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1 . O P E T TA JA L L E

Tervetuloa käyttämään GEA1 GOLLEMEAHCCI DAVVISÁMEGIELLA VIERISGIELLAN
– materiaalia, joka on laadittu saamen kielen varhennettuun opetukseen. Tähän
materiaaliin kuuluu: tekstikirja, kaksi työkirjaa (GEA 1 BARGOGIRJI ČAKČII ja
GEA 1 BARGOGIRJI GIĐĐII), digimateriaali ja Opettajan opas.

•
•
•
•
•
•

•
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Soveltuu saamen kielen oppikirjaksi 1.
luokkalaisille.

•

Ponnahduslauta saamen kielen opiskeluun.
13 pääteemaa.
Laadittu Inarin kunnan opetussuunnitelman
pohjalta.
Ensimmäisen vuoden tavoitteena on, että
lapsi oppii tunnistamaan, ja käyttämään
omaan elinympäristöön liittyviä saamen kielen
helppoja fraaseja jokapäiväisessä elämässä.
Osa lapsista elää päivittäin saamenkielisessä
ja kulttuurillisessa ympäristössä. Osalla
lapsista on taas hyvin vähän tai ei ollenkaan
mahdollisuuksia kuulla ja käyttää saamenkieltä
ja olla kosketuksessa perinteiseen saamelaiseen
elämäntapaan ja kulttuuriin. Silloin on erityisen
tärkeää, että opetuksessa lapsi saa käytännön
kokemuksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa
ja pääsee vähitellen tutustumaan myös
kulttuuriin.
Lapsi oppii kieltä parhaiten toiminnan, leikkien,
laulujen ja lorujen kautta. Teksti- kirjaan
on lisätty jokaisen kappaleen yhteyteen
helpohko joiku, laulu tai loru, jonka kautta
myös saamelainen kulttuuri tulee esille. Myös
teksti kirjan kuvitus kokonaisuutena vie lasta
mukavasti kulttuuriin pariin. Leikit, laulut
ja lorut vahvistavat oppimista ja tukevat
lasta toimimaan ryhmässä. Niitä voi toistaa
useammallakin oppitunnilla.

Tekstikirjan värikäs ja monipuolinen kuvitus
tukee vieraan kielen oppimista, ja auttaa uusien
sanojen ja fraasien muistamisessa. Kirjan sisältö,
sanasto ja fraasit liittyvät lapsen jokapäiväisen
elämän kokemusmaailmaan.

•

Työkirjan monipuoliset puhe-, kuuntelu-ja
kirjoitusharjoitukset ovat laadittu tekstikirjan
sisältöä mukaillen.
		 Opetuksen tukena voi käyttää 			
digimateriaalia, joka on laadittu painetun
GEA 1 -materiaalin pohjalta.
		ht t p : / / i i o p p i .f i /S a a m e /G e a / 1 /

•

OPETTAJAN OPAS SISÄLTÄÄ:

•
•
•
•

opetuksen tavoitteet
ajankäyttösuunnitelman
tuntisuunnitelmat kappaleittain
kuvakortit kuvastosanoille

2 . K I R JA N PÄ Ä H E N K I L Ö T

Päähenkilönä on BIETTE, joka asuu Karesuvannossa. Bietten isä on
saamelainen, ja lähtöisin Utsjoelta. Bietten äiti on suomalainen.
Biette lentää haaveissaan eri unimaailmoihin pöllön selässä.
Pöllö on hahmo, joka opastaa ja on turvana Bietelle.
Pöllön mukana Biette tutustuu Kultametsän eläimiin ja
marjoihin. Biette vierailee myös Joulumaassa.

Bietellä on hyvä ystävä OSKARI, joka asuu Etelä-Suomessa.
Oskari osaa jonkin verran saamea, ja harjoittelee sitä mielellään Bietten
kanssa puhelimen ja tietokoneen välityksellä. Kirjan sivuilla Biette
tutustuu pöllön matkassa myös kaupunkiin, jossa Oskari asustaa.
Kirjassa esiintyvät myös Bietten koulukaverit

JOVNNA 		

OVLLÁ 		

SIRE

ja naapurin poika MÁHTTE.
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3. T E K S T I K I R JA
3.1 Tekstikirjan sisältö

•
•
•
•
•

syys- ja kevätosiot
17 lukukappaletta; syysosiossa yhdeksän
ja kevätosiossa kahdeksan
13 helppoa aihealuetta
4 kertausosiota
sanojen suomennokset kirjan loppupuolella
kappaleittain

3.3 Kirjan rakenne

•
•
•
•
•

Lukukappaleiden runko:
lyhyt teksti
kuvasanasto
puhekuplat
loru tai laulu/joiku
kertausosio

Syksyn aikana:

Kirja on rakennettu siten, että jokaisessa kappaleessa
on lyhyt teksti. Kirjaan on kerätty aiheita oppilaiden
omasta elämänpiiristä, kuten luonnosta, perheestä
ja koulusta. Kappaleiden sanastossa ja sisällössä on
otettu huomioon lasten elämä saamelaisalueella
kuin myös kaupungissa.

