
Ideoita ja inspiraatiota Luetaan yhdessä -verkoston kevään
tapaamisiin
Tapaamisten valmistelusta

Luetaan yhdessä -verkostossa tuemme erityisesti osallistujien arjen kielitaidon kehittymistä. Sen
lisäksi aivan yhtä arvokasta on mukava yhdessäolo ja sen kautta oppijoiden sosiaalisten suhteiden
tukeminen. Koska toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen, ja oppijat voivat tulla mukaan milloin vain, on tärkeää, ettei
tapaamisten suunnittelu olisi liian kuormittavaa ohjaajille.

Tähän tuntisuunnitelmaan olemme koonneet esimerkkejä tuntien teemoiksi ja teemoihin liittyviä kirjaviitteitä ja tehtäväideoita.Voitte
käyttää suunnitelmaa ryhmänne tarpeiden mukaan. Ryhmiemme vapaaehtoiset suunnittelevat toimintaa autonomisesti, kunhan
tärkeät matalan kynnyksen periaatteet toteutuvat.

1) ryhmään voi tulla milloin haluaa
2) ryhmään voi tulla kielitaidon tasosta riippumatta
3) pienet lapset voi ottaa mukaan

Suunnitelmaan ei ole erikseen eritelty luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen liittyviä materiaaleja. Näiden taitojen harjoittelussa ryhmät
voivat käyttää apuna esimerkiksi seuraavia oppikirjoja: Lukutaito kaikille, Aasta se alkaa, Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja tai
Aamu-kuvasanakirjaa. Luku- ja kirjoitustaitoa harjoittelevien oppijoiden kanssa voi  myös edetä suunnitelmallisesti valitun oppikirjan
oman järjestyksen mukaisesti. Lukutaito kaikille -kirjaan liittyviä kirjainharjoituksia ja kirjoitusrivejä voi tulostaa Karhukustannuksen
sivuilta.

Kirjatilauksia ryhmämme voivat tehdä suoraan nettisivujemme lomakkeen kautta. Sivujemme materiaalipankista löytyy myös
runsaasti erilaisia materiaaleja oppimisen tueksi. Olettehan yhteydessä toimistoon, jos teillä on materiaaleihin ja suunnitteluun
liittyviä kysymyksiä. Autamme mielellämme!

http://www.karhukustannus.fi/kk2.html
https://luetaanyhdessa.fi/materiaalipankki/oppimateriaalit/oppikirjat/
https://luetaanyhdessa.fi/materiaalipankki/


Yksi esimerkki Luetaan yhdessä -tuokion kulusta

● Yhteinen aloitus
Yksi hyväksi todettu käytäntömme on aloittaa tapaaminen 15 - 30 minuutin yhteisellä hetkellä. Ryhmillä voi olla tähän omia
rutiinejaan: jotkut aloittavat nimikierroksella (Minä olen… Kuka sinä olet?) tai käyvät läpi esimerkiksi pieniä fraaseja, kuten
”Mikä päivä tänään on? Millainen sää tänään on?” Lisäksi yhteisessä aloituksessa voidaan yhteisesti käydä läpi vaikka
kuvien, esineiden tai videoiden avulla päivän teemaan liittyvää sanastoa. Sanaston, kysymysten ja vastausten harjoittelu
toistamalla on hyvä tapa harjoitella puhumista ja se helpottaa päivän varsinaiseen teemaan tutustumista.

● Jakaantuminen pienempiin ryhmiin
Aloituksen jälkeen voidaan jakautua pienempiin ryhmiin, joissa päivän teemaan ja harjoituksiin voidaan keskittyä
yksilöllisemmin. Tuntisuunnitelmassa on esimerkkejä eri tasoisista tehtävistä, joita hyödyntää. Kaikkia tehtäviä ei ole tarkoitus
tehdä, vaan niistä voi valita ryhmälle sopivat. Meidän ryhmissämme ei onneksi ole kiire!

● Kahvi- tai jumppatauko
Opiskelun lomassa on hyvä myös välillä pitää tauko ja tehdä yhdessä hetki vaikka jotain ihan muuta. Osa ryhmistämme pitää
esimerkiksi pieniä jumppataukoja tai pysähtyy hetkeksi kahvikupin ja kuulumisten äärelle.

● Pienryhmätyöskentely jatkuu

● Lopetus
Tapaamisen lopussa oppijoilta voi kysyä tapaamisen tunnelmia esimerkiksi kuvakorttien avulla. Omien tunteiden
ilmaiseminen ja toisaalta myös sen miettiminen, mitä uutta on mahdollisesti oppinut, on tärkeä taito. Toisto tuo myös
turvallisuutta ja tuttuutta.

