
TUNTIEN SUUNNITTELU 

 

Ryhmämme kokoontuvat yleensä kerran viikossa aina kaksi tuntia kerrallaan. Hyväksi havaittu käytäntö on, että tunnit aloitetaan 
yhteisellä hetkellä, jonka jälkeen jakaudutaan pienryhmiin. Yhteiset hetket ja rutiinit helpottavat tutustumista ja luovat turvallisuuden 
tunnetta. Opiskelun lomassa on hyvä pitää lisäksi pieni kahvi- tai jumppatauko. 
 
Vapaaehtoiset vastaavat itse tuntien suunnittelusta ja toteutuksesta ja jokaisella ryhmällä on näin oma tuntisuunnitelmansa. Sen 
laatimista varten on hyvä varata yhteinen aika tapaamiselle aina ennen lukukauden alkua. Tuntisuunnitelmaan vapaaehtoiset 
kirjaavat yhdessä kunkin oppitunnin yhteisen teeman ja sen, kuka opettajista vuorollaan pohjustaa ja vetää tämän noin puolituntisen 
osion. Vastuuta pyritään jakamaan tasaisesti, jolloin kaikki pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan. 
 
Etukäteen on myös hyvä miettiä, miten kyseistä aihetta voi harjoitella eri tasoisten opiskelijoiden kanssa. Mahdollisuuksien mukaan 
tunneilla on hyvä hyödyntää erilaisia oppimateriaaleja sekä kielen oppimisen eri osa-alueita: puhumista, lukemista, kuuntelemista ja 
kirjoittamista.  
 
Tuntisuunnitelman teema voi liittyä johonkin ajankohtaiseen asiaan, kulttuuri- ja yhteiskuntatietoon tai vaikka tiettyyn 
kokonaisuuteen: esimerkiksi suomalainen ruoka, numerot, ystävänpäivä, ammattien nimet, lääkärissä asiointi jne.  
 
Tässä yksi esimerkki syyslukukauden tuntisuunnitelmaksi. Esimerkkirungon koostamisessa on hyödynnetty Luetaan yhdessä -
verkoston ryhmien omia tuntisuunnitelmia. 
 

  



SYKSYN TUNTISUUNNITELMA, ESIMERKKI 

 

Tämä tuntisuunnitelma on laadittu Luetaan yhdessä -ryhmien lähettämien tuntisuunnitelmien pohjalta. Sen on tarkoitus tarjota yksi 

näkökulma syyslukukauden tuntisuunnitelman tekoon ja herätellä ideoita. Rohkaisemme vapaaehtoisiamme ideoimaan yhdessä 

ryhmiensä omia tuntisuunnitelmia, hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja kokeilemaan erilaisia oppimateriaaleja ja -menetelmiä.  

 

4.9. Kuulumiset & tutustuminen, 

11.9. Koti, asuminen 

18.9. Millainen? Adjektiivien opettelua 

25.9. ruokasanastoa, eri maiden ruoka, lempiruoka, nyyttärit 

2.10. suomalainen koulu, oppivelvollisuus 

9.10. numerot, raha, maksaminen 

16.10. lääkärissä käynti, kehonosat, sairaudet 

23.10. syyspäiväntasaus, vuodenajat, kuukaudet, syksyn ja talven sanastoa 

30.10. ammattisanasto, aikuisten opiskelu Suomessa 

6.11. tunteet, tunnetilat 

13.11. Missä? Mistä? Mihin? 

20.11. syyslomaviikko 

27.11. harrastukset, liikunta 

4.12. Itsenäisyyspäivä, perustietoa Suomesta, Suomi 100v! 

11.12. pikkujoulut, joulun/uuden vuoden juhlat eri kulttuureissa, lukukauden päätösjuhla 

 

 



päivämäärä teema vastuuhenkilö taso Vinkki: Keskitytään puhumiseen ja toiminnallisuuteen 

4.9. 

Kuulumiset & 

tutustuminen, 

 

 

alkeet 

perusteet 

jatkotaso 

 

Toiminnallisista menetelmistä löytyy vinkkejä ryhmäläisten 

nimien opetteluun ja tutustumiseen. Tehdään nimikyltit. 

Opetellaan fraaseja, opiskelijat voivat kertoa miten ne 

sanotaan heidän äidinkielellään. Opetellaan esittäytymään. 

 

Oppikirjat: 

Helppoa suomea -kirja: s. 15-16. 18-21 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Hauska tavata (fraaseja, harjoituksia, äännitteitä) Luku 1, s. 

