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SUOMEN KIELEN ALKEISMATERIAALEJA LUETAAN YHDESSÄ -ETÄRYHMIEN KÄYTTÖÖN  

*PDF-materiaalit Luetaan yhdessä -verkoston tuottamia 

*Kuvat pixabay.com, Papunet  

 

Toiminnanohjauskuvat nollatasolle 

- Toiminnanohjauskuvien avulla nollatasolla oleva opiskelija ymmärtää ohjeet paremmin ja 

yleisimmät ohjeverbit tulevat tutuksi 

 

ETÄTOIMINNAN PERIAATTEET LYHYESTI 

• Puhutaan. Annetaan malleja, jotta kaikki pystyvät vastaamaan. Toistetaan paljon! 

• Jaetaan puheenvuoroja nimiä käyttäen. Rohkaistaan ja kannustetaan.  

• Pidetään ohjeet selkeinä. Käytetään toiminnanohjauskuvia apuna, jos tarpeen.  

• Selitetään ymmärtämisen kannalta keskeiset sanat, tarvittaessa käytetään kaikkien tuntemaa 

apukieltä, jos sellainen on.  

• Käytetään huonetoimintoa (breakout rooms) pienryhmien työskentelyssä. Jokaiseen ryhmään yksi 

ohjaaja mukaan.  

 

ZOOM-VINKKEJÄ  

Mikrofonin ja kameran aktivoimista ja sulkemista sekä chatin käyttöä voidaan harjoitella ensimmäisellä 

kerralla. 

Materiaali katsotaan yhdessä jaetun näytön avulla.  

Jos jaetaan videota, ruksitaan kohta ”share computer sound” jakoikkunasta.  

Jos kaikki katsovat materiaalin itse, jaetaan linkki chatissa.  Laitetaan mikrofonit ja kamerat siksi aikaa 

kiinni, kun katsotaan videota.  

Voidaan vaihdella vastaustapoja: voidaan puhua tai kirjoittaa vastaukset chattiin kaikille tai yksityisviestinä 

opettajalle.  

Tehtäviä tehdessä kannattaa hyödyntää breakout rooms -toimintoa. Pienessä ryhmässä tehtäviä on 

helpompi tehdä yhteistyössä kommunikoiden.  

 

 

 

 

 

 

 

http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2020/11/Toimintaohjekuvat-alkeisoppijoille.pdf
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1. ESITTÄYTYMINEN, TERVEHDYKSET 

Ylen Toisto-videot 

- Kuka sinä olet?  

- Moi! Mitä kuuluu?  

Satu Lahtosen Youtube-kanava 

- Kuka sinä olet?  

- Mikä sinun nimi on?  

- Minä olen Matti 

- Minä olen Maija 

PDF-materiaali: tervehdykset, vuorokaudenajat ja puuhia eri vuorokaudenaikoina 

 

2. PERHE 

Ylen Toisto-videot 

- Minun perheeni -video 

Koti Suomessa -materiaali (klikkaile nuolesta eteenpäin, paljon perheaiheisia tehtäviä) 

- Perhe 

Rovalaopiston perheaiheinen teksti lukutaitoisille 

Ylen suomen kielen materiaalia  

Suomea sulle: Sukupuutehtävä  

Wordwall-tehtävä: perhe 

 

3. KOTI JA ASUMINEN 

Suomen kartta  

Satu Lahtosen Youtube-kanava 

- Mistä sinä olet kotoisin?  

- Missä sinä asut? 

- osoite 

- Osoite Suomessa  

Osaan! -materiaali 

- Asuminen  

Huoneet 

PDF-materiaali: asuminen  

Wordwall-tehtävä: huonekalut  

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-phrases-suomen-kielen-fraaseja
https://youtu.be/Vnv3Xy9FN-c
https://youtu.be/Vnv3Xy9FN-c
https://youtu.be/7WI5vPbhS58
https://youtu.be/SmfQG6781PM
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/Tervehdykset-vuorokausi-2.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-phrases-suomen-kielen-fraaseja
https://kotisuomessa.fi/web/site-45328/state-jurdgmbwei/page-83294
https://moninet.rovala.fi/opiskele-suomea/natalian-perhe/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/14/perhesanastoa
https://docs.google.com/a/luetaanyhdessa.fi/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdW9tZWFzdWxsZXxneDo3ZDlhOTk2NTJjMjFiZDQy
https://wordwall.net/fi/resource/5224924/suomi-toisena-kielen%c3%a4/perhe-family
https://kartta.com/suomen-kartat/suomen-kartta/
https://youtu.be/EK9egaNrjqg
https://youtu.be/5Ndh_ArcPUU
https://youtu.be/ODtr7urccxU
https://www.youtube.com/watch?v=_a-YHVGG2lg&list=PL_y_ElaFrigFzAOjrCyAR-lQGg6SPnTqU&index=13
https://www.osaansuomea.fi/teemasivut/koti-ja-asuminen/
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=8701C198B176FE27!1677&ithint=file%2cpptx&authkey=!AGIfcfT2Zue6uws
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2020/10/Asumiskuvat.pdf
https://wordwall.net/fi/resource/371574/huonekalut
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4. NUMEROT JA KELLONAJAT 