Teette kovin merkityksellistä työtä: hienoja suunnitelmia ja työtapoja tärkeämpää on aina aito ja lämmin kohtaaminen.



KEVÄÄN TUNTISUUNNITELMA, ESIMERKKI

Tämä tuntisuunnitelma on laadittu Luetaan yhdessä -ryhmien lähettämien tuntisuunnitelmien pohjalta ja sitä on päivitetty
joulukuussa 2021. 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.

viikko 3 kuulumiset & tutustuminen, keskustelua syksyllä opitusta, kertausta

viikko 4 vaatteet, ulkonäkö

viikko 5 suomalainen yhteiskunta, laki

viikko 6 pankissa, verkkopankki, raha

viikko 7 ystävät, ystävänpäivä

viikko 8 tunteet, tunneverbit

viikko 9 TALVILOMA (ajankohta vaihtelee paikkakunnittain, viikot 8 - 10)

viikko 10 Kellonaikojen kertausta, kalenteri, ajan varaaminen

viikko 11 matkustaminen, maat ja kielet

viikko 12 puhekieli ja kirjakieli

viikko 13 kierrätys, kestävä elämäntapa

viikko 14 työpaikalla, suomalainen työkulttuuri

viikko 15 tasa-arvo, syrjimättömyys, naisten oikeudet

viikko 16 numeeriset taidot

viikko 17 hätätilanteet ja turvallisuus, 112



viikko 18 Suomen luonto

viikko 19 lapset, perhe, varhaiskasvatus, lasten oikeudet

viikko 20 kirjastossa

viikko 21 kevätlukukauden kertausta, pelejä

viikko 22 kevätjuhla tai retki, todistusten jako



päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso

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

viikko 3
tutustuminen,
kuulumiset  ja
syksyn kertaus

alkeet
perusteet
jatkotaso

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, löydät ne täältä.

Verkko-oppiminen:
Jos käytössä on digilaitteita tai älypuhelimia, voitte hyödyntää
perus- tai jatkotasolla olevien oppijoiden kanssa Ryhmärengin
lempikysymykset-onnenpyörää. Kaikki Ryhmärengin digitaaliset
seurapelit löytyvät täältä.

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso Vinkki: Harjoitelkaa vaatteiden nimiä: pitäkää muotinäytös

yhdessä lasten kanssa tai järjestäkää vaatekirppis.

viikko 4 vaatteet, ulkonäkö alkeet Oppikirjat:

http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2017/08/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t.pdf
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/1252/
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/2314/5372/5297/oikeesti_aikuisten_1_osa1.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
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/08/Tuntisuunnitelma_esimerkki-syksy-2021.docx-2.pdf
https://wordwall.net/fi/resource/2663360/lempikysymykset-1-ryhm%c3%a4renkifi
https://ryhmarenki.fi/digitaaliset-seurapelit/


Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 76 - 79, 80 - 81, 154
Aasta se alkaa, s. 70 - 75
AAMU -suomen kielen kuvasanakirja (sininen), s. 36 - 39
Lukutaito kaikille, s. 116

Muut kirjalliset materiaalit:
Arjen aakkoset, s. 77 - 81, 88 - 95

Verkko-oppiminen:
Suomi taskussa, vaatesanastoa (apukielenä englanti, arabia,
dari/farsi)
Wordwall-pelejä vaatteista

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

Oppikirjat:
Päivää! s. 106 - 108

Muut kirjalliset materiaalit:
Oikeesti aikuisten 3, s. 43 , 45

http://www.kolumbus.fi/arterra/arjen_aakkoset.pdf
http://suomitaskussa.eu/arabic/sanoja-arabic/nvaatteet/
https://wordwall.net/fi-fi/community/s2-vaatteet
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/08/vaatekaupassa
https://turunkristillinenopisto.fi/wp-content/uploads/2019/09/oikeesti_aikuisten_3.pdf


Verkko-oppiminen:
Ylen asiointisuomea vaatekaupassa (video)

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso Vinkki: Tehkää yhteiset ryhmän säännöt keskustelemalla. Miten

tilassa olisi turvallista ja mukavaa kaikille?

viikko 5
suomalainen

yhteiskunta, laki

alkeet

Oppikirjat:
Moi! s. 213
Lukutaito kaikille, s. 111

Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen,  s. 7 - 14 (verotus, lasten oikeudet, vaalit)

Verkko-oppiminen:
Suomi taskussa (vapaa-aika äänestys, apukielinä englanti,
arabia, dari/farsi)

perusteet

Oppikirjat:
Päivää! s. 112 (suomalaisia tapoja) Mikä on tapa? Mikä on laki?

Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen s. 16-17 (yhteiskunta: vaalit)
Tietoa vaaleista selkokielellä
Vaikuttaminen ja kunnallinen päätöksenteko (diasarja
selkosuomeksi) & vinkkejä materiaalin tueksi
Tietoa eduskunnasta selkosuomeksi

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/08/vaatekaupassa
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/LK_Yhteiskunta_Paketti.pdf
http://suomitaskussa.eu/
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/PK_Yhteiskunta_Paketti.pdf
https://vaalit.fi/tietoa-aluevaaleista-selkokielella-ja-viittomakielella
http://www.africancare.fi/2437-2/vaikuttaminenkunnallinenpa%CC%88a%CC%88to%CC%88ksenteko_esitys_/
http://www.africancare.fi/2437-2/yhteiskunnallinen_vaikuttaminen_kasikirjoitukset/
https://www.eduskunta.fi/FI/selkosuomi/Sivut/default.aspx


jatkotaso

Edistyneiden oppijoiden kanssa hyviä materiaaleja löytyy
Osallisuuden kieli -tuokioista (esim. Demokratia on osallisuutta
tai Aiotko äänestää?)

Oppikirjat:
Palataan! Suomea aikuisille, s. 74 - 82, 153 - 170

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

Verkko-oppiminen:
Yhdistystoiminta selkosuomeksi
Tietoa eduskunnasta selkosuomeksi

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso Vinkki: Tulostakaa eurosetelit ja kolikot esitteenä, leikatkaa ja

liimatkaa esimerkkirahat posterille, lapset auttavat.

viikko 6
pankissa,

verkkopankissa,
raha

alkeet

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

Muu kirjallinen materiaali:
Arjen aakkoset, s. 86 - 87
Sukellus suomeen s. 3 - 4, 6 (talous: automaatilla ja lasku)
KÄTS (kuvasanakirja: maksaminen, ostaminen, raha)

Verkko-oppiminen:
S-pankin testikäyttäjä harjoittelua varten

perusteet Oppikirjat:

https://suomenkielisanootervetuloa.fi/osallisuuden-kieli/
http://www.eira.fi/fi/palvelut-opiskelijoille/itseopiskelumateriaali/
https://selko.fi/yhdistystoiminta/
https://www.eduskunta.fi/FI/selkosuomi/Sivut/default.aspx
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euroleafletfi.pdf
http://www.kolumbus.fi/arterra/arjen_aakkoset.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/LK_Talous_Paketti.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_Kuvasanakirja_Maksaminen_ostaminen_raha.pdf
https://online.s-pankki.fi/ebank/accountview/overview.do?menuId=mybank&menuId=frontpage


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)
Koto-suomi, talous
Toiminnalliset menetelmät:
SPEKin turvakortit -tietoturvallisuus

Verkko-oppiminen:
Suomi taskussa -pikavippi (apukielinä englanti, arabia,
dari/farsi)
digipilotin materiaali verkkopankkiin liittyen
Ylen asiointisuomea pankissa ja vakuutusyhtiössä (video)

jatkotaso

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

Verkko-oppiminen:
Verkkopankin testikäyttäjä harjoittelua varten
Ylen asiointisuomea pankissa ja vakuutusyhtiössä (video)

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso Vinkki: Askarrelkaa ystävänpäiväkortit ja harjoitelkaa

toivotuksia. Jokainen tekee ja jokainen saa kortin.

https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/PK_Talous_Paketti.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/2314/5372/5297/oikeesti_aikuisten_1_osa1.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2019/11/Osa-7-Talous.pdf
http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Osallistava-Turvallisuus-Maahanmuuttajille/Turvakortit
http://suomitaskussa.eu/arabic/asuminen-arabic/pikavippi-arabia/
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2019/08/Demo-3_-ASIOINTI-VERKOSSA.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/08/pankissa-ja-vakuutusyhtiossa
https://online.s-pankki.fi/ebank/accountview/overview.do?menuId=mybank&menuId=frontpage
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/08/pankissa-ja-vakuutusyhtiossa


viikko 7
ystävät,

ystävänpäivä

alkeet

Toiminnalliset menetelmät:
Suomen kieli sanoo tervetuloa (Tuokio 02: Minulla on ystävä)

Muu kirjallinen materiaali:
Värinauttien ystävyys-aiheisia tehtäviä (tulostettavia)
Ole hyvä ystävä (Värinautit)