•

•

3.2 Syksyn ja kevään tavoite

•
•

opitaan helpohkon sanaston avulla tunnistamaan, toistamaan ja kirjoittamaan vieraat äänteet, jotka poikkeavat suomenkielen äänteistä.
Ne opitaan järjestelmällisesti kappaleiden edetessä.
kappaleissa 1-7 opitaan runsaammin uutta
sanastoa ja fraaseja (tervehdykset, perhe, värit,
eläimet, luontosanoja, numerot).
kappaleissa 8-9 uutta asiaa tulee jonkin verran
niukemmin (herkkuja, kohteliasuusfraaseja,
joulusanastoa), joten aikaa jää tarvittaessa
syksyn aikana opittujen asioiden kertaamiselle.

•
•

Kevään aikana:

•
•
•
•
6

harjoitellaan
lisää oikeaa ääntämistä,
kirjoittamista
ja
puheen
tuottamista.
Kevätpuolella voi myös palata syysosion
kappaleisiin ja kerrata sanastoa.
kappaleissa 10–11 kerrataan numerot 1-10
kel
lonaikojen avulla, sekä lisänä opetellaan
numerot 11–20. Opittavaksi tulee myös uutta
sanastoa; kehonosat, vaatteet ja koulusanoja.
kappaleessa 12–14 sanavarasto lisääntyy
uusilla aihealueilla (ruokailu, leluja, verbejä).
kappaleissa 15–17 opitaan lisää verbejä, ja
uusina sanoina huonekaluja ja kulkuneuvoja.

•

Kappaleiden sanasto opitaan kuvasanaston
avulla. Kuvien alle sanat on kirjoitettu vain
saameksi, joten lapsi pääsee itse päättelemään
sanan merkityksen kuvan avulla. Kaikkien
kappaleiden sanojen suomennos löytyy kirjan
lopusta. Tämä on apu mm. lasten vanhemmille,
jotka haluavat auttaa lastaan saamen
opiskelussa.
Puhekuplissa kerrataan kappaleen ydinlauseet
ja kuvasanaston sanoja.
Laulujen ja lorujen tavoitteena on ääntämisen
harjaannuttaminen ja sanojen kertaaminen.
Kaikkien sanojen ymmärtäminen ja kääntäminen
suomen kielelle ei kuitenkaan ole tarpeellista.
Tarkoituksena on, että lapsi oppii luonnollisella
tavalla tunnistamaan ja käyttämään saamen
kielen eri äänteitä. Ja vähitellen ajan myötä
myös sanojen merkityksetkin tulevat tutuiksi.
Sen vuoksi suomennoksia ei ole lisätty
lukukappaleiden yhteyteen. Laulujen ja lorujen
harjoittelulla lisätään myös oppitunteihin
vaihtelevuutta ja tuetaan lasta ilmaisemaan
itseään pohjoissaamen kielellä.
Kertausosiot
Sanoja ja fraaseja kerrataan tarvittaessa pelien
avulla. Kertauspelit ovat koosteita kappaleiden
sanoista, sanonnoista ja fraaseista. Kussakin
pelissä kerrataan 3-4 peräkkäisen kappaleen
sisältöä. Pelit ovat noppapelejä, joita pelataan
oppitunneilla ryhmissä. Niitä on yhteensä neljä
ja ne on sijoitettu tasaisin välein tekstikirjaan;
lukukappaleiden 3, 7, 13, ja 17 jälkeen.

3.4 Kappaleiden käsittely
Kappaleen käsittely aloitetaan tutustumalla
ensimmäisen sivun/aukeaman kuvaan.
Seuraavalla sivulla on kuvasanasto. Siinä on
ne ydinsanat, jotka on tarkoitettu opiskeltavaksi
aktiivisemmin. Kuvasanasto on koottu pääosin
edellisellä sivulla sijaitsevan isomman kuvan ja
kuvaan liittyvän tekstin aiheista. Oppilas päättelee
itse sanojen merkityksen kuvan avulla. Kirjan
kappaleen sivuilla ei ole niihin suomennoksia. Uusia
sanoja voi opetella esim. seuraavasti:

•
•
•
•

Opettaja joko lukee sanan ääneen tai se
kuunnellaan nauhalta ja samalla näyttää mistä
kuvasta on kyse.

•
•
•

Laulujen ja lorujen kaikkien sanojen merkityksiä
ei kuitenkaan ole välttämätöntä opetella
aktiivisesti.
Kappaleeseen liittyvät ydinlauseet tulevat
esille dialogeissa. Ne voidaan opetella
kuvastosanojen harjoittelun tapaan. Ensin
opettajajohtoisesti toistaen ja sen jälkeen esim.
pareittain.
Kirjan melkein jokaisella aukeamalla on yksi tai
useampi saamelaiseen kulttuuriin liittyvä
tuntomerkki. Näitä tuntomerkkejä voi
hyödyntää esim. siten, että oppilaat itse etsivät
kuvista kulttuuriin liittyvät aiheet tai asiat.

Opettaja toistaa sanan ja oppilaat lausuvat sen
perässä tai kaikki yhdessä. Samalla oppilaat
osoittavat oikeaa kuvaa.
Oppilaat voivat etsiä sanaan liittyvän kuvan
myös edellisen sivun isommasta kuvasta.
Pelataan ja leikitään sanaleikkejä.