6-9 

Oikeesti aikuisten 3, suullisia harjoituksia, s. 8-11 

 

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso tehtävät 

11.9. 
koti, 

asuminen 
 

alkeet 

 

Oppikirjat: 

Aamu -kuvasanakirja: s. 66-71 

Moi! Luku -ja kirjoitustaidon oppikirja: s. 17, 70-71 

Aasta se alkaa -kirja: s. 25-26, 58-59, 159-160 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

KÄTS kuvasanakirja koti.pdf  

 

perusteet 

 

Toiminnalliset menetelmät: 

Suomen kieli sanoo tervetuloa  

(Toisto-menetelmä, tuntisuunnitelma ja materiaalit) tuokio 

011A 

http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2017/08/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t.pdf
http://hauskatavata.fi/
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_Kuvasanakirja_Koti.pdf
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/


 

Muu kirjallinen materiaali: 

Asuminen, paketti perustasolle.pdf (suullisia ja kirjallisia 

tehtäviä) 

Hauska tavata: luku 7, s. 40 (kuuntelu-, kirjoitus- ja 

puhetehtäviä) 

 

Oppikirjat:  

Lukumatka jatkuu -kirja: s. 66-71 

Helppoa suomea -kirja: s. 63-71 

Päivää! Suomea aikuisille -kirja: s. 82-87 

 

jatkotaso 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Asuminen, paketti jatkotasolle.pdf (kirjallisia ja suullisia 

tehtäviä)  

 

Verkko-oppiminen: 

Infopankki, tietoa asumisesta eri kielillä  

 

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso 
Vinkki: Katso toiminnallisista menetelmistä Kuvaile kaveria: 

millainen? -harjoitus.  

18.9. 
Millainen?  

adjektiivien opettelua 
 alkeet 

 

Oppikirjat: 

Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 112-113 

Aamu-kuvasanakirja, s. 40-41 

Päivää! Suomea aikuisille -kirja: s. 37-41 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Kuvasanasto aikuisille maahanmuuttajille  

https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/LK_Asuminen_Paketti.pdf
http://hauskatavata.fi/
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/PK_Asuminen_Paketti.pdf
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/asuminen
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2017/08/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t.pdf
http://papunet.net/materiaalia/kuvasanasto-aikuisille-maahanmuuttajille


Hauska tavata: Luku 8, s. 44 (kuuntelu-, kirjoitus ja 

puhetehtäviä) 

perusteet 

jatkotaso 

 

Muu kirjallinen materiaali 

Opomateriaalia selkosuomeksi.pdf (adjektiivejä oman 

persoonan kuvailuun, tehtäviä) s. 4-8 

Oikeesti aikuisten 2, (kirjallisia tehtäviä) s. 53-58  

 

Toiminnalliset menetelmät: 

Oikeesti aikuisten 2 adjektiivipeli s. 112-113  

 

 

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso Vinkki: Jakakaa opiskelijoiden kanssa lempireseptejänne.  

25.9. 

ruokasanastoa, 

eri maiden ruoka, 

lempiruoka, 

nyyttärit 

 

alkeet 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Kuvasanakirja_Ruoka.pdf 

Kuvasanakirja_Ruoanlaitto_ja_kodinaskareita.pdf   

Hauska tavata, Luku 9, s. 46 (kuuntelu, suullinen ja 

kirjallinen tehtävä)     

 

Oppikirjat: 

Aamu-kuvasanakirja: s.10-17  

Aasta se alkaa -kirja: s. 17-18, 45-46 

Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 44-45 

 

perusteet 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Terveys_Paketti.pdf (kirjallinen ja toiminnallinen harjoitus) 

Papunetin selkoreseptit 

 

http://hauskatavata.fi/
https://omniatopo.wikispaces.com/file/view/opomateriaalia+selkosuomeksi.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/8814/5372/5305/oikeesti_aikuisten_2.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/8814/5372/5305/oikeesti_aikuisten_2.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_Kuvasanakirja_Ruoka.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_Kuvasanakirja_Ruoanlaitto_ja_kodinaskareita.pdf
http://hauskatavata.fi/
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/LK_Terveys_Paketti.pdf
http://papunet.net/kuva/ruokaohjeet/1


Oppikirjat: 

Lukumatka jatkuu -kirja: s. 14-30, 133-135 

Aamu -suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi aikuisille: 

s. 20-21 

Aamu -suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi: s.  