Verkko-oppiminen:
Koti Suomessa (Kutsu ystävä kylään, toiminnallisia harjoituksia)

perusteet
jatkotaso

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

Muu kirjallinen materiaali:
Oikeesti aikuisten 2, s. 13 - 14 (ystäväbingo ja
keskusteluharjoitus)
Kiitäjät kotopolulla, s. 6 - 7
Seurustelu ja parisuhde (selkosuomeksi)

Verkko-oppiminen:
Koti Suomessa (perhe ja ystävät)

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso

Vinkki: ottakaa käyttöön tunnekortit, esim. Mahti-kortit. Luokaa
korttien perusteella  tunneverbi-ilmaisuja (minua väsyttää,
minua janottaa, minua harmittaa)tai nimetkää tunteita . Lapset
mukaan toimintaan!

http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/
https://www.varinautit.fi/ystavyys/
https://www.varinautit.fi/wp-content/uploads/2021/06/ole_hyva_ystava.pdf
https://kotisuomessa.fi/web/site-45328/state-jurdgmbwei/page-87552
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/8814/5372/5305/oikeesti_aikuisten_2.pdf
http://www.eira.fi/fi/palvelut-opiskelijoille/itseopiskelumateriaali/
https://verneri.net/selko/ihmissuhteet/seurustelu-ja-parisuhde/
https://kotisuomessa.fi/web/site-45328/state-jurdgmbwei/page-82622
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kehittamistoiminta/paattyneet-hankkeet/mahti-projekti/mahti-tunnekortit/


viikko 8
tunteet,

tunneverbit

alkeet

Oppikirjat:
Aamu kuvasanakirja (sininen), s. 34 - 35
Aamu lukemisto ja peruskielioppi (vihreä) s. 40 - 42

Muu kirjallinen materiaali:
Toisto-materiaali, tuokio 013 (minä olen iloinen)
Oppimateriaali: tunteet

Verkko-oppiminen:
Tunnesanat wordwall

perusteet
jatkostaso

Oppikirjat:
Palataan! s. 203 ->

Muu kirjallinen materiaali:
Oikeesti aikuisten 1, s. 122 ->

Verkko-oppiminen:
Tunneverbit-video (edistyneille)
Tunneverbitehtäviä netissä

Toiminnalliset menetelmät:
Toimintanoppa (pronominipohja verbimuotojen harjoitteluun
löytyy täältä)

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso tehtävät

https://suomenkielisanootervetuloa.fi/wp-content/uploads/013-kasikirjoitus.pdf
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/tunnekuvat.pdf
https://wordwall.net/fi/resource/8495889/tunnesanat-s2
https://turunkristillinenopisto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Oikeesti_aikuisten_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MLvTdhOo7_8
https://railisuomi.wordpress.com/tunneverbit/
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2017/12/Toimintanopan-k%C3%A4ytt%C3%B6.pdf
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2017/12/Toimintanopan-pohjat.pdf


viikko 9 TALVILOMA

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso Vinkki: Esitetään talvilomatekemisiä pantomiimina. Muut

arvaavat. Lapset mukaan!

viikko 10

kellonajat,
kalenteri,

aikataulut, ajan
varaaminen

alkeet

Oppikirjat:
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)
Moi! s. 29, 46 - 47

Muut kirjalliset materiaalit:
Sukellus suomeen, s. 1 - 2, s. 5 - 6
Diaesitys: ajanilmaukset

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

https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/LK_Aika_Paketti.pdf
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2020/10/Aika.pdf
http://papunet.net/_pelit/_korttipelit/domino/?g=a3
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/


(Milloin? Mikä vuodenaika?)

Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen, s. 1 - 4
Oikeesti aikuisten 1, s. 25 - 35
Kaupunkisuomea, tulostettavat kellotehtävät

Verkko-oppiminen:
Supisuomea 2: lukusanat ja ajanilmaukset
Asiointisuomea: Ajanvaraus lääkärille

jatkotaso

Oppikirjat:
Päivää! s. 52 - 59, 60 (takaisinsoittopalvelu)

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

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso Vinkki: Katsokaa yhdessä karttakirjaa tai Google maps -karttaa.