PDF-materiaali: ajanilmaukset 

Ylen Toisto-videot 

- Paljonko kello on?  

Supisuomea: numerot ja aika 

Satu Lahtosen Youtube-kanava 

- Mitä kello on?  

- Kaikki kellonaikavideot soittolistana 

Etäopetukseen(kin) sovellettavia kellotehtäviä  

 

5. OSTAMINEN, MAKSAMINEN  

Ylen Toisto-videot 

- Yksi kahvi, kiitos 

- Ostan kaksi leipää 

- Seuraava asiakas 

- Mitä tämä maksaa?  

Satu Lahtosen Youtube-kanava 

- Mitä maksaa?  

KÄTS: Helsingin aikuisopiston kuvasanakirja aiheesta  

Papumarket 

PDF-materiaali: Ostaminen ja maksaminen  

 

6. LEMPIASIAT 

Ylen Toisto-videot 

- Minä tykkään kahvista  

Toisto-materiaalin Minä tykkään/minä en tykkää -kuvat  

Raili-suomen pitää ja tykätä -treenejä 

 

7. RUOKA 

Satu Lahtosen Youtube-kanava 

- Kaikki ruokavideot soittolistana 

Quizlet 

https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2020/10/Aika.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-phrases-suomen-kielen-fraaseja
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/supisuomea-osa-2-lukusanat-ja-ajanilmaukset
https://youtu.be/uYzFrg_iyiA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_y_ElaFrigGDxArMy8Vv27dHnTmVNqR4
https://kaupunkisuomi.files.wordpress.com/2019/09/kello-ja-aikajuttuja.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-phrases-suomen-kielen-fraaseja
https://youtu.be/bgut1jNXF1c
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_Kuvasanakirja_Maksaminen_ostaminen_raha.pdf
https://papunet.net/_pelit/papumarket/#/
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/pyytaminen-ostaminen-maksaminen.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-phrases-suomen-kielen-fraaseja
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/wp-content/uploads/2017/06/new_Tuokio010Mina%CC%88tykka%CC%88a%CC%88ntanssia_opetuskuvat.pdf
https://railisuomi.wordpress.com/pitaa-tykata/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_y_ElaFrigEwTqT_ar19u0z1OMYC4l88
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- ruokasanoja 

- verbejä   

PDF-materiaali: makaronilaatikko 

Puhutaan/Vi snakker -ruokatreenit 

Astiat  

 

8. KULKEMINEN 

Ylen Toisto-videot 

- Bussilla kouluun  

- Meneekö tämä bussi Ouluun? 

Osaan! -materiaalin kulkemisvideo 

Osaan! -materiaalin teemasivu tehtävineen 

Wordwall-tehtävä: kulkuneuvot 

PDF-materiaali: kulkuneuvot ja matkustaminen  

 

9. VIIKONPÄIVÄT, KUUKAUDET JA VUODENAJAT, SÄÄ  

Ylen Toisto-videot 

- Minä olen syntynyt keväällä  

- Maanantaina sataa vettä  

Satu Lahtosen Youtube-kanava 

- kaikki aihepiirin videot soittolistana 

Kielipuu-materiaalin vuodenajat ja sää (napsauta pdf suureksi) 

Kielipuu-materiaalin sääkuvat  (napsauta pdf suureksi) 

 

10. SUOMALAISET JUHLAT  

Ajanilmauksia ja juhlia sekä niihin liittyviä tehtäviä 

PDF-materiaali: suomalaiset juhlat kuvina  

Satu Lahtosen Youtube-kanava 

- Joulu-aiheiset videot soittolistana 

 

 