Kuvasanaston sanoja harjoitellaan myös helppojen
laulujen ja lorujen avulla. Ne voidaan opetella
esim. seuraavasti:

•
•
•

Kuunnellaan ja toistetaan laulun/lorun sanat.
Opetellaan laulu/loru samalla toistaen
rytmikkäästi laulun sanoja opettajan johdolla.
Opettaja voi keksiä lauluun leikin piirtämällä
taululle loruun liittyviä kuvia. Tai käyttämällä
kuvakortteja, jotka löytyvät tämän opettajan
materiaalin viimeisiltä sivuilta.
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4 . T YÖ K I R JA
Työkirjan rakenne
Gea 1 lukukirjaan liittyy kaksi erillistä työkirjaa;
syksylle ja keväälle omansa ( GEA 1 BARGOGIRJI
ČAKČII ja GEA 1 BARGOGIRJI GIĐĐII ). Työkirjojen
harjoitukset on laadittu tekstikirjan lukukappaleita
mukaillen. Jokaista peruskappaletta kohden on
n. 11-16 tehtävää. Tehtävät etenevät tunnis
tamistehtävästä omaan suoritukseen.
Kappaleiden alussa on Oahpahala -osio, jossa on
tiivistelmä keskeisistä asioista ja aiheista, jotka on
tietyn lukukappaleen yhteydessä tavoitteena oppia.
1. harjoitus on usein laulu tai loru. Sen voi opetella
esimerkiksi seuraavasti:

•
•
•

Opettaja laulaa/lausuu ja toistaa laulun/lorun
sanat. Oppilas voi toistaa perässä rytmikkäästi
sanoja opettajan johdolla.
Opettaja voi keksiä lauluun leikin esim. kuvakortteja (tämän materiaalin lopussa) apuna käyttäen
tai piirtämällä taululle loruun liittyviä kuvia.
Laulujen ja lorujen kaikkien sanojen merkityksiä
ei ole välttämätöntä opetella aktiivisesti.

Laulun/lorun jälkeiset tehtävät ovat

•
•

kirjainten, tavujen, sanojen ja lauseiden tunnistamistehtäviä (mm. värittämällä, piirtämällä,
kuuntelemalla opettajan puhetta).
puheharjoituksia, joiden tavoitteena syksyn aikana on tutustua saamen kielen äänteisiin, jotka
ovat vieraita oppilaalle. Ne opitaan kappaleiden
edetessä lyhyillä puheharjoituksilla joko yksin,
pareittain tai kaikki yhdessä (mm. sanojen/lauseiden toistamista opettajaa matkien).

Viimeiset tehtävät ( oahpahala čállit-osio )
ovat oppilaan omaa suoritusta, joiden tavoitteena

•
•
8

on oppia kirjoittamaan saamen kielen aakkoset,
ja pikkuhiljaa sanat ja lopulta kokonaiset lauseet.
Kirjoittaminen opitaan järjestelmällisesti kappaleiden edetessä.

Kirjoitusharjoitukset, jotka on merkitty tähdellä
(* tai **), ovat hieman haasteellisempia ja niitä voi
käyttää eriyttämiseen.
Molemmat työkirjat sisältävät kaksi kertausosiota
sekä kirjan lopussa lisäharjoituksia (Lassebarggut).
Näiden osioiden tavoitteena on kerrata jo opittua ja
antaa lisäharjoitusta oppilaille, jotka etenevät muita
nopeammin.

5. D I G I M AT E R I A A L I
Tämän kirjan pohjalta on rakennettu digimateriaali,
jonka löydät osoitteesta:
http://iioppi.fi/Saame/Gea/1/

•
•
•
•

•
•

Digimateriaali ja harjoitukset tarjoavat Gea 1kirjaa vastaavan sisällön digitaalisessa muodossa.
Materiaali toimii sekä äänikirjana että
digitaalisena oppimateriaalina tuoden tieto
tekniikan käytön luonnolliseksi osaksi oppimista.
Äänikirjan avulla oppilas voi kuunnella kirjan
tekstit ja harjoitella ääntämistä.
Digitaalinen oppimateriaali toimii pelillisenä
oppimisalustana. Harjoitusten avulla oppilas voi
opetella ja kerrata kirjan sisältöjä innostavalla
ja monipuolisella tavalla. Harjoitukset koos
tuvat pääasiassa äänne-, tavu- ja sanatason
harjoituksista. Digimateriaalissa on mukana
sekä yksilöllisiä että vuorovaikutteisuutta
lisääviä harjoituksia. Harjoitukset toimivat myös
itsenäisesti ilman kirjaa.
Aineisto etenee oppikirjan aukeamien mukaisesti
ja jokaisen kappaleen lopussa on kappaleen
sisältöä kertaavia harjoituksia.
Digimateriaali soveltuu niin kotikäyttöön, kuin
luokkahuoneissa käytettäväksi

6. OPPITUNNIT

Oppitunneilla pyritään tekemään mahdollisimman
paljon suullisia harjoituksia lorujen, laulujen
ja leikkien avulla, mutta lukemisen sujuvuutta
harjoitellaan myös lukemalla ääneen kappaleen
tekstejä.

