
TUNTIEN SUUNNITTELU

Ryhmämme kokoontuvat yleensä kerran viikossa aina kaksi tuntia kerrallaan. Tunnit aloitetaan yhteisellä hetkellä, jonka jälkeen
jakaudutaan pienryhmiin siten, että vapaaehtoisilla tai vapaaehtoisparilla on omat ryhmät ohjattavinaan. Pienryhmät voivat olla
ryhmän tarpeiden mukaan pysyviä tai hiukan vaihtuvia. Yhteiset hetket ja rutiinit helpottavat tutustumista ja luovat
turvallisuudentunnetta. 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 aihetta voi harjoitella eri kielenoppimisen vaiheissa olevien opiskelijoiden kanssa.
Mahdollisuuksien mukaan tunneilla on hyvä hyödyntää erilaisia oppimateriaaleja sekä kielen oppimisen eri osa-alueita: puhumista,
lukemista, kuuntelemista ja kirjoittamista. Tärkeintä on kuitenkin rajata opiskeltavaa materiaalia siten, ettei asiaa tule yhdelle
kerralle liikaa.

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. Rungon koostamisessa on hyödynnetty Luetaan yhdessä -verkoston
ryhmien omia tuntisuunnitelmia. Lisäksi tuntisuunnitelmassa on huomioitu erilaisten oppimateriaalien käyttö (oppikirjat, muut
kirjalliset menetelmät, verkko-oppiminen ja toiminnalliset menetelmät), opiskelijoiden eri kielitasoa vastaavat harjoitukset sekä
lapset mahdollisuuksien mukaan. Ryhmät voivat hyödyntää suunnitelman sellaisenaan tai tehdä siitä oman sovellutuksensa.

Aihepiireihin liittyviä hyviä linkkejä ja materiaaleja löytyy myös Suomen alkeet etänä -materiaalista.

https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/SUOMEN-ALKEET.pdf


SYKSYN TUNTISUUNNITELMA, ESIMERKKI

Tämä tuntisuunnitelma on laadittu Luetaan yhdessä -ryhmien lähettämien tuntisuunnitelmien, käyttämiemme materiaalien sekä omien
kokemustemme pohjalta. Sen on tarkoitus tarjota esimerkki syyslukukauden tuntisuunnitelman tekoon.

Tämän syksyn tuntisuunnitelmassa on pyritty erityisesti huomioimaan osallistuvat perheet. Vinkkiosioissa on toiminnallisia ja helppoja vinkkejä
mukavaan yhdessäoloon aikuisten ja lasten kesken. Jos teillä on käytössänne digilaitteita tai esitystekniikkaa, voitte hyödyntää videolinkkejä.

viikko 36 Kuulumiset & tutustuminen

viikko 37 Koti, asuminen, missä...?

viikko 38 Yleisiä verbejä, vuorokausi ja viikonpäivät

viikko 39 Numerot, raha, maksaminen, paljonko...?

viikko 40 Suomalainen koulu, oppivelvollisuus, aikuisten opiskelu ja ammatit

viikko 41 Ruokasanastoa, eri maiden ruoka, lempiruoka, nyyttärit

viikko 42 Lääkärissä käynti, kehonosat, sairaudet

viikko 43 Syyspäiväntasaus, vuodenajat, kuukaudet, syksyn ja talven sanastoa

viikko 44 Millainen? Adjektiiveja

viikko 45 Kellonajat, tapaamisen sopiminen, ajanvaraus

viikko 46 Liikkuminen ja matkustaminen, kulkuvälineet: missä, mistä, mihin?

viikko 47 Syyslomaviikko

viikko 48 Harrastukset, liikunta

viikko 49 Itsenäisyyspäivä, perustietoa Suomesta

viikko 50 Pikkujoulut, joulun/uuden vuoden juhlat eri kulttuureissa, lukukauden päätösjuhla



päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso

Vinkki:
Lasten huomiointi toiminnallisella menetelmällä
Näveri: s. 4 Minä olen erityinen tai s. 18 Tutustu minuun

Vauvojen huomiointi laululla: Kiva kun oot täällä

viikko 36
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.

Toisto-materiaalin tuokio 00 sopii hyvin nollatasosta aloittaville. Mukana on kiva
video, jonka voi katsoa yhdessä puhelimesta tai tabletilta.

