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Kevään ilmaiselokuvien paikat ovat varattavissa 

Kavin ja pohjoismaisen sarjan ilmaisten koululaisnäytösten paikat ovat 
varattavissa kotisivullamme.

Jacques-Remy Girerd, Sammakoiden ennustus (Ranska 2003) pe 6.5. 
klo 9.00 -10.40 (48 paikkaa). Luokat 1 - 2

Simon Wincer, Free Willy (USA/Ranska 1994) to 12.5. klo 9.00 – 11.00 
(48 paikkaa). Luokat 3 - 6

Peter Yates, Fillarijengi USA 1979) S pe 20.5. klo 13.00 – 14.50 (48 
paikkaa). Luokat 7-9 ja 2. asteen koulut

Ronnie Sandahl, Tiikerit/Tigris. Ruotsi 2021. K12, 116 min. Suom. 
tekstitys ma 28.3. klo 18.00 (noin 25 paikkaa). Luokat 7-9 ja 2. asteen 
koulut

Kristín Jóhannisdóttir, Alma. Islanti 2021. 94 min, K16, English 
subtitles. Ma 11.4. klo 18.00 (25 paikkaa). 2. asteen koulut

Frelle Petersen, Uncle (Onkel). Tanska 2019. 106 min. S. English 
subtitles. Ma 9.5. klo klo 18.00. (15 paikkaa). Luokat 7 - 9 ja 2. asteen 
koulut
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Elokuvamestarin osaamismerkkiin uusia 
tehtäviä elokuvataiteilijoilta 

Elokuvamestarin osaamismerkissä (13 - 18-vuotiaille) on nyt 
elokuvataiteilijoiden laatimia tehtäviä  mm. leikkauksesta, 
käsikirjoituksesta, ohjaamisesta, näyttelemisestä ja 
kuvauksesta. Yhteensä tehtäviä on parikymmentä. Yhdessä 
niistä muodostuu jo kattava paketti visuaalisen lukutaidon 
kehittämiseen (vrt. uudetlukutaidot.fi). 

Alakoululaisten  osaamismerkin 
suunnittelu alkanut

Liikenisikö alakoulun opetusryhmältäsi aikaa tähtien 
antamiseen lasten elokuville ja lasten omien 
elokuvasuosikkien kertomiseen padlet-alustalla. Tästä olisi 
meille hyötyä alakoulun osuuden kehittelyssä.

Linkki  padletiin. 

Yläkoulun opettajatiimi tai opettaja 
etsinnässä

Etsimme yläkoulusta noin 3-henkistä opettajatiimiä 
(esimerkiksi kuvis, äikkä, opo, mu, hy, tt, tn, ts, atk) 
pilotoimaan yhdessä kanssamme elokuvamestarin 
osaamismerkkiä ensi lukuvuonna. Myös kerhon tai 
valinnaiskurssin opettaja voi tulla kyseeseen. Kysy lisätietoja.  

Osaamismerkkitehtävien palautus  30.4. 
Kino Tavastille 

Osaamismerkkitehtävien ensimmäinen palautuspäivä lähenee, 
mutta vielä ehtii. Ahkerimmalle ryhmälle leffaliput. 

Elokuvadiplomi 12 - 16-vuotiaille elokuvan katsojille. 
Elokuvamestari 13 - 18-vuotiaille elokuvan tekijöille. 
Osaamismerkit

Lataa täältä oppilaillesi elokuvadiplomin suunnittelulomake 
ja tehtävälomake.
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ELOKUVAN 
OSAAMISMERKIT:

Elokuvadiplomi
Elokuvamestari 

https://kinotavast.net 

https://hitusenhamya.fi

https://uudetlukutaidot.fi
https://padlet.com/minnaylakoski/35b01hiurhqmgily
mailto:kinotavast@gmail.com
https://kinotavast.net/elokuvadiplomi-2/
https://kinotavast.net/elokuvamestari/
https://kinotavast.net/osaamismerkit/
https://docs.google.com/document/d/17L7LX5CytaVPZq9KHQCXtMC8aeP9IjvD/edit?usp=sharing&ouid=107975215177504648743&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qxUam8U8v7nlyutpX5C7yesyitYrCUXBqUmVSk_ZQro/edit?usp=sharing
https://kinotavast.net
https://hitusenhamya.fi
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Kuukauden ilmaiset tärpit verkosta 

Varhaiskasvatus (alkuopetus): Pikkuli-animaatiot

Rakastetut animaatiot Kavin tuottamalla elokuvan Esipolulla.

Alakoulu: Pikku Ilona ja hänen karitsansa (1957). Luokat 3 - 4

Ilona on Karjalan evakko, toiveikas ja reipas tyttö. Ilonan tarina vertautuu ajankohtaiseen 
pakolaisuuteen. 

Alakoulu: Mainoselokuva Kippari-purkka 

Kippari-purkka (1956) on elokuvateatterissa esitetty mainoselokuva., jonka kesto on 55 sekuntia. 
Voi tutkia vaikka 50-luvun lasten pukeutumista, elokuvan lavasteita ja musiikkia tai suunnitella 
ja kuvata ryhmissä oman karkkimainoselokuvan tämän idean pohjalta. 

Yläkoulu ja 2. aste:  Moodkino

Tampereen elokuvajuhlien kaksi ilmaista Moodkino-näytöstä ovat katsottavissa verkossa 
Festhome TV -palvelussa 31.3.2022 saakka. Yläkouluikäisille ja 2. asteen opiskelijoille suunnatuissa 
elokuvissa herätellään keskustelua mm. kehonkuvasta, sukupuolesta ja ilmaisunvapaudesta. 
Useissa elokuvista epämukavuuden ja hämmennyksen rajoja ylitetään tanssilla. Vaikeissakin 
aiheissa läsnä on liikettä ja värejä, pyrkimystä kauneuteen. Oikeita sanoja tärkeämpää on itse 
puhuminen. Elokuvia voi katsella kouluissa yhdessä keskustellen tai kotisohvilla mietiskellen. 
Suora linkki (sivun lopussa)

Elokuvapostin vanhat numerot

Koulujen elokuvapostin vanhat numerot ovat luettavissa verkkosivullamme.
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https://elokuvapolku.kavi.fi/esipolku/
https://elokuvapolku.kavi.fi/katso-elokuvia/pitkat-elokuvat/pikku-ilona-ja-hanen-karitsansa/
https://elokuvapolku.kavi.fi/katso-elokuvia/mainoselokuva/
https://tv.festhome.com/festivaltv/tampere-film-festival
https://tamperefilmfestival.fi/ilmaiset-moodkino-naytokset-ovat-katsottavissa-festhome-tvssa/
https://kinotavast.net/elokuvakasvatus/koulujen-elokuvaposti/
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