•

•
•
•

Tunnin voi aloittaa esim. siten, että opettaja
lukee jonkin lorun tai hokeman tai laulaa jonkin
helpon laulun. Samoja loruja ja lauluja voidaan
toistaa useammilla tunneilla. Vähitellen kun
oppilaat ymmärtävät sisällön, he voivat esittää/
leikkiä sanotusten mukaan.
Kirjallisia harjoituksia tehdään opettajan
johdolla oppitunneilla, mutta työkirjan
kirjoitusharjoituksia annetaan harkinnan mu
kaan myös kotitehtäviksi.
Oppitunnilla luetaan ja kerrataan teks
tikirjan kappaleita, mutta ne annetaan myös
kerrattavaksi kotona.
Toiminnalliseen oppituntiin saa vinkkejä esim:

•
•
•

Tunnollisesti tehdyistä kotitehtävistä on hyvä
antaa kannustusta, esim. tarra tai leima.
Kappaleiden käsittelyyn, harjoituksiin, kertauk
seen on syksyn aikana varattu aikaa yhteensä
noin 40 oppituntia. Yhden lukukappaleen
käsittelyyn aikaa on arvioitu vievän noin 3-4
tuntia.
Varsinaisia kokeita ei pidetä ensimmäisellä
luokalla. Opettaja voi kuitenkin ajan sallimissa
rajoissa harkinnan mukaan testata esim. sanastoa
joko suullisesti tai helpoilla kirjallisilla tehtävillä.
Näille on varattu syksyn aikana 3-4 tuntia. Ajan
voi tarpeen mukaan käyttää myös kertaukseen
noppapelien, työkirjan kertaustehtävien, leikkien
ja kuvakorttien avulla.

https://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html
http://www.samimuseum.fi/maahisweb/suomi/leikkeja.html

7. A JA N K ÄY T T Ö S U U N N I T E L M A
		
ČAKČA
SYKSY KPL 1-9
1. Bures
2. Mu bearaš

elokuu

3. Buorre idja
4. Mu mielamiel ivdni

syyskuu

5. Bussá ja gussa
6. Gea! Logi suorpma
7. Gii don leat?

lokakuu

8. Áhkku láibu gáhku
9. Čáppa báiki

marraskuu
joulukuu

		
GIĐĐA
KEVÄT KPL 10-17
10. Lihka dál
11. Skuvllas
12. Leage buorre

tammikuu

13. Šiljus lea somá
14. Máhtte ii máhte?
15. Boađe min geahčái!

maaliskuu

16. Biette gávpogis
17. Cizáš civká

toukokuu

helmikuu
huhtikuu

9

8 . K A P PA L E KO H TA I S E T O H J E E T

KAIKILLE TUNNEILLE SOPIVAA
TOIMINTAA SANASTON KERTAUKSEEN:
Lukukirjan pääkuvan käsittely

•

Opettaja esittää väittämiä/kysymyksiä lukukirjan
pääkuvasta, kappaleen ensimmäiseltä sivulta:
”Dát lea rássi, balva, áldu, nieida jne..”
Oppilaat viittaavat, jos väite pitää paikkansa.
Opettaja näyttää pääkuvassa olevia asioita
kysymällä:
”Mii dát lea?” . ”Dát lea…, ”Mii dát lea?”
lauseet on hyvä kirjoittaa taululle.

•
•

Oppilas itse etsii kirjan pääkuvasta tuttuja sanoja. Voi toteuttaa myös parityöskentelynä, siten
että oppilaat esittävät samat väittämät/kysymykset toisilleen. Tai etsivät yhdessä asioita pääkuvasta, joita muistavat saameksi.
Tekstikirjan lähes jokaisella aukeamalla on yksi
tai useampi saamelaiseen kulttuuriin viittaava
merkki. Näitä merkkejä (mm. vaatetus, luonto,
saamen värit) voi etsiä kirjan kuvista joko omatoimisesti tai opettajan johdolla.

Kertaus- ja lisäharjoitukset työkirjassa
Työkirjan kertaustehtäviä ja lisäharjoituksia,
voi antaa tehtäväksi aina harkinnan mukaan ajan
sallimissa rajoissa.
Sanoja voi kerrata myös digimateriaalin avulla:
h t t p://iioppi. fi/Saam e/G ea /1 /
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Leikkejä sanojen kertaukseen:

•
•
•
•
•

•
•
•

Jaetaan oppilaat kahteen joukkueeseen.
Opettaja näyttää kuvakortin, se joukkue joka
tietää sanan nopeammin saameksi, sanoo sen
ääneen. Eniten sanoja tiennyt joukkue voittaa.
Kuvakortit ovat tämän oppaan lopussa.
Hirsipuu: Laitetaan taululle sanan kirjaimia
vastaava määrä viivoja. Oppilaat arvailevat
kirjaimia, oikeat lisätään sanaan, vääristä
piirretään ”hirsipuuta” osa kerrallaan.
Sanoja kirjaimista: Keksitään mahdollisimman
monta sanaa annetuista kirjaimista. Sekoi
tetaan kirjaimet. Arvataan, mistä sanasta on
kyse.
Kirjoitetaan taululle tai kalvolle sanoja, joista
puuttuu kirjain/kirjaimia. Oppilaat yrittävät
arvata, mikä sana muodostuu.
Opettaja sanoo jonkin aihepiirin sanan, esim.
koulutarvikkeen, ruokasanan tms. Se oppilas,
joka ensimmäiseksi muistaa oikean sanan,
astuu askeleen eteenpäin. Voidaan sopia,
että samoja sanoja ei voi käyttää. Se, joka
ensimmäisenä on ”maalissa”, esim. opettajan
luona, on voittaja.
Taululle kirjoitetaan eri aihepiirien sanoja,
esim. värit, numerot. Oppilaat käyvät
liimaamassa (esim. sinitarralla) kuvakortteja
oikeaan aihepiiriin kuuluvan sanan alle.
Oppilas sanoo jonkin aihepiirin sanan, esim
girji. Toinen jatkaa samaa aihepiiriä; girji ja
beanná. Seuraava jatkaa, kunnes tutut sanat
loppuvat, ja voi vaihtaa toiseen aiheeseen.
Saamen aakkosiin tai sanoihin voi tutustua
myös yksinkertaisella suurennuslasi-tehtä
vällä. Saamenkielisen lehden sivulle, mihin
tahansa kohtaan, piirretään tekstin päälle
isohko o-kirjain, ja i-kirjain suurennuslasin
varreksi. Sen jälkeen suurennuslasista etsitään
kaikki saamenaakkoset jotka sen sisälle
sattuvat. Tai sitten kokonaiset sanat, jotka
ovat tuttuja.