Missä ryhmäläiset ovat matkustaneet? Nimetään maat.

viikko 11
matkustaminen,

maat ja kielet

alkeet

Oppikirjat:
Aasta se alkaa, s. 40 - 41
AAMU -suomen kielen kuvasanakirja (sininen), s. 72 - 73
(kulkuneuvot)
Moi! s. 208 - 209 (Suomi ja naapurimaat)
Lukutaito kaikille, etusisäkansi (Suomen kartta)

https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/PK_Aika_Paketti.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/2314/5372/5297/oikeesti_aikuisten_1_osa1.pdf
https://kaupunkisuomi.files.wordpress.com/2019/09/kello-ja-aikajuttuja.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/supisuomea-osa-2-lukusanat-ja-ajanilmaukset
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/08/laakarissa
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf


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. 124
- 125
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. 11, 33 - 34, 127

Muut kirjalliset materiaalit:
Oikeesti aikuisten 2, s. 80 (kulkuneuvot)
Koto-Suomi-materiaali

Toiminnalliset menetelmät:
SPEKin turvakortti-pakka -liikkumisen turvallisuus

https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_Kuvasanakirja_Liikenne_ja_matkustaminen.pdf
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/8814/5372/5305/oikeesti_aikuisten_2.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2019/11/Osa-1-Suomi-ja-Suomen-asukkaat.pdf
http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Osallistava-Turvallisuus-Maahanmuuttajille/Turvakortit


Verkko-oppiminen:
Suomi taskussa (liikenne, apukielinä englanti, arabia, dari/farsi)
Koti Suomessa (maailman kartta ym.)
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)

päivämäär
ä 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?

viikko 12
puhekieli ja

kirjakieli

alkeet

Oppikirjat:
Lukutaito kaikille, s. 102 - 103 (puhekieli ja kirjakieli)

Verkko-oppiminen:
Puhutaan! (puhekielen harjoitteluun)
Puhekieli (Youtube-video)

perusteet
jatkotaso

Verkko-oppiminen:
Suomee! suomen puhekielen alkeiskurssi

http://suomitaskussa.eu/
https://kotisuomessa.fi/web/site-82538/state-jurdimbsei/page-107941
https://kotisuomessa.fi/web/site-45328/state-jurdgmbwei/page-86590
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/supisuomea-osa-8-matkustussanastoa-imperatiivi-ja-konditionaali
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/mita-sulle-kuuluu/
http://visnakker.no/
https://www.youtube.com/watch?v=7c5ii_r4qdw
https://extreme-finnish.teachable.com/


YLEn asiointisuomea (videot)
Puhekieltä netissä (englanti apukielenä)
Meillä päin Suomea (aluepuhekieliä ja murteita)

Toiminnalliset menetelmät:
Toiminnallisia harjoituksia
(sanajumppa, sanojen poimintaa musiikista)

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso

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?

viikko 13 kierrätys, kestävä
elämäntapa

alkeet
Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen, s. 8 - 12 (jätteet ja lajittelu)
Kierrätyskeskuksen lajittelujulisteet

perusteet

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

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

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/asiointisuomea
https://www.thefinnishteacher.com/puhekieli--spoken-finnish.html
https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/s2/mps/
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2017/08/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/LK_Asuminen_Paketti.pdf
https://www.kierratyskeskus.fi/files/9149/Lajittelujulisteet_VETY_0514.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/PK_Asuminen_Paketti.pdf
https://www.kielipuu-materiaali.fi/single-post/2017/08/29/9
https://verneri.net/selko/yhteiskunta/ilmastonmuutos/


Verkko-oppiminen:
Suomi taskussa (asuminen lajittelu, apukielinä arabia,
dari/farsi, englanti)

jatkotaso

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

Verkko-oppiminen:
Sitran elämäntapatesti

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso

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 (edistyneille)

viikko 14

työpaikalla,
suomalainen
työkulttuuri

alkeet

Oppikirjat:
Aasta se alkaa, s. 184 - 186
Moi! s. 168 - 171 (ammatit)

Muu kirjallinen materiaali:
Oikeesti aikuisten 1 s. 91->

Verkko-oppiminen:
Suomi taskussa: työ

perusteet

Oppikirjat:
Lukumatka jatkuu, s. 145 - 150
Päivää ! s. 20 - 28
Helppoa suomea, s. 50 - 51

http://suomitaskussa.eu/
https://www.kielipuu-materiaali.fi/single-post/2017/08/29/%C3%85
https://elamantapatesti.sitra.fi/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/tyoelaman-nelinurkka/
https://turunkristillinenopisto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Oikeesti_aikuisten_1.pdf
https://suomitaskussa.eu/category/english/work-tyo-english/


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

Verkko-oppiminen:
Infopankki (tietoa suomalaisesta työkulttuurista ja arjesta
työpaikalla 12 eri kielellä)
Koti Suomessa (suomalainen pomo)
Quizlet (työelämän sanastoa)
Lyhyitä videoita työelämästä (Suomi taskussa, apukielinä
arabia, farsi/dari, englanti)
Suomi kodiksi: suomalainen työelämä (video)

