KAHVITELLEN ESPANJAA

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 keväänä kaikki sisällöt uusittu!
¿Qué pasa en España ahora? Mitä Espanjassa tapahtuu nyt? UUTTA!
Tänä keväänä elämme ajan hermolla ja jokaisella Kahvitellen espanjaa –tunnilla on pieni
ajankohtainen tietoisku siitä, mistä espanjalaiset puhuvat juuri nyt.
Keväällä 2019 on 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.

Kertamaksu 5e, opettaja Satu Kinnunen Alguacil
”Un café, por favor”- kursseilla käydään läpi espanjan perusaihepiirejä ja tärkeintä
sanastoa. Nämä maanantain aiheet toistuvat syksyisin ja keväisin.
”Un café sombra” – kurssilla opimme lisää Espanjan arjesta ja arkielämässä tarvittavaa
kieltä. Sopii myös aloittelijoille sekä aiemmin “Un café, por favor” - 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 jatkoksi ylläoleville
Kahvitellen-kursseille, mutta myös nk. valealkajille.

Kahvitellen espanjaa ”Un café, por favor”
ma klo 11.40-13.10
Kahvitellen espanjaa ”Un café sombra” (ILTATUNTI)
ti klo 17.15-18.45
Kahvitellen espanjaa “Un café sombra”
to klo 13.30-15.00
Kahvitellen espanjaa “Un cortado”
pe klo 13.15-14.45

“Un café, por favor”
ma 11.40-13.10
14.1. ¡Buenos días! Tervehdykset.
21.1. ¿Cuánto vale? Numerot ja hinnat.
28.1. Un café, por favor. Kahvilassa.
4.2.

Miten äännät Zaragoza? Entä González? Opimme espanjan ääntämisen
perusteet.

11.2. ¿Cuándo? Viikonpäivät, kuukaudet, päivämäärät, kellonajat.
18.2. Vamos de tapas. Tapaksella.
25.2. En el supermercado. Ruokaostoksilla.
4.3.

El calendario de fiestas. Milloin ja miten Espanjassa juhlitaan?

11.3. Menú del día. Lounaalla espanjalaisittain.
18.3. Una ida y vuelta. Matkustamme eri kulkuneuvoilla sekä ostamme lippuja.
25.3. La Semana Santa, Pääsiäisen sanastoa ja tapoja Espanjassa.
“Un café sombra”
ti 17.15-18.45
8.1.

¿Qué has hecho estas Navidades? Kertaamme viikonpäivät ja päivämäärät ja
harjoittelemme mennestä kertomista

15.1. Lista de la compra. Laajennamme sanavarastoa ruokaostoksilla.
22.1. Lasku ruokapöydässä, kuitti ostoksilla, taksissa… Tutkimme erilaisia laskuja ja
kuitteja sekä keskustelemme tapakulttuurista.
29.1. ¿Quién soy? Opimme kertomaan itsestämme espanjaksi.
5.2.

¿Reciclas? Kierrätätkö? Sanastoa ja neuvoja jätteiden lajitteluun.

12.2. Teléfono e internet. Valitsemme sopivaa puhelinliittymää.
19.2. Mapas y fotos. Tutustumme karttojen ja valokuvien avulla ympäristöömme.
Maantietoa ja luontosanastoa
26.2. ¿Dónde está Gijón? Kysymysten ja vastausten avulla kertaamme espanjan
sanapainon, intonaation ja ääntämisen sekä lisäämme Espanja-tietoutta.
5.3.

Sanaston laajennusta. Etsimme verbejä eri käyttötarkoituksiin.

12.3. Toiveaihe (Päätetään yhdessä 5.3. tunnilla)
19.3. Viajes. Suunnittelemme matkoja ja käymme matkatoimistossa.

26.3. Pääsiäinen Fuengirolassa. Perheiden tavat ja traditiot, kulkueet. Sanastoa ja kuvia.

“Un café sombra”to 13.30-15.00 (ei 28.2.)
10.1. De compras por internet. Ostoksilla internetissä. Ostamme matkalippuja, lahjoja,
ruokaa…
17.1. Missä espanjaa puhutaan? Kuinka paljon? Moniko opiskelee espanjaa
maailmalla ja Suomessa? Tutustumme myös esimerkkien avulla espanjan eri
murteisiin eri puolella maailmaa ja Espanjaa.
24.1. Miten espanjan kieli rakentuu? Mikä on sanajärjestys? Muodostamme yhdessä
lauseita arkikäyttöön.
31.1. Säätiedotus. Opimme tärkeintä sääsanastoa, jotta ymmärrämme säätiedotuksen
lehdestä tai televisiosta.
7.2.

En la gasolinera, en el zapatero y en la peluquería. Bensa-asemalla, suutarilla ja
parturissa.

14.2. Tunnettuja espanjalaisia. Opimme kertomaan espanjaksi eri ihmisten elämästä,
perheestä, työstä ja harrastuksista.
21.2. ¿Dónde? Al lado de la parada de autobuses. Paikan ilmaisut ja prepositiot.
7.3.

Tutkimme postilaatikon sisältöä. Mainoksia, laskuja jne. Sanavarasto karttuu.

14.3. Toiveaihe (Päätetään yhdessä tunnilla 7.3.)
21.3. Puhekielen dialogia arkikäyttöön.
28.3. La Semana Santa en Málaga. Málagan kulkueet, pääsiäistraditiot ja sanastoa.

“Un cortado”
pe 13.15-14.45
11.1. La carta, por favor. Vertailemme eri ravintolojen ruokalistoja.
Ruokasanastoa, hintoja ja vertailumuotoja.
18.1. Situaciones y reacciones. Arkipäivän tilanteita ja miten niihin reagoidaan
espanjaksi.
25.1. Sanastoa uutisten ymmärtämiseen! Tutkimme karttoja ja opimme maiden , kielten
nimiä sekä kansallissuussanoja. Mietimme myös missä asuvat mm. “mijeño” ja
“onubense”.
1.2.

Sanastoa laidasta laitaan. Toisia sanoja voimme heti käyttää ja toisten

ymmärtäminen riittää. Hellittelysanat, “piropos” ja kirosanat.
8.2.

Elämäkertoja. Kerromme menneessä espanjankielisen maailman
kuuluisuuksista.

15.2. ¿Lo, la, le o se? Selvyyttä pikkusanoihin.
22.2. Andalusian murre. Tutustumme Andalusian ja Málagan murteen
erityispiirteisiin ja sanastoon… ja opimme ymmärtämään naapuriamme!!!
1.3.

Opimme espanjaa lauluja kuunnellen ja niiden sanoja tutkien.

8.3.

Rakennamme lauseita espanjaksi. Mikä sanajärjestys? Mikä muoto?
Pikkusanat paikalleen.

15.3. Toiveaihe. (Päätetään yhdessä tunnilla 8.3.)
22.3. Mistä sanat tulevat? Opimme espanjan jokapäiväistä sanastoa ja opimme
mistä sanat ovat tulleet espanjan kieleen.
29.3. Etsi oikea pääsiäiseen liittyvä verbi, substantiivi, adjektiivi… rakennamme
esittelyn pääsiäisen vietosta Andalusiassa