ČAKČA

		 Alkus iv ut

12

		
1 . Bu res
2. Mu bea ra š
3. Bu orre idja
4 . Mu miela miel ivdni
5. Bu s s á ja gu s s a
		 Kerta us ta 1-5
6. Gea ! Logi s uorpma
7. Gii don lea t ?
8 . Áhkku lá ibu gáhku
9. Č á ppa bá iki
		 Kerta us ta 6- 9
		Lis ä teh tävä t

14
18
22
26
30
34
36
40
44
48
52
54

11

ALKUSIVUT

TAVOITE: 		
saamen kielen
aakkoset
SANASTO: 		
tervehdykset

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tutustutaan oppikirjoihin
ja kirjan päähenkilöihin.
Opetellaan saamen kielen aakkosia lukukirjan
sivulta 8.
Täytetään yhdessä tiedot työkirjan sivulle 5.
Oppilas piirtää halutessaan oman kuvan.
Tutustutaan työkirjan sivuun 6
(sanojen opettelu).
Kuunnellaan lukukirjan
sivulta 10-11 tervehdykset ja toistetaan.
Luetaan ja toistetaan myös loru sivulta 11.

•
•
•
•
•
•
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2. TUNTI
Harjoitellaan lisää ääntämistä; Opettaja
lukee lukukirjan sivulta 9 numerot,
oppilaat toistavat perässä.
Tehdään työkirjan harjoitus sivulta 7;
kirjoitetaan lasten nimet puhekupliin
lukukirjan sivuja 10-11 apuna käyttäen.
Harjoitellaan ääntäminen.

•
•

TYÖKIRJA
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1

Bures

ÄÄNTEET: 		
Á, B
SANASTO: 		
tervehdykset,
itsensä esittely
RAKENTEET: 		
Bures
Mii du namma lea?				
Mu namma lea..
Mun lean
Mii dát lea?
Dát / Dá lea…
EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Kerrataan tervehdyksiä lukukirjan sivuilta
10-11. Erotetaan teksteistä aakkoset á ja b.
Harjoitellaan ääntäminen.
Tehdään työkirjan kpl 1 harjoitukset 1-2 ensin
opettajan johdolla, sitten pareittain.
Tehdään toiminta 1.

•
•
•

2. TUNTI
Luetaan lukukirjan kpl 1 teksti. Ensin
opettajan johdolla, sitten yhteen
ääneen tai pareittain.
Luetaan ja toistetaan kuvasanasto
ja dialogi lukukirjan sivulta 13.
Tehdään työkirjan tehtävät 3-5.
Tehdään toiminta 2.
P Kotitehtäviksi:
• Lukukirjan sivut 12-13 lukeminen ääneen
(ääntämisen harjoittelua).
• Kirjainten á ja b tunnistaminen tekstistä.
• harjoitukset 6 (+ lisäharjoitus 7).

•
•
•
•
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3. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Luetaan ja toistetaan lauseet ja
loru lukukirjan sivulta 14.
Luetaan ja toistetaan myös
kuvasanaston sanat ja loru sivulta 15.
Tunnistetaan teksteistä kirjaimet á ja b.
Tehdään työkirjan harjoitukset 8 ja 9.

•
•
•
•
•

4. TUNTI
Tehdään työkirjan tehtävät10-12.
P Kotitehtäviksi:
• työkirjan tehtävä 13. (lisäharjoitus 14
ja/ tai á ja b -kirjainten kirjoittamista 		
omaan vihkoon.)
• kuvasanaston sanat lukukirjan sivulta 15.

•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään. Toiset
menevät luokan toiseen päähän ja toinen
ryhmä toiseen. Oppilaat kävelevät toisiaan
vastaan ja tervehtivät vastaantulevaa
sanomalla Bures, Bures bures.
Buorre beaivi, Ipmel atti.
2. Oppilaat kävelevät luokassa musiikin
tahdissa. Kun musiikki loppuu, oppilaat
kysyvät vieressä olevalta kaveriltaan kirjan
puhekuplien kysymykset. (Mii du namma
lea? Mu namma lea..)
3. Kuvakort it (kappaleen kuvastosanat)
levitetään lattialle kuvapuoli ylöspäin.
Jokainen vuorollaan valitsee itselleen sen
kortin, jonka muistaa saameksi. Oppilas voi
itse tarkistaa sanan kortin toiselta puolelta.
Jos oppilas muistaa sanan oikein, hän voi
pitää kortin. Jos ei muista, hän laittaa kortin
takaisin. Se, jolla on eniten kortteja on
voittaja.
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2

Mu bearaš

ÄÄNTEET: 		
Š, Ŧ
SANASTO: 		
perhesanoja
RAKENTEET: 		
Mus lea / Mus ii leat

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen 2 teksti ja
toistetaan.
Kuunnellaan, luetaan ja toistetaan 		
myös kuvasanaston sanat.
Erotetaan ja harjoitellaan tekstistä 		
äänteet š ja ŧ.