Toiminnalliset menetelmät:
Harjoittelu päiväkodissa

jatkotaso

Oppimateriaalit:
Palataan! Suomea aikuisille, s. 29 - 40

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)

http://monikulttuuriyhdistys.fi/wp-content/uploads/2014/06/satakunnan_monikulttuuriyhdistys_tyoelaman_ABC_maahanmuuttajille.pdf
https://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/suomalainen-tyokulttuuri
https://kotisuomessa.fi/web/site-45256/state-jurdgmbtei/page-152667
https://quizlet.com/183782742/tyoelaman-sanasto-osa-1-flash-cards/
http://suomitaskussa.eu/arabic/tyo-arabic/
https://youtu.be/dOg9KHDw61U
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/harjoittelu-paivakodissa-2/
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/5314/5372/5295/tyoelama_tutuksi.pdf
http://www.tyoelamanverkko-opisto.fi/materials/petmo/luku4/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dOg9KHDw61U
https://www.youtube.com/watch?v=GKs2pue66Kk
https://www.youtube.com/watch?v=OTWmKgA0nLc


Millainen on suomalainen työkulttuuri?

Toiminnalliset menetelmät:
Harjoittelu päiväkodissa

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso

Vinkki: Avatkaa yhdessä käsitteet tasa-arvo, oikeus,
velvollisuus. Mitä oikeuksia meillä on? MItä meiltä puuttuu? Mitä
velvollisuuksia meillä on?  Abstraktien käsitteiden selittämisessä
voi käyttää myös Googlen kääntäjää.

viikko 15
tasa-arvo,

syrjimättömyys,
naisten oikeudet

alkeet,
perusteet

Muu kirjallinen materiaali:
Koto-Suomi: yhteiskunnan pelisäännöt
Turvallinen koti -diaesitys
Monika-naisten esitteitä väkivallan uhkaa kokeneille

Verkko-oppiminen:
Kotona Suomessa (video ihmisoikeuksista)
Suomi taskussa (perheväkivalta)

jatkotaso
Info Finland: tasa-arvo ja yhdenvertaisuus selkosuomeksi
Solidaarisuus.fi: tietoa silpomisväkivallasta

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso

Vinkki: Toiminnalliset menetelmät (numeroaalto) -ottakaa lapset
mukaan harjoitukseen!
Toiminnallinen harjoite: Ryhmät numeroin tai Numerolasku

viikko 16 numeeriset taidot alkeet Oppikirjat:

https://www.youtube.com/watch?v=k2pkoHYRCPs
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/harjoittelu-paivakodissa-2/
https://helao.fi/wp-content/uploads/2019/11/Osa-8-Yhteiskunnan-pelis%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6j%C3%A4-ja-historiaa.pdf
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2019/06/Turvallinen-koti.pdf
https://monikanaiset.fi/erikieliset-esitteet/
https://youtu.be/BoSUAReevMM
https://suomitaskussa.eu/perhevakivalta/
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/suomalainen-yhteiskunta/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus
https://solidaarisuus.fi/ratkaisumme/loppu-tyttojen-sukuelinten-silpomiselle/
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2017/08/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t.pdf
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/atomit-molekyylit-ryhmat-numeroin/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/numerolasku/


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
Moi! s. 26 - 27, 34, 178 (paino), 193 (pituus)
Lukumatka jatkuu, s. 226 - 227 (järjestysluvut)

Muu kirjallinen materiaali:
ABC-matikka -matematiikan alkeisoppikirja aikuisten
maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen
Arjen aakkoset, s. 23 - 30

Verkko-oppiminen:
Koti Suomessa (numeeriset taidot, toiminnallisia tehtäviä)
Papunetin korttipeli (lukumääriä, numeroita, lukusanoja)

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?) s. 226 - 227 (järjestysluvut)
Helppoa suomea, s. 27, 37

Muu kirjallinen materiaali:
Arjen aakkoset, s. 23 - 30
Matematiikkaa maahanmuuttajille
Lukimat, matemaattisia taitoja suomeksi

Verkko-oppiminen:

https://www.lahdenkansanopisto.fi/wp-content/uploads/2017/08/abc-matikka-netti-14022013.pdf
http://www.kolumbus.fi/arterra/arjen_aakkoset.pdf
https://kotisuomessa.fi/web/site-82538/state-jurdimbsei/page-108112
http://papunet.net/_pelit/_korttipelit/domino/?g=a3
http://www.kolumbus.fi/arterra/arjen_aakkoset.pdf
https://turunkristillinenopisto.fi/wp-content/uploads/2019/09/matematiikkaa_maahanmuuttajille.pdf
http://www.lukimat.fi/matematiikka/materiaalit/tulostettava-materiaali/harjoitusmateriaali