Oppikirjat:
Helppoa suomea -kirja: s. 15 - 16. 18 - 21
Lukutaito kaikille: s. 4 - 5

Muu kirjallinen materiaali:
Hauska tavata (fraaseja, harjoituksia, äännitteitä) Luku 1, s. 6 - 9
Oikeesti aikuisten 3, suullisia harjoituksia, s. 8 - 11

päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso Vinkki: Lasten huomiointi toiminnallisella menetelmällä

Näveri: s. 10 näkevät kädet

viikko 37
Koti,

asuminen,
missä?

alkeet

Oppikirjat:
Aamu -kuvasanakirja: s. 66 - 71
Moi! Luku -ja kirjoitustaidon oppikirja: s. 17, 70 - 71
Aasta se alkaa -kirja: s. 58 - 63, 170 - 171, 194
Lukutaito kaikille: s. 56 - 57, s. 66 - 67

https://www.youtube.com/watch?v=R_nh8iIo-Ug
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t-ja-lasten-huomiointi-Vilma-N%C3%A4veri.pdf
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2017/08/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t.pdf
https://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit-1/
http://hauskatavata.fi/
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t-ja-lasten-huomiointi-Vilma-N%C3%A4veri.pdf


Muu kirjallinen materiaali:
KÄTS kuvasanakirja koti.pdf

Video: Missä sinä asut?
https://www.youtube.com/watch?v=5Ndh_ArcPUU

perusteet

Oppikirjat:
Lukumatka jatkuu: s. 66 - 71
Helppoa suomea: s. 63 - 71
Päivää! Suomea aikuisille: s. 82 - 87

Toiminnalliset menetelmät:
Suomen kieli sanoo tervetuloa
(Toisto-menetelmä, tuntisuunnitelma ja materiaalit) tuokio 011A

Muu kirjallinen materiaali:
Asuminen, paketti perustasolle.pdf (suullisia ja kirjallisia tehtäviä)
Hauska tavata: luku 7, s. 40 (kuuntelu-, kirjoitus- ja puhetehtäviä)
Turvakortit

jatkotaso

Oppikirjat:
Palataan! Suomea aikuisille: s. 7 - 9, 17 - 28

Muu kirjallinen materiaali:
Asuminen, paketti jatkotasolle.pdf (kirjallisia ja suullisia tehtäviä)
Turvakortit

Verkko-oppiminen:

https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_Kuvasanakirja_Koti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Ndh_ArcPUU
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/
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


Infopankki, tietoa asumisesta eri kielillä

Videot:
Suomi taskussa: asumismuodot

päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso Vinkki: lapset voi osallistaa mukaan pantomiimina esittämään tekemisiä.

Pantomiimia varten on hyvä etsiä kuvia yleisistä verbeistä.

viikko 38

Yleisiä
verbejä,

vuorokausi ja
viikonpäivät

alkeet

Oppikirjat:
Aasta se alkaa: s. 20
Lukutaito kaikille: s. 70 - 71

Muu kirjallinen materiaali:
Vuorokaudenajat ja puuhia eri aikoina, pdf
Toisto-menetelmä, tuokio 010, Minä tykkään tanssia
KÄTS: t. 7, viikonpäivät
KÄTS: t. 10 - 12 verbi

perusteet
jatkotaso

Verkkomateriaali:
Video: verbitaivutus
Video: verbin kielteinen taivutus
Video: verbitaivutus, verbikysymys (-ko/-kö)

Muu kirjallinen materiaali:
Vuorokaudenajat ja puuhia eri aikoina, pdf
Toisto-menetelmä, tuokio 010, Minä tykkään tanssia
KÄTS: t. 7, viikonpäivät
KÄTS: t. 10 - 12 verbi
Puhekielen yleisiä verbejä jatkotasolle (edistyneet oppijat)

http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/asuminen
https://suomitaskussa.eu/asumismuodot/
https://papunet.net/materiaalia/kuvapankki/luokka/verbit
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/Tervehdykset-vuorokausi-2.pdf
https://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit-1/
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/08/kappale1.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/08/kappale2.pdf
https://youtu.be/MYaCjgOgCIM
https://youtu.be/qiFh6AeZLjQ
https://youtu.be/WzsQHXJlL5w
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/Tervehdykset-vuorokausi-2.pdf
https://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit-1/
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/08/kappale1.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/08/kappale2.pdf
https://www.suomisujuu.fi/2020/12/26/suomen-puhekielen-30-yleisinta-verbia/


päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso Vinkki: Lasten huomiointi toiminnallisella menetelmällä Näveri: s. 6 kaupassa

asioiminen

viikko 39 Numerot,
raha,

maksaminen,
paljonko?