•
•
•
•

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta tehtävät 1-3.
Tehdään toiminta 1.
P Kotitehtäväksi:
• kuvasanaston sanat lukukirjan sivulta 17.

•
•

3. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävä toiminnan 2 avulla.
Tutustutaan lukukirjan kappaleen 2 toiseen
aukeamaan. Luetaan lauseet ja toistetaan.
Lauletaan joiku aukeaman toiselta sivulta.
Tehdään työkirjasta tehtävät 4 ja 5.
• Työkirjan tehtävä 5:
Jokainen oppilas vuorollaan valitsee 		
omasta piirroksestaan perheenjäsenen 		
tai kuvasanaston sivulta sanan.
Käyttämällä rakennetta M us l e a kertoo
muille, mikä perheenjäsen hänellä on. 		
Samalla voi kerrata edellisen
kappaleen sanoja
M us l e a /
M us i i l e a t b e a na / b us s á j ne..

•
•
•
•

4. TUNTI
Harjoitellaan kirjoittamista: tehdään
työkirjan harjoitukset 6-9.
P Kotitehtäväksi:
• Lukukirjan lauseet sivulta 18
(ääneen lukeminen).
• Työkirjan harjoitus 10 (extrana 11).

•

18

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Harjoitellaan äänteitä š ja ŧ siten, että
korvataan suomen kielen t ja s
saamen š ja ŧ -äänteillä:
t ät i > ŧäŧi,
tytt ö > ŧyŧŧö,
mat o > ma ŧo
sana > šana,
sammakko > š am m ak ko jne
2. Kuvakortit levitetään lattialle. Opettaja sanoo
sanan saameksi, ja se joka muistaa asian
ensimmäisenä, saa ottaa kortin. Se, kenellä on
eniten kortteja, on voittaja. Kertauksen vuoksi
voi myös ottaa mukaan kpl 1 kuvakortit.
3. Piirretään oma sukupuu, jota voi esim. täytellä
sanaston karttuessa.
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2
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3

Buorre idja

ÄÄNTEET: 		
D, Đ
SANASTO: 		
tervehdyksiä
RAKENTEET: 		
Mii gullo?
Giitu, áibbas buorre.
TERVEHDYKSET:
Buorre iđit /
beaivi / eahket / idja

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen 3 teksti ja
toistetaan. Voidaan lukea myös pareittain.
Kuunnellaan tervehdykset lukukirjan
sivulta 21 ja toistetaan.
Erotetaan ja harjoitellaan tekstistä 		
äänteet a, á ja b,p ja d,đ.

•
•
•
•

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta tehtävät 1-5.
Tehdään toiminta 1.
P Kotitehtäväksi:
• Tervehdykset lukukirjan sivulta 21.
• Työkirjan harjoitus 6 (lisäharjoitus 7).

•
•
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3. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Harjoitellaan kirjoittamista: Tehdään
työkirjasta tehtävät 8-9.
Kerrataan tähän asti opittua sanastoa
lukukirjan noppapelin avulla lukukirjan
sivuilta 22–23.

•
•
•

4. TUNTI
Harjoitellaan kirjoittamista: tehdään
työkirjan harjoitukset 10-11.
P Kotitehtäväksi:
• tervehdysten kertaus
• työkirjan harjoitus 4;
m a na d e a rva n ja
b á ze d e a rva n-sanonnat
(+ lisäharjoitukset 12 ja 13).

•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Hot ball -leikki: Opettaja heittää pallon
yhdelle oppilaista ja sanoo jonkin
tervehdyksen. Oppilas vastaa tervehdykseen
ja heittää pallon takaisin opettajalle.
Opettaja heittää pallon seuraavalle oppilaalle,
ja leikki jatkuu saman mallin mukaan.
2. Tehdään julisteet saamen kielen
tervehdyksistä, esim. ryhmissä tai pareittain.
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4

Mu mielamiel ivdni

ÄÄNTEET: 		
F, Ŋ
SANASTO: 		
värit, marjoja
RAKENTEET: 		
Mu mielamiel

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Väritetään ensimmäiset kuvat
sivulta 6 / tervehdyksiä ja perheenjäseniä.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen 4 teksti ja
toistetaan joko yhdessä tai pareittain.
Lauletaan laulu lukukirjan sivulta 26
(sama laulu työkirjan tehtävässä 1).
Luetaan ja toistetaan saamen värit lukukirjan
sivulta 26.

•
•
•
•
•

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta tehtävät 1- 2.
Tutustutaan kuvasanastoon lukukirjan
sivulta 27. Luetaan sanat ja lauseet.
Toistetaan.
Tehdään työkirjan harjoitukset 3 ja 4
P Kotitehtäväksi:
• Värit lukukirjan sivulta 26.
• Työkirjan harjoitus 5.

•
•
•

26

3. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät
(värit esim. toiminnan 1 avulla).
Tutustutaan äänteeseen f ja ŋ. Etsitään ne
lukukirjan tekstistä sivuilta 24-25 ja
kuvasanastosta.
Opetellaan myös kirjaimien n ja ŋ ero.
Tehdään työkirjan harjoitukset 6-9 (+10).

•
•
•
•

4. TUNTI
Harjoitellaan kirjoittamista: tehdään
työkirjan tehtävät 11-13.
Tehdään toiminta 2.
P Kotitehtäväksi:
• Lukukirjan kuvasanaston
sanat ja lauseet sivulta 27.
• työkirjan harjoitus 14 				
(+lisätehtävät 15 ja 16).

