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 kevätlukukauden tuntisuunnitelmaksi. Tehtävistä voi valita omalle ryhmälle sopivimmat vaihtoehdot.
Esimerkkirungon koostamisessa on hyödynnetty Luetaan yhdessä -verkoston ryhmien omia tuntisuunnitelmia.

KEVÄÄN TUNTISUUNNITELMA, ESIMERKKI
Tämä tuntisuunnitelma on laadittu Luetaan yhdessä -ryhmien lähettämien tuntisuunnitelmien pohjalta. Sen on tarkoitus tarjota yksi
näkökulma kevätlukukauden tuntisuunnitelman tekoon ja herätellä ideoita. Rohkaisemme vapaaehtoisiamme ideoimaan yhdessä
ryhmiensä omia tuntisuunnitelmia, hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja kokeilemaan erilaisia oppimateriaaleja ja -menetelmiä.
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päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso
alkeet
perusteet

viikko 2

tutustuminen ja
syksyn kertaus

jatkotaso

Vinkki: Pyytäkää opiskelijoita kertomaan, mitä he muistavat
syksyn tapaamiskerroista. Mitä opiskeltiin? Mitä he oppivat?
Mikä oli helppoa? Mikä oli vaikeaa?
Toiminnallisia menetelmiä:
Vinkkejä toiminnallisista menetelmistä
(tutustumiseen ja kielen harjoitteluun)
Kehorumpu (ryhmäytymiseen)
Esimerkkejä kertausharjoituksista:
Oikeesti aikuisten 1, kirjainbingo ja diftongibingo s. 14
Oikeesti aikuisten 2 adjektiivipeli s. 112-113
Oikeesti aikuisten 2, pelejä s. 102-129
Oikeesti aikuisten 3, kysymyksiä ja vastauksia s. 11
Voit hyödyntää myös syksyn tuntisuunnitelmaan koottuja
harjoituksia, löydet ne täältä.

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso

alkeet

tehtävät: Harjoitelkaa vaatteiden nimiä ja pitäkää muotinäytös
yhdessä lasten kanssa tai vaikka ryhmän oma vaatekirpputori.
Oppikirjat:
Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 76-77
Aasta se alkaa, s. 70-75
AAMU -suomen kielen kuvasanakirja (sininen), s. 36-39
Muut kirjalliset materiaalit:
Arjen aakkoset, s. 77-81, 88-95

viikko 3

vaatteet
perusteet

Oppikirjat:
Lukumatka jatkuu, s. 42-48
AAMU – suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi (punainen),
s. 34 + harjoituskirjan tehtävät
Päivää! Suomea aikuisille, s. 106-108
Helppoa suomea, s. 88-89
Verkko-oppiminen:
Ylen asiointisuomea vaatekaupassa (video)

jatkotaso
päivämäärä

teema

viikko 4

vaalit

vastuuhenkilö

taso
alkeet

Verkko-oppiminen:
Ylen asiointisuomea vaatekaupassa (video)
Vinkki: Harjoitelkaa yhdessä äänestystilannetta.
Muu kirjallinen materiaali:

Sukellus suomeen, s. 12-14 (yhteiskunta: vaalit)
Verkko-oppiminen:
Suomi taskussa (vapaa-aika → äänestys)

perusteet

Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen s. 16-17 (yhteiskunta: vaalit)
Presidentin vaalit, selkoesite

Oppikirjat:
Palataan! Suomea aikuisille, s, 153-160
jatkotaso

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso

Muu kirjallinen materiaali:
Kiitäjät kotopolulla, s. 108-109, 113

tehtävät
Oppikirjat:
AAMU -suomen kielen kuvasanakirja (sininen), s. 74 (raha)

viikko 5

pankissa,
raha-asiat

alkeet

perusteet

Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen s. 3-4, 6 (talous: automaatilla ja lasku)
KÄTS (kuvasanakirja: maksaminen, ostaminen, raha)