Kotisuomessa.fi: numeeriset taidot

jatkotaso

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

Verkko-oppiminen:
Aikuisten perustaidot: numerotaidot (erilaisia testejä ja treenejä)
Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen kertauskurssi,
matematiikka

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso

VINKKI: Käykää ryhmäläisten kanssa läpi tilojenne
hätäpoistumistie ja selvittäkää mistä löytyy ensiapulaukku.
Näytelkää hätäpuhelun soittamista! Vapaaehtoisillemme
suunnattu turvallisuusohjeistuksemme löytyy täältä.

viikko 17
hätätilanteet,

turvallisuus, 112

alkeet

Oppikirjat:
Moi! s. 112 (hätänumero)

Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen, s. 1 - 5 (hätätilanteet)

perusteet

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

Muu kirjallinen materiaali:
Sukellus suomeen, s. 1 - 5 (hätätilanteet)
Oikeesti aikuisten 3, s. 54 - 58 (suullisia harjoituksia)

https://kotisuomessa.fi/web/site-82538/state-jurdimbsei/page-108112
http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/matematiikan_sanastot
https://turunkristillinenopisto.fi/wp-content/uploads/2019/09/matematiikkaa_maahanmuuttajille.pdf
https://osaansuomessa.fi/numerotaidot/
https://www.oppisko.fi/kurssi/ma11/
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2017/12/Turvallisuusohje.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/LK_Turvallisuus_Paketti.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/PK_Turvallisuus_Paketti.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf


Toiminnalliset menetelmät:
SPEKin Turvakortit -pakka

Verkko-oppiminen:
Papunet (näin hälytät apua, video)
Suomi taskussa -videot (asuminen palovaroitin,
saunaturvallisuus, keittiöpalo, kotivakuutus; viranomaiset
hätänumero, hätänumeron tulkkipalvelu, turvakoti,
perheväkivalta)
Ylen asiointisuomea (onnettomuustilanteessa toimiminen,
video)

jatkotaso

Toiminnalliset menetelmät:
SPEKin Turvakortit -pakka

Muu kirjallinen materiaali:
Kiitäjät kotopolulla, s. 61 - 69

päivämäär
ä teema

vastuuhenkilö taso Vinkki: Askarrellaan yhdessä lasten kanssa: etsitään lehdistä
kuvia suomalaisesta luonnosta. Jutellan, leikataan ja liimataan
kollaaseja ja kirjoitetaan sanoja.

viikko 18 Suomen luonto
alkeet

Oppikirjat:
Aamu kuvasanakirja (sininen) s. 50 - 51 (sää), 54 - 55 (puut)
Moi! s.215 (lämpötila, sää) ja s. 210 - 211(karhu, suomalaisia
hyönteisiä)

http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Osallistava-Turvallisuus-Maahanmuuttajille/Turvakortit
http://papunet.net/selko/artikkelit/kodin-paloturvallisuus-uusi/numeroon-112-soittaminen/
http://suomitaskussa.eu/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/04/01/onnettomuustilanteessa
http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Osallistava-Turvallisuus-Maahanmuuttajille/Turvakortit
http://www.eira.fi/fi/palvelut-opiskelijoille/itseopiskelumateriaali/


Lukutaito kaikille s. 64 - 65, 120 - 121 (kuvasanakirjassa
kotimaisia eläimiä ja kasveja)

Verkko-oppiminen:
Kielipuu: suomen luonto tutuksi
Kielinuppu: suomalainen metsä (laulu, joka opettaa eläimiä,
video)

perusteet,
jatkotaso

Oppikirjat:
Lukutaito kaikille, s. 113 (kyy)
Helppoa suomea, s. s. 61 - 62 (sää) ja 131 - 132 (kesämökillä)
Palataan! s. 171 - 180 (mökillä, paljon luontosanastoa)

Muu kirjallinen materiaali:
Oikeesti aikuisten 3: luonto ja ympäristö
Diaesitys: luontosanoja, maantietoa

Verkko-oppiminen:
Wordwall-pelejä: suomen luonto

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso Vinkki! Lapset voivat askarrella äitienpäiväkortteja.

viikko 19

lapset,
perhe,

varhaiskasvatus,
lasten oikeudet

alkeet

Oppikirjat:
AAMU -suomen kielen kuvasanakirja, s. 6 - 7
Moi! s. 36

Muu kirjallinen materiaali:

https://www.kielipuu-materiaali.fi/teema1-suomenluontotutuksi
https://youtu.be/E8SLkRw_CII
https://turunkristillinenopisto.fi/wp-content/uploads/2019/09/oikeesti_aikuisten_3.pdf
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2020/10/karttasanat.pdf
https://wordwall.net/fi-fi/community/suomen-luonto


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)

https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/LK_Yhteiskunta_Paketti.pdf
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-phrases-suomen-kielen-fraaseja


perusteet

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
Lukumatka jatkuu s. 6 - 7 (millainen perhe sinulla on?)

