KAHVITELLEN ESPANJAA SOFIA-OPISTOLLA
Kahvitellen espanjaa on matalan kynnyksen espanjan kurssi. Käymme läpi espanjan kielen
perusasioita leppoisasti kahvikupin äärellä. Juttelemme myös suomeksi elämästä ja tavoista
Espanjassa. Kurssi sopii sinulle, joka haluat tietoa Espanjan arjesta. Haluat myös oppia
toimimaan käytännön tilanteissa espanjaksi, mutta et halua uppoutua kieliopin hienouksiin.
Kurssi on rakennettu niin, että jokainen kerta on oma itsenäinen osionsa. Voit tulla mukaan
silloin kun sinulle sopii ja minä päivänä tahansa. Kurssilla ei ole käytössä kirjaa vaan opettajan
oma materiaali.

Tänä vuonna tarjolla on neljä eri kurssia. Voit valita yhden tai valikoida jokaisesta mieleisesi
tunnit. Kurssilla ei edetä niinkään helpommasta vaikeampaan, vaan aihepiirit muuttuvat ja
uutta sanastoa karttuu.

”Un café, por favor”- kursseilla käydään läpi espanjan perusaihepiirejä ja tärkeintä sanastoa.
”Un café sombra” – kurssilla opimme lisää arkielämässä tarvittavaa kieltä. Sopii myös
aloittelijoille sekä viime vuonna perusaihepiirit käyneille. Tiistaina ja torstaina eri sisällöt ja
aiheet.
”Un cortado” – kurssi jatkaa samalla rakenteella, mutta harjoittelemme jo enemmän
arkipäivän dialogia ja mietimme hieman kielen rakenteita. Kurssi sopii aiemmat Kahvitellen kurssit käyneille ja espanjan alkeet hieman tehokkaammin aloittaville.

Kahvitellen espanjaa ”Un café, por favor” (0-taso)
ma klo 11.40-13.10
Kahvitellen espanjaa ”Un café sombra” (0+ ILTATUNTI)
ti klo 17.15-18.45
Kahvitellen espanjaa “Un café sombra” (0+)
to klo 13.30-15.00
Kahvitellen espanjaa “Un cortado”

(0+/A1)

ti klo 13.15-14.45

Kahvitellen espanjaa -kursseille ei tarvitse ilmoittautua.

“Un café, por favor”
ma 11.40-13.10
15.10.

Hola, ¿qué tal? Tervehdykset ja esittelyt

22.10.

Uno, dos, tres.. Numerot (hintoja)

29.10.

¡Un café con leche! Kahvilasanastoa ja –dialogia.

5.11.

Miten äännän nimet Fuengirola ja González? Harjoitellaan
espan jan ääntämistä, sanapainoja ja intonaatiota.

12.11.

¿Cuándo? Kellonaikoja, päivämääriä, viikonpäivät, kuukaudet…

19.11.

¡Vamos de tapas! Miten tilaan tapaksia?

26.11.

Supermercado. Tyypillisiä tuotteita, joita espanjalaiset ja
suomalaiset keräävät ostoskärryyn.

3.12.

El menú del día, Lounaalla espanjalaisittain.

10.12.

Espanjalaisen perheen joulu. Joulun traditiot ja tärkein sanasto.

“Un café sombra”
ti 17.15-18.45
9.10.

Espanjalaiset etu-ja sukunimet. Mistä nimet tulevat? Miten ne äännetään?

16.10.

Lauseita arkikäyttöön ja kuin huomaamatta opimme käyttämään coger,
llevar, sacar, salir ja tomar -verbejä

23.10.

¿Dónde y cuándo quedamos? Missä ja milloin tapaamme? Sovimme
tapaamisista espanjalaisittain.

30.10. Virtuaalimatka ympäri Espanjan. Tutustumme eri autonomisiin
alueisiin. Mistä ne tunnetaan? Ruokia, tapoja, luontoa, politiikkaa...
6.11.

Mitä teen yleensä? Entä mitä tein tänä aamuna tai eilen? Mitä aioin
tehdä huomenna.
Opimme kertomaan omista tekemisistämme helposti
eri aikamuodoissa.