•
•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Opettaja sanoo värin saameksi. Jos oppilas
löytää saman värin vaatteistaan, hän ottaa
askeleen eteenpäin. Jos sitä väriä ei löydy,
hän ottaa askeleen taaksepäin. Oppilas,
joka pääsee ensimmäisenä maaliin (esim.
opettajan luokse) on voittaja.
2. Opettaja levittää kuvakortteja lattialle
ja sanoo: etsi r u k s es j ok ŋ a, fi s kes
luomi, alit s ar r it, (kertaukseksi voi
myös käyttää muita kuvakortteja esim.
perhesanat, kpl 1 sanat) Oppilas, joka kerää
eniten kortteja on voittaja.
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5

Bussá ja gussa

ÄÄNTEET: 		
C, Č
SANASTO: 		
syyssanoja
RAKENTEET: 		
dáppe, doppe

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Väritetään kolmas kuva sivulta 6 / värejä.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen 5 teksti ja
toistetaan yhdessä tai pareittain.
Luetaan runo lukukirjan sivulta 30. Oppilaat
voivat opettajan johdolla esittää runon
sanoituksen mukaisesti.
Erotetaan tekstistä ja lorusta
äänteet c ja č. Kerrataan myös äännettä ŋ.

•
•
•
•
•

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta tehtävät 1 ja 2.
Tutustutaan kuvasanastoon lukukirjan
sivulta 31. Luetaan sanat ja toistetaan.
Luetaan yhdessä myös loru lukukirjan sivulta 31.
Erotetaan lorusta sanat: geas s i, č akč a.
(Tässä vaiheessa voi kiinnittää huomota eri
vuodenaikoihin ja mainita esim. Saamenmaan
8 vuodenaikaa).
Aloitetaan toimintaa 1.
Tehdään työkirjasta tehtävät 3-5
(+lisätehtävä 6).
P Kotitehtäväksi:
• Kuvastosanojen opettelu
lukukirjan sivulta 31.

•
•
•
•
•
•
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3. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävä (esim. kuvakorttien
avulla).
Harjoitellaan kirjoittamista: työkirjan
harjoitukset 7-8.

•
•

4. TUNTI
Tehdään harjoitukset 9 (+ lisätehtävä 10).
Jatketaan toimintaa 1 tai tehdään
kertaustehtäviä työkirjan sivuilta 50-61.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitus 9
(+ lisätehtävät 10-12).

•
•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Taiteillaan yhdessä syksyinen maisema, (esim.
maisema Gollemeahcci) ja kerrataan samalla
tähän mennessä opittua sanastoa:
Opettaja pyytää oppilaita piirtämään
joko taululle, isolle yhteiselle paperille tai
oppilaan omaan vihkoon: Doppe / Dáp p e
/ Gollemea h c is l eat : Esim. al it
sarrit, f iskes l u om i, r u k s es j okŋa ,
ruoná last a, r u k s es rás s i , al i t
balva, f iskes n ás t i , fis kes mán nu
tai jotain hassua ja luonnotonta
“alit sáhp án ” , “ r u k s es g u s s a”.
Voi toteuttaa myös siten, että lapset itse
keksivät mitä piirtävät, ja yrittävät muistella,
mitä sana on saameksi. Työtä jatketaan syksyn
aikana aina kun jää aikaa.
2. Aloitellaan isänpäiväkortin teko;
Buori áhčiidbeai v i !
Kortin tekoa jatketaan siihen asti, että kortit
saadaan isänpäiväksi valmiiksi.
3. Mahdollisuuksien mukaan pieni kävelyretki
metsään, jossa etsitään asioita ja värejä, joita
tähän mennessä opittu. Jokainen oppilas
pyrkii mainitsemaan vähintään 1-2 asiaa
saameksi.
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34

KERTAUSTA

35

6

Gea, logi suorpma!

ÄÄNTEET: 		
Z, Ž
SANASTO: 		
numerot 1-10
RAKENTEET: 		
iän kysyminen
Man boaris

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Väritetään sivulta 6 neljäs kuva/ eläimiä.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen 6 teksti ja
toistetaan yhdessä tai pareittain.
Tutustaan kuvasanastoon. Luetaan
kuvasanaston sanat, dialogi ja numerot
lukukirjan sivuilta 33–34. Toistetaan.
(Tehdään kertaustehtäviä työkirjan sivuilta
50-61, jos jää aikaa.)

•
•
•
•
•

2. TUNTI
Tutustutaan äänteisiin z ja ž. Tunnistetaan
ne tekstistä, numeroista, kuvasanastosta.
Harjoitellaan ääntämistä.
Tehdään työkirjasta tehtävät 1-3.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitus 4.
• Kuvastosanat.
• Numeroiden ääneen lukeminen.

•
•

36

3. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Tehdään työkirjan tehtävät 5 ja 6.
Tehdään toiminta 1.
Harjoitellaan iän kysymistä (lukukirjan sivu33)
ja työkirjan harjoitus 7.
(Tehdään harjoitus 8.)

•
•
•
•
•

4. TUNTI
Harjoitellaan kirjoittamista: työkirjan
harjoitukset 9 -12.
Lauletaan laulu lukukirjan sivulta 35 yhdessä
siten, että lapset nostavat sormensa laulun
sanoituksen mukaisesti.
Tehdään toiminta 2.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitus 14
(+ lisätehtävät 13 ja 15).
• Numerot ja iän kysyminen.