Oppikirjat:

AAMU -suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi aikuisille
(vihreä), s. 72-75 (pankkiautomaatti, laskun maksaminen)
Päivää! Suomea aikuisille, s. 91 (pankkiautomaatilla,
maksetaan lasku)
Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen, s. 3-4,6 (talous: automaatilla ja lasku)
Oikeesti aikuisten 1, s. 41-45
Oikeesti aikuisten 3, s. 36 (dialogi pankissa)
Verkko-oppiminen:
Verkkopankin testisivu (verkkopankin käytön harjoitteluun,
käyttäjätunnus 123456, salasana 7890 ja avainluku mitkä
tahansa neljä numeroa)
Ylen asiointisuomea pankissa ja vakuutusyhtiössä (video)

Oppikirjat:
Palataan! Suomea aikuisille, s. 63-72
jatkotaso

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso

Verkko-oppiminen:
Verkkopankin testisivu (verkkopankin käytön harjoitteluun,
käyttäjätunnus 123456, salasana 7890 ja avainluku mitkä
tahansa neljä numeroa)
Ylen asiointisuomea pankissa ja vakuutusyhtiössä (video)
VINKKI: Ystävänpäivän korttien askartelu, toivotusten
harjoittelu. Jokainen tekee ja jokainen saa (nimettömän) kortin.
Tulostettavia korttipohjia löytyy esim. täältä.

Toiminnalliset menetelmät:
Suomen kieli sanoo tervetuloa (Tuokio 02: Minulla on ystävä)
alkeet
Verkko-oppiminen:
Koti Suomessa (Kutsu ystävä kylään, toiminnallisia harjoituksia)

viikko 6

Oppikirjat:
Päivää! Suomea aikuisille, s. 42-46 (ystävät)

ystävät,
ystävänpäivä
perusteet
jatkotaso

Muu kirjallinen materiaali:
Oikeesti aikuisten 2, s. 13-14 (ystäväbingo ja
keskusteluharjoitus)
Kiitäjät kotopolulla, s. 6-7
Verkko-oppiminen:
Koti Suomessa (perhe ja ystävät)

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso

alkeet

viikko 7

tehtävät
Oppikirjat:
Aasta se alkaa, s. 90-99
Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 46-47

verbit
Oppikirjat:
perusteet Helppoa suomea, s. 24-26, 144-146 (verbityypit)
jatkostaso Palataan! Suomea aikuisille, s. 11-13, 25-26, 49-51, 54-55
(verbityypit)

Muu kirjallinen materiaali:
KÄTS, verbityypit s. 29-30, 41-42, 71-74, 82-84, 150-155, 249
(kielioppi ja kirjallisia tehtäviä)
Hauska tavata!, s. 16-19 (yleisimmät verbit ja kieltomuoto)
Oikeesti aikuisten 2, s. 109-111 (verbipelit)
Oikeesti aikuisten 3, s. 21 (laivanupotus verbeillä)
Verkko-oppiminen:
Osaan suomea (verbityypit)
Toiminnalliset menetelmät:
Toiminnalliset harjoitukset (aikamuotojana)
Toimintanoppa (pronominipohja verbimuotojen harjoitteluun
löytyy täältä)
päivämäärä

teema

viikko 8

TALVILOMA

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso
alkeet
perusteet
jatkotaso

vastuuhenkilö

taso

tehtävät

Vinkki: Pyytäkää ryhmäläisiä kertomaan, mitä he tekivät
talvilomalla.
Oppikirjat:

viikko 9

kellonajat,
kalenteri, aikataulut

alkeet

Aasta se alkaa, s. 14, 28-29
AAMU -suomen kielen kuvasanakirja (sininen), s. 26, 28-29
(vuorokausi, viikonpäivät, kello), s. 52-53 (vuodenajat,
kuukaudet, vuosi)