 

Verkko-oppiminen, videoita: 

Suomi taskussa (Ruokasanoja ja kaupassa asiointia 

videoiden avulla, tukikielet arabia, dari ja englanti) 

Yle -supisuomea videot (suomalainen ruoka) 

 

jatkotaso 

 

Toiminnalliset menetelmät: 

tutustuminen suomalaiseen reseptiin/oman reseptin 

kirjoittaminen ja jakaminen muille 

 

Oppikirjat: 

Päivää! Suomea aikuisille -kirja s. 96-100 

 

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso 
Vinkki vapaaehtoisille: Tuokaa tunnille mukananne 

ylioppilaslakki ja vaikka joku vanha koulukuva. 

2.10. 
suomalainen koulu, 

oppivelvollisuus 
 alkeet 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Kuvasanakirja_Opiskelusanoja.pdf  

Kuvasanakirja_Opiskelu_ja_toimistotarvikkeita.pdf  

Infopankki.fi -koulutus Suomessa (Tietoa suomalaisesta 

koulusta eri kielillä, mm. ruotsi, englanti, ranska, somali, 

espanja, turkki, arabia…) 

 

Oppikirjat: 

http://www.suomitaskussa.eu/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/14/supisuomea-videot
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_Kuvasanakirja_Opiskelusanoja.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_Kuvasanakirja_Opiskelu_ja_toimistotarvikkeita.pdf
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/koulutus


Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 10 

Aamu-kuvasanakirja, s. 20-21 

 

perusteet 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Vilma Virtuoosi  (suomalainen koulutusjärjestelmä kuviona, 

luetun ymmärtäminen ja tehtäviä) 

Infopankki.fi -koulutus Suomessa 

(Tietoa suomalaisesta koulusta eri kielillä, mm. ruotsi, 

englanti, ranska, somali, espanja, turkki, arabia) 

 

Verkko-oppiminen: 

Testi-Wilma (Koulujen Wilma-ohjelman käyttäminen ja 

harjoittelu: käyttäjätunnuksesi on huo@starsoft.fi ja 

salasanasi on "huo") 

 

Oppikirjat: 

Lukumatka jatkuu -kirja: s. 140-144 

 

jatkotaso 

 

Verkko-oppiminen: 

Testi-Wilma (Koulujen Wilma-ohjelman käyttäminen ja 

harjoittelu: käyttäjätunnuksesi on huo@starsoft.fi ja 

salasanasi on "huo") 

 

Oppikirjat: 

Päivää! Suomea aikuisille -kirja: s. 47-51 

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso  

9.10. 
numerot, 

raha, 
 alkeet 

 

Toiminnalliset menetelmät: 

http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/yleista/kielitaso1.htm
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/koulutus
https://wilmademo.inschool.fi/
https://wilmademo.inschool.fi/


maksaminen Toisto menetelmä, tuokio 06: ”Ostan kaksi leipää” 

http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/  

 

Oppikirjat: 

Aamu-kuvasanakirja: s.22-23, 75 

Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 53 

Helppoa suomea -kirja, s. 27, 54, 56 

Aasta se alkaa, s. 29-34, 162-163 

 

perusteet 

 

Oppikirjat: 

Lukumatka jatkuu -kirja: s. 42-56 

 

Verkko-oppiminen: 

Harjoittele ostamista ja maksamista, (Papunetin virtuaalinen 

kauppa)  

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Hauska tavata, s. 10-13, 46 (kuuntelu-, kirjoitus ja 

puhetehtäviä) 

 

jatkotaso 

 

Oppikirjat: 

Päivää! Suomea aikuisille -kirja, s. 88-95 

 

Verkko-oppiminen: 

Vaatekaupassa-video (video, teksti ja kirjallisia tehtäviä) 

 

http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/
http://papunet.net/_pelit/papumarket/#/
http://papunet.net/_pelit/papumarket/#/
http://hauskatavata.fi/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/08/vaatekaupassa


päivämäärä teema vastuuhenkilö taso 

Vinkki: Kehon osien voidaan opetella ja kerrata myös 

yhteisessä taukojumpassa. Ohjattu jumppavideo löytyy 

esimerkiksi täältä.  

16.10. 

