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Luetaan ja keskustellaan yhdessä: materiaalia
etäopetukseen

Ideoita teemoittaisiin etäopetustunteihin
Kohderyhmä: 1-3 v. suomea opiskelleet henkilöt, jotka haluavat vahvistaa suomen kielen
keskustelu- ja tekstitaitojaan (monilukutaito) sekä laajentaa sanavarastoaan

1) Osallistujat lukevat/kuuntelevat valitun tekstin tai katsovat videoita etukäteen (tai lyhyt
video voidaan katsoa yhdessä, huomioikaa Zoomissa äänten jako)
2) Aloitetaan digikahvila esittäytymisellä ja kuulumisilla
3) Käydään läpi tekstin tai videon pääasiat, jotta kaikki pääsevät mukaan
4) Jutellaan, listataan tärkeitä asioita ja käsitteitä ja varmistetaan ymmärtäminen: jokainen
äänessä
5) Harjoitellaan mielipiteen muodostamista ja perustelemista: muodostetaan omia
mielipiteitä aiheesta ja perustellaan niitä. Kysytään muiden mielipidettä ja perusteluja.

•

Teema: hyvinvointi, tiede, aivot
Selkosanomien artikkeli
Pääasioihin liittyvät kysymykset: Ketä jutussa on haastateltu? Mitä hän tekee? Mitä hyötyä
älylaitteiden käytöstä on aivoille? Mitä haittaa älylaitteista on aivoille? Miten omista aivoista voi
huolehtia?
Keskeiset käsitteet: aivot, tutkija, kehitys, tutkimus, vaikutus, muisti, haitallinen, hyödyllinen,
älylaite
Keskeiset verbit: tutkia, kehittää, vaikuttaa, keskittyä, rauhoittua, rauhoittaa

•

Teema: suomalainen työelämä
Katsotaan videot yhdessä tai opiskelijat ovat voineet valmistautua kahvilaan katsomalla videot.
Millainen on suomalainen työelämä?
Näin haet Suomessa työpaikkaa
Pääasioihin liittyvät kysymykset: Mitä suomalaiset arvostavat työelämässä? Mitä tarkoittaa tasaarvo suomalaisessa työelämässä? Miten Suomessa voi etsiä töitä? Mitä vinkkejä työnhakuun
annetaan? Mitä tietoja työhakemuksessa on hyvä olla? Mitä vinkkejä työhaastatteluun annetaan?
Keskeiset käsitteet: työelämä, työ, luotettavuus, aikataulu, ”sovittu”, täsmällinen (adverbi:
täsmällisesti), oma-aloitteisuus, oma-aloitteinen, tehokas, tasa-arvo, syrjintä, ”lailla kielletty”,
tiimityö, kokemus, harjoitus, työhakemus, työnhakija, työttömyyskorvaus, te-toimisto, verkosto,
ansioluettelo, cv, työhaastatelu, työpaikkailmoitus, ensivaikutelma
Keskeiset verbit: arvostaa, sopia, myöhästyä, sinutella, kunnioittaa, kehua, hakea (työtä), kätellä,
haastatella

•

Teema: lukuharrastus, lukeminen
Katsotaan videot yhdessä tai opiskelijat ovat voineet valmistautua kahvilaan katsomalla videot.
Miksi lukeminen kannattaa? 10 faktaa lukemisesta
Lue lapselle

Pääasioihin liittyvät kysymykset: Mitä hyötyä lukemisesta on? Miten hyvän lukutaidon voi oppia?
Miksi lapselle kannattaa lukea?
Keskeiset käsitteet: lukutaito, syrjäytyminen, oppiminen, luova, luovuus, empatia, eliniänodote,
vuorovaikutus, kehitys, tunne, pelko, oikeudenmukaisuus, mahdollisuus (mahdollisuudet)
Käskeiset verbit: ehkäistä, helpottaa, lisätä, vahvistaa, lievittää, oppia, tuntea, kokea, pärjätä,
vaikuttaa
•

Teema: leivonta, ruoka, leipä
Selkosanomien artikkeli
Pääasioihin liittyvät kysymykset: Mistä artikkeli kertoo? Miten Janne Juusola liittyy aiheeseen?
Mitä tarkoittaa juureen leipominen? Mitä vinkkejä leipuri antaa kotileivontaan?
Keskeiset käsitteet: leipä, taikinajuuri, käsityö, perusasia, perinne, perinteinen, rapea, raaka-aine,
korkealuokkainen, luomu, tuote, resepti
Keskeiset verbit: leipoa, perustaa, työskennellä, kohota, kohottaa, arvostaa

•

Teema: luonto, luonnossa liikkuminen
Selkosanomien artikkeli
Pääasioihin liittyvät kysymykset: Mistä artikkeli kertoo? Mihin paikkaan toimittaja menee? Kenet
toimittaja tapaa? Millaista luonto on? Mitä eläimiä paikassa on? Mitä siellä voi tehdä?
Keskeiset käsitteet: kansallispuisto, luonto, korkeuserot, ainutlaatuinen, luonnontilainen, villi,
vasta-alkaja, kartta, kompassi, polku, näkymä, maisema, vaellus, retkeilijä, leirituli, nuotio, laavu,
puucee
Keskeiset verbit: vaeltaa, ajaa, hallita, pesiä, retkeillä, poimia (marjoja), kalastaa, uida, tutustua

Fraaseja mielipiteen ilmaisun tueksi (keksikää lisää)

Kysymyksiä:
Mitä mieltä sinä olet?
Mitä sinä ajattelet?
Miltä sinusta tuntuu?
Vastauksia tai mielipiteen ilmaisua:
Minä pidän/ minä en pidä
Minusta…
Minun mielestä…
Minä olen sitä mieltä, että…
Minulle on tärkeää, että….
Minä ajattelen, että…
Minusta tuntuu, että…
Samaa mieltä:
Juuri niin!
Olen samaa mieltä. Olen täysin samaa mieltä.
Olet oikeassa. Olet aivan oikeassa!
Tuo on tärkeää!
Sanoit tosi tärkeän pointin.
Eri mieltä:
Olet väärässä! (aggressiivinen)
Olen vähän eri mieltä. Minusta…
Olen täysin eri mieltä. Minusta…
Minä en ajattele noin.
Ajattelen eri tavalla.
Sinulla oli tärkeä pointti, mutta entä…

Mielipiteen ilmaisun kannalta tärkeitä konjunktioita: koska, siksi että, sen takia että, että,
vaikka, mutta