Muu kirjallinen materiaali:
Oikeesti aikuisten 2, s.83 - 85 (sanastoa perheestä ja sukupuu)
Lastenkasvatusvihkoset eri kielillä (selkosuomi, englanti, burma,
venäjä, somali, kurdi, arabia, albania)

Verkko-oppiminen:
Koti Suomessa (perhe)
Suomi taskussa (lapset, varhaiskasvatus, päiväkoti, apukielinä
arabia, dari/farsi, englanti)
Tietoa lastensuojelusta (selkosuomi, englanti, ruotsi, ranska,
venäjä, viro, somali, arabia, farsi, kurdi)

Toiminnalliset menetelmät:
Erilaiset vanhemmat

jatkotaso
Muu kirjallinen materiaali:
Lasten oikeudet selkokielellä -esite

http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/8814/5372/5305/oikeesti_aikuisten_2.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/lastenkasvatusvihkoset/
https://kotisuomessa.fi/web/site-45328/state-jurdgmbwei/page-83285
http://suomitaskussa.eu/arabic/lapset-arabic/
https://www.lastensuojelu.info/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/erilaiset-vanhemmat/
https://docplayer.fi/64756-Tiedatko-mita-ovat-lasten-ihmisoikeudet-selkokielinen-esite.html


Verkko-oppiminen:
Arkipäivän suomea (puhekielisiä videoita mm. lastenhoidosta ja
perhehoidosta)
Unicefin video lasten oikeuksista (sopii myös lapsille)

Toiminnalliset menetelmät:
Erilaiset vanhemmat

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso

Vinkki: Vierailkaa  kirjastossa. Onko kaikilla kirjastokortti? Mistä
löytyy lasten kirjoja? Mistä oman kielisiä kirjoja? Entä suomen
kielen oppikirjoja? Lehtiä? Musiikkia? Kirjastot tekevät
mielellään esittelykierroksia ja kirjavinkkauksia: varaathan sen
etukäteen ryhmälle!

viikko 20 kirjastossa

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

perusteet

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

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

jatkotaso Oppikirjat:

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/arkipaivansuomea/
https://www.unicef.fi/koulut/ihmisoikeus-ja-globaalikasvatusmateriaalit/videot/video-lapsen-oikeuksista/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/erilaiset-vanhemmat/
http://suomitaskussa.eu/
http://suomitaskussa.eu/


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.

päivämäär
ä teema vastuuhenkilö taso

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

viikko 21
kevätlukukauden
kertaus, pelipäivä

alkeet,
perusteet,
jatkotaso

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

Arjen aakkoset, toiminnallinen ääntämisharjoitus s. 16,120
Arjen aakkoset, vaatteet ja vaatemuistipeli s. 77 - 81
KÄTS (kuvasanakirja matkustamisesta ja liikenteestä)
Toiminnalliset menetelmät (numeroaalto)
Oikeesti aikuisten 1, äänteen kesto -sanelu s. 10 - 11
Oikeesti aikuisten 1, kirjain- ja diftongibingo, s. 14 - 15
Oikeesti aikuisten 2, ystäväbingo s. 14
Oikeesti aikuisten 2, ryhmittelytehtävä s. 76 - 77
Oikeesti aikuisten 3, laivanupotus verbeillä s. 21

Toiminnallinen harjoitus:
Hätäpuhelu draamaharjoituksena

http://www.kolumbus.fi/arterra/arjen_aakkoset.pdf
http://www.kolumbus.fi/arterra/arjen_aakkoset.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_Kuvasanakirja_Liikenne_ja_matkustaminen.pdf
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2017/08/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t.pdf
https://turunkristillinenopisto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Oikeesti_aikuisten_1.pdf
https://turunkristillinenopisto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Oikeesti_aikuisten_1.pdf
https://turunkristillinenopisto.fi/wp-content/uploads/2019/09/oikeesti_aikuisten_2.pdf
https://turunkristillinenopisto.fi/wp-content/uploads/2019/09/oikeesti_aikuisten_2.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf
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viikko 22
kevätjuhla tai

retki, todistusten
jako

Voitte järjestää yhdessä ryhmän kanssa esim. nyyttärit tai
pienen retken. Opiskelijoille jaettavien todistusten pohja löytyy

täältä.

Rentouttavaa kesälomaa!

http://luetaanyhdessa.fi/materiaalipankki/lomakkeet-ja-esitteet/