Muut kirjalliset materiaalit:
Sukellus suomeen, s. 1-2, s. 5-6
Verkko-oppiminen:
Papunet kellonaikapeli
Toiminnalliset menetelmät:
Suomen kieli sanoo tervetuloa (Tuokio 05: Paljonko kello on?)

perusteet

Oppikirjat:
AAMU suomen kielen lukemisto ja kielioppi (vihreä), s. 16-17
(ajanmääreet), s. 24-25 (Mitä kello on?)
Helppoa suomea, s. 28-34, 85
Lukumatka jatkuu, s. 120-123 (Mitä kello on?), s. 212-215
(Milloin? Mikä vuodenaika?)
Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen, s. 1-4
Oikeesti aikuisten 1, s. 25-35

jatkotaso

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso
alkeet

Muu kirjallinen materiaali:
Oikeesti aikuisten 3, s. 48-49 (ajanilmausten suullisia
harjoituksia)
tehtävät
Oppikirjat:

viikko 10

Aasta se alkaa, s. 40-41
AAMU -suomen kielen kuvasanakirja (sininen), s. 72-73
(kulkuneuvot)

matkustaminen,
kulkuneuvot

Muut kirjalliset menetelmät:
KÄTS (kuvasanakirja matkustamisesta ja liikenteestä)
Toiminnalliset menetelmät:
Suomen kieli sanoo tervetuloa (Tuokio 04 Bussilla kouluun, 1.04
Meneekö tämä bussi Ouluun?, 1.09A ja B: Mennäänkö
bussilla/junalla?)

perusteet

Oppikirjat:
Lukumatka jatkuu, s. 100-102 (Millä Jenni matkustaa?), s. 124125
AAMU – suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi (punainen),
s. 61 + harjoituskirja s. 92-93
AAMU -suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi aikuisille
(vihreä), s. 64-65 + harjoituskirja s. 120-123 (matkustaminen,
kulkuneuvot)
Päivää! Suomea aikuisille, s. 101-105 (liikenteessä, reittiopas)
Helppoa suomea, s. 33-34, 127
Muut kirjalliset materiaalit:
Oikeesti aikuisten 2, s. 80 (kulkuneuvot)
Verkko-oppiminen:

Suomi taskussa (liikenne)
Koti Suomessa(matkustaminen bussissa, junassa, taksissa)

jatkotaso

Oppikirjat:
AAMU -suomen kielen toinen lukemisto, kirjallisuustieto ja
kielioppi (keltainen), s. 13-15 (Matkalla Euroopassa)
Verkko-oppiminen:
Ylen supisuomea (video, kielioppia ja tehtäviä)

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso

Vinkki: Keskustelkaa yhdessä opiskelijoiden kanssa siitä, mitä
puhekielen sanoja he tietävät. Mitä persoonapronomineille
tapahtuu puhekielessä? Entä verbien taivutukselle?
Toiminnallinen harjoitus: Mitä sulle kuuluu?
Oppikirjat:
Lukutaito kaikille, s. 102-103 (puhekieli ja kirjakieli)

alkeet
Verkko-oppiminen:
Puhutaan! (puhekielen harjoitteluun)
viikko 11

puhekieli

perusteet
jatkotaso

Verkko-oppiminen:
Suomee! suomen puhekielen alkeiskurssi
YLEn asiointisuomea (videot)
Toiminnalliset menetelmät:
Toiminnallisia harjoituksia

(sanajumppa, sanojen poimintaa musiikista)

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso

alkeet

Vinkki! Harjoitelkaa kierrättämiseen liittyviä sanoja ja
kierrätettävien materiaalien tunnistamista toiminnallisesti.
Tuokaa tunnille mukaan esim. tyhjä maitotölkki, mainoslehti,
lasipurkki jne. Mikä ero on paperilla, keräyskartongilla, lasilla,
metallilla, sekajätteellä, biolla ja muovilla?
Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen, s. 8-12 (jätteet ja lajittelu)

