Lasten kieliLeiri täyttyi kahdeksassa minuutissa
Koulutus: Englantia ja ruotsia voi opetella pUrtmällä tai leipomalla.
JYVÄSKYLÄ
Susi-Tuulia Nykänen

eri paikassa. 1-Iän ei ole ainut,
sillä tällä viikotlayli seitsemänkymmentä 9-12-vuotiasla lasta

Jyväskylän yliopiston kampuk
sen astakti on täynnä värikkäitä
piirroksia jäätetöislä, kakoistaja
eri maiden lipuisla. Viereen on
kirjoitettu kuvan asia englan
niksi siis rakeaja ice rreamia.
10-vuotias Nella Lintunen
taas on piirtänyt maahan sa
depilven.
Se liittyy sillä tavalla Englan
tiin, että Englannissa sataa tosi
paljon vettä, hän tietää.
Lintunen haluaa oppia eng
lantia, sillä siitä on hänen mie
leutään paljon hyötyä monessa

ympäri Keski- Suomea tutustuu
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saksan, molsin, englannin tai
venäjän kieleen ja kulttuuriin
leikin, kokksilun ja liiloannan
kautta yliopiston Kielikampuk
sen kielileirillä.

Yliopiston Kielikanspusjätjeu
ti ensimmäisen leirin vuonna

2012. Tänä vuonna yhdessä kau
pungin kanssa järjestetty leiri

täyttyi ennätysnopeasti, kah
deksassa minuutissa. Tutijoita
olisi ollut lähes 200..
Suosio yllätti meidät todella.
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Itse mietin, että tulevatko kaikki
ryhmät edes täyteen, kertooyli
opistonlehtori ja leiri-idean äiti
Karja Mäntylä yliopiston kietien
laitokselta.
Veläjinä kielileirillä toimivat
Jyväskylän yliopiston kielten
laitoksen opettajiksi opiskele
vat sekä opettajanknulutuslai
tokuen opiskelijat.
Lapsille on leirillä toimintaa
aanuuyhdeksäslä pitkälle iltapäi
vään, siis yli tavallisen atakuu
tulaisen koulupäivän. Lapsia ei
pitkä päivä kuitenkaan haittaa.
Täällä tehdään leikitlä ja ki
valla tavalla se oppiminen, Lin
tunen toteaa.
—

Englannin kielen ryhmä kävi
esimerkiksi petsamassa kriket
tiä englanninkielisten valmen
lajien opastukselta.
—Kielikursuin tarkoitus on he
rättää lapsissa kipinä kieleen,
niin että sitä haluaisi joskus tu
levaisuudessa opiskella. Lapselle
jää mieleen sanoja tai tieto siitä,
että ahvenenmaalaiseen pannu
kaldwun tulee riisipuoroa, Män
tylä toteaa.
VIIkon aikana lapsi kokee siis
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varsinaisen kielilsylvyn.

Lasten kielileirilla ykal aktiviteelti on kuvien pitrlaminen asfaltten.
Kuvaaea eultellaan Eapanjan lippua.

Mutta oppiiko lapsi oikeasti
vierauta kieliä viikossa?
Kyllä vanhempien palant
teen mukaan lupset pulpotta

vat vierasta kieltä kotona lei
rin jälkeen aika tavalla, Män
tylä nauraa.
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Videolla laaten Ielrlkuulumtaia