alkeet

Oppikirjat:
Aamu-kuvasanakirja: s.22 - 23, 75
Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 53
Aasta se alkaa, s. 24 - 27, 52 - 53, 175 - 176
Lukutaito kaikille: s. 8 - 9

Muu kirjallinen materiaali:
Käts: numerot, t. 1 - 5

Toiminnalliset menetelmät:
Toisto menetelmä, tuokio 06: ”Ostan kaksi leipää”
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/
Toisto-menetelmä, tuokio 1.06: Mitä tämä maksaa?
https://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit-1/

Verkkomateriaali:
Video: Mitä jäätelö maksaa?

perusteet

Oppikirjat:
Lukumatka jatkuu: s. 42 - 56
Helppoa suomea: s. 27, 54, 56
Lukutaito kaikille: s. 80 - 81

Verkko-oppiminen:
Harjoittele ostamista ja maksamista, (Papunetin virtuaalinen kauppa)

Muu kirjallinen materiaali:

http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t-ja-lasten-huomiointi-Vilma-N%C3%A4veri.pdf
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t-ja-lasten-huomiointi-Vilma-N%C3%A4veri.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/08/kappale3.pdf
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/
https://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit-1/
https://www.youtube.com/watch?v=AaguP0N1rqA
http://papunet.net/_pelit/papumarket/#/


PDF-materiaali: ostaminen ja maksaminen
Hauska tavata, s. 10 - 13, 46 (kuuntelu-, kirjoitus ja puhetehtäviä)

jatkotaso

Oppikirjat:
Päivää! Suomea aikuisille: s. 88 - 95

Verkko-oppiminen:
Vaatekaupassa-video (video, teksti ja kirjallisia tehtäviä)

päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso Vinkki vapaaehtoisille: Tuokaa tunnille mukananne ylioppilaslakki ja vaikka

joku vanha koulukuva.

viikko 40

Koulu,
oppivelvollisu
us, aikuisten
opiskelu ja

ammatit

alkeet

Oppikirjat:
Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja:  s. 10, 152 - 155
Aasta se alkaa: s. 184 - 187, 190
Aamu-kuvasanakirja, s. 20 - 21

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…)
Kuvapankki ammatit

perusteet
Oppikirjat:
Lukumatka jatkuu: s. 140 - 144
Päivää! Suomea aikuisille: s. 26 - 27, 50 - 51
Lukumatka jatkuu: s. 145 - 150

https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/pyytaminen-ostaminen-maksaminen.pdf
http://hauskatavata.fi/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/08/vaatekaupassa
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
http://papunet.net/materiaalia/kuvapankki/luokka/ammatit


Muu kirjallinen materiaali:
Infopankki.fi -koulutus Suomessa
(Tietoa suomalaisesta koulusta eri kielillä, mm. ruotsi, englanti, ranska, somali,
espanja, turkki, arabia)
Opomateriaalia selkosuomeksi (ammatteihin liittyviä kirjallisia tehtäviä, s. 13 -
15)
Oikeesti aikuisten 3, (suullisia harjoituksia s. 20)

Verkko-oppiminen:
Suomi taskussa -videot: koulu, opiskelu
Perustaidot: tehtävätyyppien harjoittelua

jatkotaso

Oppikirjat:
Päivää! Suomea aikuisille: s. 47 - 51
Palataan! Suomea aikuisille: s. 140 - 151
Palataan! Suomea aikuisille: s. 152

Muu kirjallinen materiaali:
Vilma Virtuoosi (suomalainen koulutusjärjestelmä kuviona, luetun
ymmärtäminen ja tehtäviä)