Oppikirjat:
Päivää! Suomea aikuisille, s. 77-78 (lajittelu)

viikko 12

kierrätys

perusteet

Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen, s. 14-18 (jätteet ja lajittelu)
Kielipuu, (Kierrätä oikein, teksti ja tehtäviä)

Verkko-oppiminen:
Suomi taskussa (asuminen→ lajittelu)

jatkotaso

Muu kirjallinen materiaali:
Kielipuu (Kierrätys ja jätteen synnyn vähentäminen)

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso

alkeet

Vinkki: Pohtikaa yhdessä opiskelijoiden kanssa eri maiden
välisiä eroja. Miten työpaikalla tervehditään? Millainen on
tavallinen työpäivä? Milloin on loma? Onko ok antaa lahjoja?
Toiminnallinen harjoite: Työelämän nelinurkka
Oppikirjat:
Aasta se alkaa, s. 184-186

Muu kirjallinen materiaali:
Työelämän ABC, s. 12 (suomalainen työkulttuuri selkokielellä)

perusteet
viikko 13

suomalainen
työkulttuuri

Verkko-oppiminen:
Vilma Virtuoosi (Työelämätietous → Mitä työ on?
tekstinymmärrys + tehtäviä)
Infopankki (tietoa suomalaisesta työkulttuurista ja arjesta
työpaikalla 12 eri kielellä)
Koti Suomessa (suomalainen pomo)
Quizlet (työelämän sanastoa)
Toiminnalliset menetelmät:
Harjoittelu päiväkodissa

Oppimateriaalit:
Palataan! Suomea aikuisille, s. 29-40
jatkotaso
Muu kirjallinen materiaali:
Työelämä tutuksi, s. 11-18

Verkko-oppiminen:
Työelämätietoa maahanmuuttajalle (suomalainen työkulttuuri,
luetun ymmärtäminen ja sanastoa)
Suomalainen työelämä? lyhyt video
Suomalainen työelämä (englanniksi)
Suomalainen työelämä (arabiaksi)
Toiminnalliset menetelmät:
Harjoittelu päiväkodissa
päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso
alkeet

viikko 14

suomalaiset juhlat

perusteet

tehtävät
Oppikirjat:
Aasta se alkaa, s. 198 (juhlapäiviä)

Oppikirjat:
AAMU -suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi aikuisille
(vihreä), s. 80-83 (suomalaiset juhlat) + harjoituskirja s. 148-149
Lukumatka jatkuu, s. 216-225 (Mitä ja milloin Suomessa
juhlitaan?)
Verkko-oppiminen:
Puhutaan suomea (vappu, isänpäivä, juhannus)
YLEn supisuomea (suomalaisia juhlia, video + tehtäviä)

jatkotaso

Oppikirjat:
AAMU -suomen kielen toinen lukemisto, kirjallisuustieto ja
peruskielioppi aikuisille (keltainen), s. 39-47 (suomalaisia juhlia)

Verkko-oppiminen:
Puhutaan suomea (vappu, isänpäivä, juhannus)
YLEn supisuomea (suomalaisia juhlia, video + tehtäviä)

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso

alkeet

Vinkki: Toiminnalliset menetelmät (numeroaalto) -ottakaa
lapset mukaan harjoitukseen!
Toiminnallinen harjoite: Ryhmät numeroin tai Numerolasku
Oppikirjat:
Aasta se alkaa, s. 10-13, 24-27
AAMU -suomen kielen kuvasanakirja (sininen), s. 22-24
(numerot, enemmän – vähemmän, järjestysluvut)
AAMU -suomen kielen lukemisto ja kielioppi (punainen), s. 78
Verkko-oppiminen:
Koti Suomessa (numeeriset taidot, toiminnallisia tehtäviä)
Papunetin korttipeli (lukumääriä, numeroita, lukusanoja)

viikko 15

numeeriset taidot

perusteet

Oppikirjat:
AAMU -suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi (vihreä), s.
26-27 (numerot, järjestysluvut)
Lukumatka jatkuu, s. 17—25 (Kuinka monta?), 42-56 (Paljonko
maksaa?)
Muu kirjallinen materiaali:
Arjen aakkoset, s. 23-30

jatkotaso

Muu kirjallinen materiaali:
Matematiikan sanastot (kurdi, persia, venäjä, englanti, arabia,
albania, somali)

