

klo 13-15

Työpajojen esittelyt, lopputuotokset ym. lähtöseremoniat

klo 15-16

Päivällinen

klo 16

Bussikuljetus kaupunkiin, kotimatka
TAI iltatoimet ja yöpyminen leirikeskuksessa sopivista kuljetusyhteyksistä riippuen