Verkko-oppiminen:
Ammatinvalintapeli

päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso Vinkki: Jakakaa opiskelijoiden kanssa lempireseptejänne.

http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/koulutus
https://omniatopo.wikispaces.com/file/view/opomateriaalia+selkosuomeksi.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf
https://suomitaskussa.eu/category/english/school-koulu-english/
https://osaansuomessa.fi/tehtavatyypit/
http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/yleista/kielitaso1.htm
https://kotisuomessa.fi/web/site-45256/state-jurdgmbtei/page-141839


viikko 41
ruoka,

lempiruoka,
nyyttärit

alkeet

Oppikirjat:

Aamu-kuvasanakirja: s.10 - 17

Aasta se alkaa -kirja: s. 30 - 33, 172 - 173, 176 - 177, 191 - 192

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

Lukutaito kaikille: s. 80 - 81

Muu kirjallinen materiaali:

Kuvasanakirja_Ruoka.pdf

Kuvasanakirja_Ruoanlaitto_ja_kodinaskareita.pdf

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

perusteet

Oppikirjat:
Lukumatka jatkuu: s. 14 - 30, 133 - 135
Aamu -suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi aikuisille: s. 20

Muu kirjallinen materiaali:

Terveys_Paketti.pdf (kirjallinen ja toiminnallinen harjoitus)

Papunetin selkoreseptit

Verkko-oppiminen, videoita:

Suomi taskussa (Ruokasanoja ja kaupassa asiointia videoiden avulla, tukikielet
arabia, dari ja englanti)

Yle -supisuomea videot (suomalainen ruoka)

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
http://www.suomitaskussa.eu/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/14/supisuomea-videot


Toiminnallinen oppiminen: Kootaan helppo ruuanvalmistusohje (esim.
kahvinkeitto) toimintaohjeen osista oikeaan järjestykseen.

jatkotaso

Oppikirjat:
Päivää! Suomea aikuisille -kirja: s. 96 - 100

Palataan! Suomea aikuisille -kirja: s. 62, 179 - 180

Toiminnalliset menetelmät:
Tutustutaan suomalaiseen reseptiin tai kirjoitetaan oma resepti. Jaetaan
kaikille. Tuodaan mukana maistiaisia eri maiden ruuista, pidetään nyyttikestit.

päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso Vinkki: Kehon osien voidaan opetella ja kerrata myös yhteisessä

taukojumpassa. Ohjattu jumppavideo löytyy esimerkiksi täältä.

viikko 42
lääkärissä

käynti,
kehonosat,
sairaudet

alkeet

Oppikirjat:
Aamu-kuvasanakirja: s. 30 - 33
Aasta se alkaa -kirja: s. 68 - 69, 178 - 179, 195
Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 84 - 87
Lukutaito kaikille: s. 118 - 119

Toiminnalliset menetelmät:
Suomen kieli sanoo tervetuloa (Toisto-menetelmä, tuokio 012: Minun käsi on
kipeä)

Verkko-oppiminen:
Wordwall-peli kehonosista (tabletilla, tietokoneella tai kännykällä)

perusteet Oppikirjat:
Helppoa suomea: s. 114 - 118
Lukumatka jatkuu: s. 127 - 132

http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/
https://wordwall.net/fi/resource/2080146/kehon-osat


Lukutaito kaikille: s. 118 - 119

Verkko-oppiminen:
Ylen asiointisuomea -lääkärissä (video ja kirjallisia tehtäviä)

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)
PDF-materiaali: olen sairas

jatkotaso
Oppikirjat:
Päivää! Suomea aikuisille: s. 60 - 67
Palataan! Suomea aikuisille: s. 195 - 201

päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso Vinkki: Lasten huomiointi toiminnallisella menetelmällä

Näveri: s. 5, Maa-meri-laiva

viikko 43

syyspäivänta
saus,

vuodenajat,
kuukaudet,
syksyn ja

talven
sanastoa

alkeet

Oppikirjat:
Aasta se alkaa: s. 196
Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 23 - 25
Aamu-kuvasanakirja: s. 52 - 53
Lukutaito kaikille: s. 10 - 11, 14 - 15, 18 - 19, 28 - 29, 44 - 45, 38 - 39

