Kylmän sodan arvet- opetusmateriaali
Käyttöohjeet opettajalle

SISÄLTÖ
Kylmän sodan arvet-opetusmateriaali on laadittu Lenin-museolla vuonna 2017 toteutetun Kylmän sodan
arvet -globaalikasvatushankkeen pohjalta.
Lenin-museo uudistui täysin vuonna 2016. Museo käsittelee tasapainoisesti Suomen ja Neuvostoliiton
yhteistä mutta vaikeaa historiaa. Museon kertomus perustuu uusimpaan neuvostohistorian tutkimukseen
ja kestää kriittisenkin tarkastelun. Verkko-opetusmateriaalia voit hyödyntää ennen tai jälkeen
museovierailun tai itsenäisenä kokonaisuutena ilman museovierailua.
Tehtävät on laadittu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Materiaali soveltuu erityisesti historian,
yhteiskuntaopin ja maantiedon sisältöalueiden käsittelyyn. Materiaalin aiheena on kylmä sota, sen
ulottuvuus yhteiskunnan eri osa-alueille sekä kylmän sodan globaali vaikutus aina nykyhetkeen saakka.
Tärkeitä teemoja ovat myös ihmisoikeudet, demokratia ja kulttuurien moninaisuus.
Voit valita oppilaiden tutustuttavaksi vaikka vain yhden kokonaisuuden. Esimerkiksi Kehitysmaat- ja Kylmä
sota- osiot sopivat käsiteltäviksi erillisinä kokonaisuuksina.
SELAINSUOSITUS
Opetusmateriaali on Prezi-muotoinen. Prezi-esitykset toimivat parhaiten Chrome-selaimella, joten tämän
selaimen käyttöä suositellaan.
OPETUSMATERIAALIN AVAAMINEN
1. Tietokoneella:
Aloittaaksesi opetusmateriaalin käytön avaa seuraava linkki Chrome-selainikkunassa:
https://prezi.com/view/t5EcrhUMPCRxGw80AeVY
2. Kännykällä:
Lataa kännykälle Prezi Viewer-sovellus. Avaa yllämainittu linkki kännykän Internet-selaimessa.
Puhelin tarjoaa eri sovelluksia linkin avaamiseen, valitse Prezi.
Materiaalin laajuuden vuoksi sen lataaminen voi kestää jonkin aikaa. Vanhat tietokoneet eivät välttämättä
jaksa pyörittää materiaalia.

OHJELMASSA LIIKKUMINEN TIETOKONEELLA
Prezi-materiaalin rakenne on verkkosivumainen; se koostuu pääsivusta ja alasivuista. Alasivuja ei tarvitse
käydä läpi lineaarisesti, vaan voit valita vapaasti osion, johon syvennyt. Suurenna Prezi-näkymä koko
näytön kokoiseksi oikean alakulman painikkeesta.
Alasivujen avaaminen:

Näkymä materiaalin pääsivulle.

Suosittelemme avaamaan alasivut klikkaamalla niiden linkkejä näytöllä (havainnekuvan ympyrät ovat
linkkejä alasivuille). Kohdat, joiden takaa avautuu lisämateriaalia, on osoitettu materiaalissa selkeästi.

Paluu edelliselle sivulle:

Palataksesi edelliseen näkymään likkaa sivun vasemmassa alareunassa näkyvää nuolta. (Prezissä voi
navigoida myös kirjoitusnäppäimistön nuolinäppäimillä, mutta se ei ole paras tapa tässä materiaalissa.)

Yksityiskohtiin zoomaaminen tietokoneella
Jos haluat tarkastella esim. kuvia lähempää, klikkaa niitä, ja ne kasvavat näytön kokoisiksi.

OHJELMASSA LIIKKUMINEN KÄNNYKÄLLÄ
Avaa näkymä koko näytön kokoiseksi oikean alareunan painikkeesta. Avaa alasivut zoomaamalla riittävästi
kohti alasivujen linkkiympyröitä. Palaa edelliseen näkymään loitontamalla näkymää. (Tässä
opetusmateriaalissa ei kannata käyttää lineaarista etenemistä nuolinäppäimellä.)
VIDEOT
Videot lähtevät pyörimään klikkaamalla videokuvakkeita.
ULKOISET LINKIT
Materiaalissa on joitakin ulkoisia linkkejä. Ne aukeavat tekstiä klikkaamalla uuteen välilehteen. Huom.
hiiren nuoli ei muutu Prezissä linkkien kohdalla sormeksi, kuten Internet-selaimessa yleensä tapahtuu
linkkiä osoitettaessa.
PALAUTE
Palautetta opetusmateriaalin rakenteesta ja sisällöstä otetaan mielellään vastaan:
Museolehtori Eeva Kaura, eeva.kaura@tyovaenmuseo.fi, puh. 050 441 8697.