 

lääkärissä käynti, 

kehonosat, 

sairaudet 

 

alkeet 

 

Toiminnalliset menetelmät: 

Suomen kieli sanoo tervetuloa (Toisto-menetelmä, tuokio 

012: Minun käsi on kipeä) 

 

Oppikirjat: 

Aamu-kuvasanakirja: s. 30-33 

Aasta se alkaa -kirja: s. 71-73 

Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 84-87 
 

perusteet 

 

Verkko-oppiminen: 

Ylen asiointisuomea -lääkärissä (video ja kirjallisia tehtäviä)  

 

Oppikirjat: 

Helppoa suomea -kirja: s. 114-118 

Lukumatka jatkuu -kirja: s. 127-132 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Hauska tavata : Luku 8, s. 42-43, 45 (kuuntelu-, kirjoitus ja 

puhetehtäviä) 

Käytännön suomea: sairastuminen, ajan varaus, lääkärissä 

käynti (teksti ja monipuolisia tehtäviä) 

 

jatkotaso 

 

Oppikirjat: 

Päivää! Suomea aikuisille -kirja, s. 60-67. 

file:///C:/Users/Sanna/Desktop/Ohjattu%20taukojumppavideo:%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=3gGpRiV09uU
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/08/laakarissa
http://hauskatavata.fi/
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_kappale8.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_kappale8.pdf


 

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso tehtävät 

23.10. 

syyspäiväntasaus, 

vuodenajat, 

kuukaudet, 

syksyn ja talven 

sanastoa 

 

alkeet 

 

Oppikirjat: 

Aasta se alkaa -kirja: s. 110-113 

Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 23-25 

Aamu-kuvasanakirja: s. 52-53 

 

perusteet 

 

Oppikirjat: 

Helppoa suomea -kirja: s. 36 

Lukumatka jatkuu -kirja: s. 214-215 

 

Muu kirjallinen materiaali:  

Hauska tavata: Luku 4, s. 22-23 (kuuntelu-, kirjoitus- ja 

puhetehtäviä) 

 

jatkotaso  

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso 
Vinkki: Ammattisanastoa voidaan harjoitella yhdessä 

pareittain tai ryhmissä pantomiimin avulla. 

30.10. 

ammattisanasto, 

aikuisten opiskelu 

Suomessa 

 

alkeet 

 

Muu kirjallinen materiaali:  

Kuvapankki ammatit  

 

Oppikirjat: 

Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 152-155 

 

perusteet 

 

Oppikirjat: 

Päivää! Suomea aikuisille -kirja: s. 26-27, 50-51 

http://hauskatavata.fi/
http://papunet.net/materiaalia/kuvapankki/luokka/ammatit


Lukumatka jatkuu -kirja: s. 145-150 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Opomateriaalia selkosuomeksi (ammatteihin liittyviä 

kirjallisia tehtäviä, s. 13-15)  

Oikeesti aikuisten 3, (suullisia harjoituksia s. 20) 

 

jatkotaso 

 

Verkko-oppiminen: 

Kotisuomessa.fi -ammattipelit 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Oikeesti aikuisten 3, (suullisia harjoituksia s. 20) 

 

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso tehtävät 

6.11. 
tunteet, 

tunnetilat 
 

alkeet 

 

Toiminnalliset menetelmät: 

Suomen kieli sanoo tervetuloa (Toistomenetelmä, tuokio 

013 ”Minä olen iloinen) 

MAHTI-tunnekortit (Tulostettavat tunnekortit)  

 

Oppikirjat: 

Aamu-kuvasanakirja: s. 34-35 

 

perusteet 

jatkotaso 

 

Toiminnalliset menetelmät: 

 

MAHTI-tunnekortit (Tulostettavat tunnekortit) 

Askelia aktiivisuuteen (Toiminnallinen tunnesanojen 

harjoitus, s. 13) 

https://omniatopo.wikispaces.com/file/view/opomateriaalia+selkosuomeksi.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf
https://kotisuomessa.fi/web/site-45256/state-jurdgmbtei/page-88087
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/
http://www.kvtl.fi/contentimages/Projektit/Mahti/MAHTI_tunnekortit_tulostusversio.pdf
http://www.kvtl.fi/contentimages/Projektit/Mahti/MAHTI_tunnekortit_tulostusversio.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/3514/5372/5288/askelia_aktiivisuuteen.pdf


 

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso tehtäviä: 

13.11. Missä? Mistä? Mihin?  

alkeet 

 

Oppikirjat: 

Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja: s. 136-137, 144-145 

Aasta se alkaa -kirja: s.151-155 

 

perusteet 

jatkotaso 

 

Muu kirjallinen materiaali:  

Hauska tavata: Luku 4, s. 25 (kuuntelu- ja kirjallisia tehtäviä) 

Mihin? Mistä? Minne? (Käytännön suomea -nettimateriaali, 

monipuolisia tehtäviä)  

 

Oppikirjat: 

Helppoa suomea -kirja: s. 77-78 

Lukumatka jatkuu -kirja: s. 108-119 

 

Verkko-oppiminen, video: 

Supisuomea: Mihin? Mistä? Minne? (video numero 4) 

 

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso  

http://hauskatavata.fi/
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_kappale7.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/14/supisuomea-videot


20.11. 
syyslomaviikko, 

tauko opetuksessa 
  ajankohta vaihtelee kunnittain, viikko 42-43 

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso 
Vinkki: Tehkää yhdessä vaikka pieni taukojumppa. Se voi 

olla vaikka letkajenkan opettelua! 