Muu kirjallinen materiaali:
Käts: vuodenajat ja kuukaudet, t. 8 - 9

Verkkomateriaali:
Videosoittolista: lyhyitä videoita aiheesta

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/08/laakarissa
http://hauskatavata.fi/
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_kappale8.pdf
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/sairauskuvat.pdf
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t-ja-lasten-huomiointi-Vilma-N%C3%A4veri.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/08/k%C3%A4ts.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_y_ElaFrigG2Ec6vcU-oJyJ9FEWY98rh


perusteet,
jatkotaso

Oppikirjat:
Helppoa suomea: s. 36
Lukumatka jatkuu: s. 214 - 215

Muu kirjallinen materiaali:
Hauska tavata: Luku 4, s. 22 - 23 (kuuntelu-, kirjoitus- ja puhetehtäviä)
Kielipuu: vuodenajat ja sää

päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso Vinkki: Lasten huomiointi toiminnallisella menetelmällä Näveri: s. 19 Koske

viikko 44 Millainen?
Adjektiiveja

alkeet

Oppikirjat:
Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 112 - 113
Aamu-kuvasanakirja, s. 40 - 41
Aasta se alkaa: s. 114 - 118
Lukutaito kaikille: s. 40 - 41

Muu kirjallinen materiaali:

PDF-materiaali: Tunteet

Kuvasanasto aikuisille maahanmuuttajille

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

KÄTS: Värit, t. 9 - 10

perusteet

Oppikirjat:

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

Muu kirjallinen materiaali

http://hauskatavata.fi/
https://www.kielipuu-materiaali.fi/single-post/sl1-1
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t-ja-lasten-huomiointi-Vilma-N%C3%A4veri.pdf
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/tunnekuvat.pdf
http://papunet.net/materiaalia/kuvasanasto-aikuisille-maahanmuuttajille
http://hauskatavata.fi/
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/08/kappale3.pdf


Opomateriaalia selkosuomeksi.pdf (adjektiivejä oman persoonan kuvailuun,
tehtäviä) s. 4 - 8

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

KÄTS: vastakohdat, adjektiivit, millainen?  t. 11

Toiminnalliset menetelmät:

Oikeesti aikuisten 2 adjektiivipeli s. 112-113

jatkotaso Verkko-oppiminen:
Työelämän adjektiiveja videolla

päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso

Vinkki: Harjoitelkaa, miten soitetaan ja varataan aika
lääkäriin/hammaslääkäriin. Mistä löytyy puhelinnumero? Mitä sanot? Jotkut
paikkakunnat käyttävät ajanvarauksen yhteydessä automaattista
puhelinvastaajaa ja sen käyttämisen harjoittelu voi myös olla monelle
hyödyllistä.

viikko 45
Kellonajat,

tapaaminen,
ajanvaraus

alkeet

Oppikirjat:
Aamu -kuvasanakirja: s. 28 - 29
Aasta se alkaa: s. 28 - 29

Toisto, tuokio 05: Paljonko kello on?

Muu kirjallinen materiaali:
Pdf-materiaali: ajanilmaukset
Papunet hammashoitolassa kuvamateriaali

https://omniatopo.wikispaces.com/file/view/opomateriaalia+selkosuomeksi.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/8814/5372/5305/oikeesti_aikuisten_2.pdf
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/08/kappale5.pdf
http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/8814/5372/5305/oikeesti_aikuisten_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BZc6MXZddMk
https://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit-1/
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2020/10/Aika.pdf
http://papunet.net/sites/papunet.net/files/tietoa/Kommunikointikeinot/hammashoitolassa.pdf


Verkko-oppiminen:
Helppoja kellonaikadominoita Papunetissä

perusteet
jatkotaso

Oppikirjat:
Aamu -suomen kielen lukemisto ja kielioppi: s. 31
Aamu -suomen kielen lukemisto ja kielioppi aikuisille: s. 38 - 39
Helppoa suomea -kirja: s. 119, 82 - 83
Päivää: s. 52 - 53

Muu kirjallinen materiaali:
Supisuomea: kellonajat
Pdf-materiaali: ajanilmaukset

Verkko-oppiminen:
Ajanvaraus
Hammaslääkärissä

päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso tehtäviä:

viikko 46

Liikkuminen
ja
matkustamin
en,
kulkuvälineet:
missä, mistä,
mihin?

