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Suunnittel Yhteenveto
Rentoutus

Rentoutus

Tämä on faktaa! Ja linkki rentoutumisvideoon! http://www.youtube.com/watch?v=dy4eERCNqbc

http://www.youtube.com/watch?v=dy4eERCNqbc
http://www.youtube.com/watch?v=dy4eERCNqbc


Video 4 elements

Innostaminen kannustaminen mahdollistaminen
virikkeet

- lukutaito ei ole vain tekniikkaa
- ongelman tunnustaminen ja tunnistaminen
- yhdessä toimiminen
- demokratian toteutumisen edellytys

Tämä on myös faktaa!

Meidän tehtävänä

JI&list=PLbubhJMrBOhpdVhbybDFbx5u5b_mW3ehW

Uudet polut oppia!

Näe tähti, älä kättä joka tähteen osoittaa !Näe tähti, älä kättä joka tähteen osoittaa !

Tervehditään sisäistä lasta !

http://www.youtube.com/watch?v=6Gp4G-pQ-JI&list=PLbubhJMrBOhpdVhbybDFbx5u5b_mW3ehW
http://www.youtube.com/watch?v=6Gp4G-pQ-JI&list=PLbubhJMrBOhpdVhbybDFbx5u5b_mW3ehW


Toimintaamme ohjaamassa

Jos haluan onnistua viemään toisen ihmisen tiettyyn päämäärään, 

minun täytyy ensin löytää hänet siitä, missä hän on, 

ja alkaa juuri siitä."

Sören Kierkegaard

http://www.youtube.com/watch?v=OnWgZISrJCs&list=PLbubhJMrBOhpdVhbybDFbx5u5b_mW3ehW

Erilaiset oppijat!Erilaiset oppijat!

http://www.youtube.com/watch?v=OnWgZISrJCs&list=PLbubhJMrBOhpdVhbybDFbx5u5b_mW3ehW
http://www.youtube.com/watch?v=OnWgZISrJCs&list=PLbubhJMrBOhpdVhbybDFbx5u5b_mW3ehW


Ruissalo-päivä

ja yötön yö...

4  E L E M E N T t i ä

Tammenterho, Kasvitieteellinen, 
pitsihuvilat, kahvilat, metsä, ranta, 
kalliot - veneellä kaupungista? 

a a m u ,  p ä i v ä ,  i l t a ,  y ö

Tanssia rantakalliolla, tarinoita 
pitsihuvilasta, emigrantti-kasvit, 
tammimetsän salaisuudet, 
metsänkeijujen ja maahisten 
laulua ja keijujen huilut, 
nuotiotarinat ja kummitusjutut...

http://www.youtube.com/watch?v=Pq2n4m8qNG4

Varaukset ja varusteet!

Eino Leino ja Sibelius!

Kasvit ohjelmassa ja 

http://www.youtube.com/watch?v=Pq2n4m8qNG4
http://www.youtube.com/watch?v=Pq2n4m8qNG4


Kupittaan puisto

Linnut, linnut....
I L M A ,  V E S I ,  M A A

Vesijuoksu maauimalassa, Kupittaan 
urheiluhalli, joogaa puiden 

katveessa, kirsikkapuisto.. 
L I I K E

Räppiä suomeksi!



Aurajoen rannoilla - 
rakkauspäivä

Romanttinen Turku

Romanttinen Turku - retki turkulaisiin rakkaustarinoihin, 
Samppalinnan ravintola ruokapaikkana, Föri, ravintolaivat (?), 
rakkaus keskiajalla (Aboa Vetus), kuulokuvaelmaa

T u l i  j a  v e s i

http://www.youtube.com/watch?v=Pq2n4m8qNG4

Ukko-Pekka!

http://www.youtube.com/watch?v=Pq2n4m8qNG4
http://www.youtube.com/watch?v=Pq2n4m8qNG4
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http://www.youtube.com/watch?v=eVAjHxWh7vU

VIDEOLINKKI: RUMI- Where everything is music

Rumi- 
rakkautta

http://www.youtube.com/watch?v=eVAjHxWh7vU
http://www.youtube.com/watch?v=eVAjHxWh7vU
http://www.youtube.com/watch?v=eVAjHxWh7vU
http://www.youtube.com/watch?v=eVAjHxWh7vU
http://www.youtube.com/watch?v=eVAjHxWh7vU
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Kokoontumisen ydinkohdat:

teemallisuus workshopissa

paikat ja teemojen käyttö niissä

Suunnitteluryhmä 
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