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso

alkeet

Vinkki: Hauska ja ryhmän vireystilaa nostava toiminnallinen
harjoite on peukunnappaus (s. 19). Sitä voi hyödyntää vaikka
silloin, kun opiskelussa on hyvä pitää ryhmänä pieni tauko.
Verkko-oppiminen:
Selkosanomat (uutisia kuvilla)

Verkko-oppiminen:
viikko 16

selkouutiset

perusteet

jatkotaso

päivämäärä

teema

viikko 17

hätätilanteet,
turvallisuus

vastuuhenkilö

taso

alkeet

Ylen selkouutiset (selkosuomen uutisvideoita ja tehtäviä)
Puhutaan Suomea (verkkolehti, eritasoisia artikkeleita)
Selkosanomat (ajankohtaisia uutisartikkeleita ja tehtäviä
selkosuomeksi)

Verkko-oppiminen:
Puhutaan Suomea (verkkolehti, eritasoisia artikkeleita)
VINKKI: Käykää ryhmäläisten kanssa läpi tilojenne
hätäpoistumistie ja selvittäkää mistä löytyy ensiapulaukku.
Näytelkää hätäpuhelun soittamista! Vapaaehtoisillemme
suunnattu turvallisuusohjeistuksemme löytyy täältä.
Muu kirjallinen materiaali:

Sukellus suomeen, s. 1-5 (hätätilanteet)

Oppikirjat:
Päivää! Suomea aikuisille, s. 68 (hätänumero)

perusteet

Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen, s. 1-5 (hätätilanteet)
Oikeesti aikuisten 3, s. 51-58 (suullisia harjoituksia)
Verkko-oppiminen:
Papunet (näin hälytät apua, video)
Ylen asiointisuomea (onnettomuustilanteessa toimiminen,
video)

jatkotaso
vastuuhenkilö
päivämäärä

viikko 18

taso

teema

tietoa Suomesta ja
eri maista

alkeet

Muu kirjallinen materiaali:
Kiitäjät kotopolulla, s. 61-69
Vinkki: Pohtikaa tunnin lopussa, miten opiskelijat omasta
mielestään oppivat tällä kerralla? Arvion voi tehdä
toiminnallisesti esimerkiksi Käsimittaria soveltamalla.
Oppikirjat:
Aasta se alkaa, s. 148, 188 (maailmankartta ja valtioita)
Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 192-193 (Suomen
maantietoa)
Verkko-oppiminen:
Koti Suomessa (maailmankartta, maanosat, eri maiden nimiä,

toiminnallisia tehtäviä)

Oppikirjat:
AAMU -suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi (vihreä), s. 14
(maanosat)
Helppoa suomea, s. 11 (Suomen naapurimaat)
Lukumatka jatkuu, s. 182-186 (Suomen ja kotimaan vertailua)
perusteet,
jatkotaso Muu kirjallinen materiaali:
Hauska tavata!, s. 34-37 (Minkä maalainen sinä olet?)
Verkko-oppiminen:
Papunet (Euroopan unioni)
päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso

Vinkki! Lapset voivat askarrella äitienpäivän kortteja.
Oppikirjat:
AAMU -suomen kielen kuvasanakirja, s. 6-7

viikko 19

lapset,
perhe,
varhaiskasvatus

alkeet

Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen, s. 10
Toiminnalliset menetelmät:
Suomen kieli sanoo tervetuloa (Tuokio 08: Tässä on minun
perhe)
Verkko-oppiminen:

YLE suomen kielen fraaseja (videoita Toisto-menetelmän tueksi
tai itsenäisesti, 09: Tässä on minun perhe)

Oppikirjat:
Helppoa suomea, s. 121-122 (päiväkoti)
Päivää! Suomea aikuisille, s. 47-51 (päiväkoti ja koulu), s. 29-36
(erilaiset perheet)
AAMU – suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi aikuisille
(vihreä), s. 78-79 (suomalaisen perheen arki) + harjoituskirja s.
144-147
perusteet

Muu kirjallinen materiaali:
Oikeesti aikuisten 2, s.83-85 (sanastoa perheestä ja sukupuu)
Verkko-oppiminen:
Vilma Virtuoosi (Sosiaaliturva → Pienen lapsen hoito)
Koti Suomessa (perhe)
Toiminnalliset menetelmät:
Erilaiset vanhemmat

jatkotaso

Verkko-oppiminen:
Arkipäivän suomea (puhekielisiä videoita mm. lastenhoidosta ja
perhehoidosta)
Toiminnalliset menetelmät:
Erilaiset vanhemmat

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso

alkeet

Vinkki: Käykää ryhmäläisten kanssa kirjastossa. Onko kaikilla
kirjastokortti? Mistä löytyy lasten kirjoja? Mistä oman kielisiä
kirjoja? Entä suomen kielen oppikirjoja? Lehtiä? Musiikkia?
Verkko-oppiminen
Suomi taskussa (vapaa-aika: kirjastossa, lainaaminen,
kirjastokortti -videoita, tukikielenä arabia/dari/englanti)

Oppikirjat:
Päivää! Suomea aikuisille, s. 109-111 (kirjastossa)
perusteet
viikko 20

kirjastossa

jatkotaso

Verkko-oppiminen
Suomi taskussa (vapaa-aika: kirjastossa, lainaaminen,
kirjastokortti -videoita, tukikielenä arabia/dari/englanti)

Oppikirjat:
AAMU -suomen kielen toinen lukemisto, kirjallisuustieto ja
kielioppi aikuisille (keltainen), s. 55-56 (kirjasto ja
kaunokirjallisuus) + harjoituskirjan tehtävät
Palataan! Suomea aikuisille, s. 111-120
Verkko-oppiminen/toiminnalliset menetelmät:
Opetelkaa yhdessä käyttämään kirjaston nettisivuja.

päivämäärä

teema

vastuuhenkilö

taso

Vinkki: Pyytäkää opiskelijoita kertomaan, mitä he muistavat
kevään tapaamiskerroista. Mitä opiskeltiin? Mitä he oppivat?
Mikä oli helppoa? Mikä oli vaikeaa?

Kerrataan kevään aikana opittuja asioita. Voit valita taulukossa
jo mainittuja tehtäviä tai esimerkiksi nämä:
viikko 21

kevätlukukauden
kertaus

päivämäärä

teema

viikko 22

kevätjuhla tai retki,
todistusten jako

alkeet,
Arjen aakkoset, toiminnallinen ääntämisharjoitus s. 16,120
perusteet,
Arjen aakkoset, vaatteet ja vaatemuistipeli s. 77-81
jatkotaso
KÄTS (kuvasanakirja matkustamisesta ja liikenteestä)
Toiminnalliset menetelmät (numeroaalto)
Oikeesti aikuisten 3, laivanupotus verbeillä s. 21
Toiminnallinen harjoitus: Muistelkaa, miten soitat hätäpuhelun?
vastuuhenkilö
taso
Järjestäkää yhdessä ryhmän kanssa esim. nyyttärit tai pieni
retki. Opiskelijoille jaettavien todistusten pohja löytyy täältä.
Rentouttavaa kesälomaa!