27.11. 
harrastukset, 

liikunta 
 

alkeet 

 

Oppikirjat: 

Aamu-kuvasanakirja: s. 48-49 

 

Verkko-oppiminen: 

http://suomitaskussa.eu/ urheilu, liikunta 

 

perusteet 

 

Toiminnalliset menetelmät:  

Urheilukortit : (tulostettavat pantomiimikortit liikunnasta) 

 

Oppikirjat: 

Helppoa Suomea -kirja: s. 99-101 

Lukumatka jatkuu -kirja: s. 172-181 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Mitä teet viikonloppuna? -paketti harrastuksista (teksti ja 

monipuolisia tehtäviä)  

Oikeesti aikuisten 3, (suullisia harjoituksia, s. 65-80 ) 

 

 

 

http://suomitaskussa.eu/
http://www.vahvike.fi/sites/default/files/perussivu-pdf/Pantomiimi_urheilu_kortit_1.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_kappale12.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf


 

jatkotaso 

 

Verkko-oppiminen:  

Vapaa-aikaa ja harrastuksia (äänite)  

Vapaa-aikaa ja harrastuksia.pdf (Teksti ja monipuolisia 

harjoituksia, s. 46-49) 

Infopankki, vapaa-aika Suomessa (tietoa vapaa-ajasta eri 

kielillä) 

 

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso 

Vinkki: Yhteinen pieni tietokilpailu Suomesta pareittain tai 

pienryhmissä. Linnan juhlien kuvien katsomista lehdistä tai 

netistä.  

4.12. 

 

 

 

 

 

 

Itsenäisyyspäivä, 

perustietoa Suomesta, 

Suomi 100v! 

 

 

alkeet 

 

Verkko-oppiminen: 

Suomen vuosisata (Suomen historiaa videona eri kielillä: 

englanti, arabia, farsi, kurdi, somali, thai ja venäjä) 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Suomi_Paketti (kirjallisia tehtäviä)  

 

Oppikirjat: 

Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 192, 196-197 

 

perusteet 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Suomi_Paketti (kirjallisia tehtäviä) 

Vilma Virtuoosi, 1. kielitaso (teksti ja tehtäviä) 

 

Verkko-oppiminen: 

Koti Suomessa (yleistietoa ja tehtäviä Suomesta ja sen 

historiasta) 

http://entra.studio.crasman.fi/file/dl/i/sX-V5Q/8UA5lPhK7ds2squKAPODgg/Kuuntelu_Vapaa-aikaa_ja_harrastuksia_A2.2-B1.1.wav
http://entra.studio.crasman.fi/file/dl/i/sRmfgQ/Ksj7wxzWaMBy--uS9JQafA/Kiitajat_kotopolulla_sivuina.pdf
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/vapaa-aika
http://www.suomenvuosisata.fi/
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/LK_Suomi_Paketti.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/LK_Suomi_Paketti.pdf
http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/yleista/kielitaso1.htm
https://kotisuomessa.fi/web/site-45328/state-jurdgmbwei/page-82582


Suomen vuosisata (Suomen historiaa videona eri kielillä: 

englanti, arabia, farsi, kurdi, somali, thai ja venäjä) 

 

jatkotaso 

 

Muu kirjallinen materiaali: 

Vilma Virtuoosi, 2. kielitaso (teksti ja tehtäviä) 

 

Verkko-oppiminen: 

Suomen vuosisata (Suomen historiaa videona eri kielillä: 

englanti, arabia, farsi, kurdi, somali, thai ja venäjä) 

 

päivämäärä teema vastuuhenkilö taso tehtävät 

11.12. 

pikkujoulut, 

joulun/uuden vuoden 

juhlat eri kulttuureissa 

 

lukukauden päätösjuhla 

 

alkeet 

perusteet 

jatkotaso 

vapaamuotoista keskustelua/juhla-

askerteluja/retki/nyyttärit/lukukauden päätösjuhla 
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