alkeet

Oppikirjat:
Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja: s. 136 - 137, 144 - 145
Aasta se alkaa -kirja: s.150 - 156
Lukutaito kaikille: s. 24 - 25

Muu kirjallinen materiaali:
PDF-materiaali: kulkuneuvot, matkustaminen

https://papunet.net/pelit/numerot-laskeminen-ja-kellonajat
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/supisuomea-osa-2-lukusanat-ja-ajanilmaukset
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2020/10/Aika.pdf
http://suomitaskussa.eu/
http://suomitaskussa.eu/
https://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/02/matkustaminen-1.pdf


perusteet
jatkotaso

Oppikirjat:
Helppoa suomea -kirja: s. 77 - 78
Lukumatka jatkuu -kirja: s. 108 - 119
Palataan! Suomea aikuisille -kirja: s. 115 - 118
Lukutaito kaikille: s. 114 - 115

Muu kirjallinen materiaali:
Hauska tavata: Luku 4, s. 25 (kuuntelu- ja kirjallisia tehtäviä)
Mihin? Mistä? Minne? (Käytännön suomea -nettimateriaali,
monipuolisia tehtäviä)

Verkko-oppiminen, video:
Supisuomea: Mihin? Mistä? Minne? (video numero 4)

päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso

viikko 47

syyslomaviikk
o,

tauko
opetuksessa

ajankohta vaihtelee kunnittain, viikko 42 - 43

päivämäärä teema vastuu-
henkilö taso Vinkki: Lasten huomiointi toiminnallisella menetelmällä

Näveri: s. 15 Huoneen poikki kulkeminen tai s. 16 Seuraa johtajaa

viikko 48 harrastukset,
liikunta alkeet Oppikirjat:

Aamu-kuvasanakirja: s. 48 - 49

http://hauskatavata.fi/
https://helao.fi/wp-content/uploads/2017/04/KATS_kappale7.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/14/supisuomea-videot
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t-ja-lasten-huomiointi-Vilma-N%C3%A4veri.pdf


Verkko-oppiminen:
http://suomitaskussa.eu/ urheilu, liikunta

perusteet

Oppikirjat:
Aamu -suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi aikuisille s. 50 - 53
Helppoa Suomea -kirja: s. 99 - 101
Lukumatka jatkuu -kirja: s. 172 - 181

Toiminnalliset menetelmät:
Urheilukortit : (tulostettavat pantomiimikortit liikunnasta)

Muu kirjallinen materiaali:
Mitä teet viikonloppuna? -paketti harrastuksista (teksti ja monipuolisia tehtäviä)
Oikeesti aikuisten 3, (suullisia harjoituksia, s. 65 - 80 )

jatkotaso

Oppikirjat:
Palataan! Suomea aikuisille -kirja: s. 93 - 102

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 vastuu-
henkilö taso Vinkki: Lasten huomiointi toiminnallisella menetelmällä

Näveri s. 11 sanojen lajittelu

viikko 49 alkeet Oppikirjat:

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
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://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Toiminnalliset-menetelm%C3%A4t-ja-lasten-huomiointi-Vilma-N%C3%A4veri.pdf


Itsenäisyyspä
ivä,

perustietoa
Suomesta

Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, s. 192, 196 - 197
Aasta se alkaa -kirja: s. 188

Verkko-oppiminen:
Suomen vuosisata (Suomen historiaa videona eri kielillä: englanti, arabia, farsi,
kurdi, somali, thai ja venäjä)

Muu kirjallinen materiaali:
Suomi_Paketti (kirjallisia tehtäviä)

perusteet

Oppikirjat:
Lukutaito kaikille: s. 111

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)
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)

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
http://www.suomenvuosisata.fi/
http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/yleista/kielitaso2.htm
http://www.suomenvuosisata.fi/


päivämäärä teema vastuuhe
nkilö taso tehtävät

viikko 50

pikkujoulut,
joulun/uuden
vuoden juhlat

eri
kulttuureissa

lukukauden
päätösjuhla

alkeet
perusteet
jatkotaso

vapaamuotoista keskustelua/juhla-askerteluja/retki/nyyttärit/lukukauden
päätösjuhla