13.11. Espanjan puhekielen fraaseja omaan käyttöön.
20.11. Kysymyksiä ja vastauksia Espanjasta ja espanjalaisista. Tutustumme kulttuuriin ja
tapoihin ja harjoittelemme kysymysten muodostamista espanjaksi.
27.11.
4.12.
11.12.

Opiskelijoiden toiveaihe. Sovitaan 20.11. tunnilla ja ilmoitetaan Sofian
facebookissa ja www-sivulla.
Joululahjaostoksilla. Comprando regalos en español.
Espanjalaiseen ja suomalaiseen jouluun liittyvää sanastoa ja perinteitä
hauskan pelin muodossa.

”Un café sombra”
to 13.30-15.00 (ei 1.11., 6.12.)
11.10.
¿Cuándo es fiesta? Espanjan juhlapyhät ja loma-ajat. Kertaamme päivämääriä,
viikonpäiviä ja kuukausia.
18.10. NIE ja residencia – lomakkeita ja sanastoa
25.10. Espanjalaiset häät. Opimme perhesanastoa ja keskustelemme kulttuurista ja tavoista.
8.11. Asioimme eri liikkeissä Dialogia ja sanastoa asiointiin rautakaupassa (ferretería) ja
ompelutavaraliikkeessä (mercería).
15.11.

Expresiones en español y gestos. Opimme arkikäyttöön käyttökelpoisia
ilmaisuja ja niihin liittyviä eleitä jotka kuuluvat olennaisena osana
espanjalaiseen viestintään.

22.11.

Pikkusanat järjestykseen. “Kesytämme” prepositioita, artikkeleita ja
pronomineja, jotta niiden käyttö tuntuisi helpommalta.

29.11.

Miten katolilaisuus näkyy espanjalaisten arjessa? Opimme aiheeseen liittyvää
sanastoa ja keskustelemme tilastojen valossa espanjalaisten suhteesta uskon
toon.

13.12. Planes de Navidad. Joulusuunnitelmia. Mitä Paco aikoo tehdä jouluna? Entä María?
Opimme kertomaan espanjaksi suunnitelmistamme ja tutustumme joulunajan tapoihin
Espanjassa.

“Un cortado”
ti 13.15-14.45

9.10.

¿Qué has hecho durante este verano? ¿Qué hiciste en julio?Mitä olet tänä
jouluna tehnyt? Mitä teit heinäkuussa? Harjoittelemme menneestä kertomista.
Kertaamme päivämääriä, viikonpäiviä ja kuukausia.

16.10.

Seguridad Social, hospitales, centros de salud. Terveydenhoitoon liit
tyvää dialogia ja sanastoa. Milloin paikallinen kela-kortti ja millloin
Eurooppa-kortti entä vakuutukset?

23.10.

Juttelemme jälleen espanjalaisen naapurimme kanssa. Puheenaiheita ei
puutu. Puhekielen dialogia.

30.10. Syntymä ja kuolema Espanjassa. Elämän alku- ja päätekohdassa kult
tuurilliset erot ovat suuria eri maissa. Opimme aiheeseen liittyvää sanas
toa ja keskustelemme tavoista ja käytännön asioista.
6.11.

Reseptejä ja espanjalalaisten perheiden arkiruokia. Etsimme niihin
aineksia ja luemme ruokaohjeita.

13.11. Venga, vamos, vaya, anda. Kertaamme näitä paljon käytettyjä pikkusanoja ja teemme
harjoituksia, joissa opimme reagoinmaan näillä sanoilla eri tilanteissa.
20.11. Kuuntelemme espanjalaisille rakkaita lauluja ja tutkimme niiden sanoja.
laulammekin.
27.11.

Tutkimme tilastoja espanjalaisten elämästä. Kuinka moni asuu kolmekymppi
senä vielä kotona? Kuinka paljon Andalusiassa on työttömyyttä? jne.
Sanavarasto ja Espanja-tietämys karttuvat.

4.12.
11.12.

Ehkä

Mietimme, miten sanoisimme eri asioita espanjaksi, kun suora käännös
suomesta ei ole mahdollinen.
Toivotamme espanjalaiselle tuttavallemme hyvää joulua
whatsappia käyttäen, sähköpostillla ja kirjoitamme joulukortin.

