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HULLUNKURISET PERHEET IDEOLOGIOISTA

Opetustuote on mukautetuilla korteilla pelattava versio Hullunkurisista perheistä.
Pelissä on kaksi tasoa. Alempi taso pelataan 1900-luvun lopun ja kylmän sodan päättymisen
ideologisilla perheillä. Ylemmässä ja vaativammassa tasossa pelataan 1600–1800 -lukujen
aateperheillä. Pelikorteissa on joko kirjoitettuna käsite tai sitten nimikkeellä varustettu kuva tai
symboli.
Pelin on tarkoitus toimia käsitteellisenä alustuksena lukion kirjoitustehtäviä varten. Tavoitteena on,
että pelikerran (tai kertojen) jälkeen oppilailla on hallussaan kirjoitustehtävän sisältöön liittyvät
käsitteet sekä kyky soveltaa niitä taksonomian vaatimustasojen mukaisesti.

Alemman tason pelin perheet ja niiden jäsenet:

Sosialismi

Liberalismi

Nationalismi Demokratia

Suunnitelmatalous

Ronald Reagan

Saksan lippu

Ay-liike

Perestroika

MacDonalds

Viron laulujuhlat

Aseistariisunta

Työväenvalta Radio Free Europe
Gorbatshov

Vaclav Havel Berliinin muuri

Tähtien sota

Jugoslavian sota

Hyvinvointivaltio

Ylemmän tason pelin perheet ja niiden jäsenet:

Yksinvaltius

Valistus

Tasavaltalaisuus

Kolonialismi

Pietari Suuri

Adam Smith

Ranskan vallankumous

Ruhtinas (kirja)

Tieteen vallankumous Oliver Cromwell

Kolumbus

Itä-Intian

kauppakomppania
Napoleon

Ateismi

Ruotsin reduktio 1680Immanuel Kant

Venetsia

Orjalaiva

Yhdysvaltain perustuslaki

Oopiumi

Kirjoitustehtävään liittyviä kysymysaihioita (otettu vanhoista historian yo-kokeista).

Trumanin oppi ja dominoteoria ovat käsitteitä, jotka liittyvät kylmään sotaan. Mitä näillä käsitteillä
tarkoitetaan? Erittele jotain kylmän sodan kriisiä näiden käsitteiden avulla.

Konservatismi, liberalismi ja sosialismi ovat merkittäviä aatteita, jotka ovat vaikuttaneet
Euroopassa 1800-luvulta alkaen. Tarkastele niiden syntyä ja keskeisiä eroja.

Mitä seurauksia Neuvostoliiton hajoamisella on ollut Euroopan poliittiselle kehitykselle?

Kylmän sodan päättyminen. (kuva-aineisto)

Kylmä sota ja kuuma rauha (tekstiaineisto)

Länsi-Euroopassa sääty-yhteiskunnan katsotaan muuttuneen luokkayhteiskunnaksi 1700-luvun
lopun ja 1900-luvun alun välisenä aikana. Mistä syistä muutos tapahtui, ja mitkä olivat sen
olennaiset piirteet?

”Länsimaisen tieteen juuret ovat antiikissa.” Tarkastele ja arvioi väitteen perusteita.

Millainen aate oli konservatismi, ja mitä vaikutuksia sillä oli 1800-luvun Euroopassa.

Miten seuraavat tekstit ilmentävät liberalismia, ja miten liberalismin tavoitteet toteutuivat
1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa? [Näytteet Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta ja John
Stuart Millin Vapaudesta.]

Selosta, millaisia muotoja kansallisuusaate on saanut ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut
valitsemallasi Euroopan ulkopuolisella alueella 1800- ja 1900-luvuilla.