 

https://quizlet.com/155267425/ruokasanoja-s2-flash-cards/
https://quizlet.com/301702905/ruoanlaittoverbeja-flash-cards/
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2020/09/makaronilaatikko.pptx
http://visnakker.no/oppgave_a.html?tema=1&oppgave=1
http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/Suomenkieli/taso1/astiat1.htm
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-phrases-suomen-kielen-fraaseja
https://www.youtube.com/watch?v=rvw-La4MBs4&feature=youtu.be
https://www.osaansuomea.fi/teemasivut/matkustaminen/
https://wordwall.net/resource/1821964/kulkuneuvot
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/matkustaminen-1.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-phrases-suomen-kielen-fraaseja
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_y_ElaFrigG2Ec6vcU-oJyJ9FEWY98rh
https://www.kielipuu-materiaali.fi/single-post/sl1-1
https://www.kielipuu-materiaali.fi/single-post/sl1-2
http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/Suomenkieli/taso2/ajat2.htm
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2020/10/suomalaisetjuhlat.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_y_ElaFrigEFtMc6kYS7VJTZPTebWafD
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11. TERVEYS 

Ylen Toisto-videot 

- Oletko ok?  

Suomi taskussa: terveysvideot  

Jenni Turusen Sinä osaat! -Youtube-kanava 

- Näin puhut terveydestä suomeksi  

PDF-materiaali: sairaana  

Wordwall: kehonosat 

Wordwall: kehonosat 2  

Wordwall: kehonosat 3 

 

12. TUNTEET  

Ylen Toisto-videot 

- Oletko iloinen?  

PDF-materiaali: tunteet  

Papunetin kuvakirja: tunteet  

 

13. HARRASTUKSET 

Rovala-opiston materiaali 

Paljon tehtäviä harrastuksista   

PDF-materiaali: verbit, harrastukset  (sis. verbien taivutus preesensissä) 

 

14. OPISKELEMASSA 

Suomi taskussa  

- koulupäivä  

Koulutarvikkeet – tehtävä 

Erilaisten tehtävätyyppien treeniä Osaan! -perustaitomateriaaleissa 

Kielitaidon itsearviointi Osaan! -perustaitomateriaaleissa  

 

 

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-phrases-suomen-kielen-fraaseja
https://suomitaskussa.eu/category/english/health-terveys-english/
https://www.youtube.com/watch?v=YCT324QX68Q
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/sairauskuvat.pdf
https://wordwall.net/resource/637597/kehonosat
https://wordwall.net/resource/1367380/kehonosat-edest%C3%A4p%C3%A4in
https://wordwall.net/resource/1367927/kehonosat-takaap%C3%A4in
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-phrases-suomen-kielen-fraaseja
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/tunnekuvat.pdf
https://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Tunteet_video
https://moninet.rovala.fi/assets/moninet/suomen-kielen-opiskeluymprist-kappale-1-tiedostot/K1.7-Harrastukset.pdf
https://railisuomi.wordpress.com/harrastus/
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/verbit-ja-harrastukset.pdf
https://suomitaskussa.eu/english/school-koulu-english/koulupaiva/
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2020/10/koulutarvikkeet.pdf
https://osaansuomessa.fi/tehtavatyypit/
https://osaansuomessa.fi/itsearviointi/
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15. TÖISSÄ  

Suomi taskussa -videot 

- työkulttuuri Suomessa 

- Työn hakeminen  

Jenni Turusen Sinä osaat! -Youtube-kanava 

- työhaastattelu 

- työhakemus 

Työelämän adjektiivit -video  

Osaan! -materiaalin tehtäviä työelämään ja ammatteihin liittyen  

 

16. KARTTA, MAAT JA ILMANSUUNNAT 

Euroopan kartta  

Rovala-opiston materiaali ilmansuunnista  

PDF-materiaali: maantiedon sanastoa 

PDF-materiaali: matkustaminen  

 

 

 

https://suomitaskussa.eu/english/work-tyo-english/tyokulttuuri-suomessa/
https://suomitaskussa.eu/english/work-tyo-english/tyon-hakeminen/
https://www.youtube.com/watch?v=xHUNAQKYP58
https://www.youtube.com/watch?v=YKyNcYX90nQ
https://www.youtube.com/watch?v=BZc6MXZddMk
https://www.osaansuomea.fi/ammatit/
https://kartta.com/euroopan-kartat/euroopan-kartta/
https://moninet.rovala.fi/assets/moninet/suomen-kielen-opiskeluymprist-kappale-7-tiedostot/K7.5-Ilmansuunnat.pdf
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2020/10/karttasanat.pdf
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/matkustaminen-1.pdf