•
•
•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Opettaja kirjoittaa numerot 1-10 taululle
luvuin ja kirjaimin tai näyttää kuvakortin.
Hän lukee numerot ääneen ja oppilaat
toistavat muutaman kerran. Sen jälkeen
oppilaat toistavat numerot ilman opettajaa,
ja opettaja samalla poistaa kirjoitetun osan.
Vähitellen oppilaat oppivat numeron ulkoa.
2. Opettaja kirjoittaa taululle lauseen
”Galle suo r pm a du s l eat ?” Oppilaat
kyselevät ja vastaavat pareittain toisiltaan
näyttämällä vaihtelevan määrän sormia
”Mus leat g u ok t e s u or pma” jne.
Numeroiden ja iän kertomisen opetteluun
voi käyttää hieman enemmän aikaa.
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Gii don leat?

ÄÄNNE: 		
G
SANASTO:
eläimiä		
RAKENTEET: 		
Gii don leat?
Mun lean…

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Väritetään työkirjan
sivulta 6 viides kuva/numeroita.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen 7 teksti,
sanastokuvat ja dialogi. Toistetaan.
Tunnistetaan tekstistä äänne g, ja
harjoitellaan ääntämistä.

•
•
•
•

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta tehtävät 1-6.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitus 7.
• Kuvastosanat.

•

40

3. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Harjoitellaan kirjoittamista: työkirjan
harjoitukset 8-10.
Tehdään toimintaharjoitus.

•
•
•

4. TUNTI
Luetaan ja lauletaan laulu lukukirjan sivulta
38. Voidaan kerrata myös muut vuodenajat.
Kerrataan sanastoa noppapelillä
lukukirjan sivulta 39.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitukset 11
(+ lisätehtävät 12 ja 13).

•
•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Lattialla on tuoleja, joita oppilaat kiertävät.
Tuoleja on yksi vähemmän, kuin oppilaita.
Opettaja luettelee eläinsanoja. Jos opettaja
mainitsee johonkin muuhun aihepiiriin
kuuluvan sanan, oppilaat istuutuvat
mahdollisimman nopeasti. Se, joka jää
ilman tuolia, putoaa leikistä. Myös yksi tuoli
poistetaan. Peliä pelataan siihen asti, kunnes
tuoleja on enää yksi jäljellä ja voittaja selvillä.
Muut aihepiirin sanat on oltava myös tuttuja,
tähän asti opittuja sanoja (esim. perhesanoja,
numeroita tms.).
2. Jos oppilaita on vähemmän kuin 10, jaetaan
jokaiselle eläinkortti (poro,hiiri, sopuli, mato,
kettu, koiranpentu, orava, sammakko, susi,
pöllö). Oppilas joko eläytyy tai jollain muulla
tavoin ilmaisee kortissa olevan eläimen
muille. Muut sanovat eläimen saameksi.
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Áhkku láibu gáhku

SANASTO:
joulusanoja ja
herkkuja		

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Väritetään työkirjan sivulta 6 kuudes kuva/
luontosanoja.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen 8 teksti
ja kuvastosanat. Toistetaan yhdessä tai
pareittain.
Tehdään työkirjasta tehtävät 1-3.

•
•
•
•

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta harjoitukset 4 ja 5.
Tehdään toiminta 1.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitukset 6 ja 7.
• Kuvastosanat.

•
•

44

3. (-4) TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Harjoitellaan kirjoitusta:
Tehdään työkirjasta tehtävät 8 ja 9 (+10).
Tehdään toiminta 2.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan tehtävät 11 ja 13
(+ lisäharjoitus 12).

•
•
•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Opettaja levittää ruoka/ herkku tai muun
aiheen kuvakortteja lattialle ja kysyy:
- Mii lea du (juovla) hersko?
Mu hersko lea …
- Gos lea spábba / rássi /
njálgga gáhkku” jne..
Se, joka osaa ensin sanoa sanan saameksi tai
ymmärtää sanan suomeksi, saa ottaa kortin.
Oppilas, joka ehtii kerätä eniten kortteja, on
voittaja.
2. Harjoitellaan talvi- ja joulusanoja
kuvakorttien avulla, esim,: Opettaja kirjoittaa
taululle sanan: JUOVLLAT. Sanan ympärille
kerätään yhdessä jouluun ja talveen liittyviä
sanoja. Kaikki tähän aihepiiriin liittyvät
kuvakortit levitetään lattialle. Jos oppilas
muistaa kuvan sanan saameksi, hän saa
viedä kortin taululle. Voidaan tehdä myös
miellekarttana omaan vihkoon.
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9

Čáppa báiki

SANASTO:
joulusanoja ja
kohteliaisuuksia
tervehdysten kertaus

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen 9 teksti.
Luetaan pareittain.
Luetaan kuvastosanat. Toistetaan.
Tehdään työkirjasta tehtävät 1-3.

•
•
•
•

2. TUNTI
Opetellaan kohteliaisuussanojen käyttöä.
Tehdään työkirjan harjoitukset 4-5.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitus 6.
• Kuvasanaston sanat.
• Kohteliaisuussanat työkirjan sivulta 90.

•
•

48

3. (-4) TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Tehdään toimintaharjoitus 1 (ja 2.)
Harjoitellaan kirjoittamista: työkirjan
tehtävät 7 ja 8 (+ 9 ja 10).
Tehdään työkirjan harjoitus 11.
Lauletaan lukukirjasta joululaulu sivulta 44
(ja muita joululauluja).
(Jos jää aikaa, niin tehdään kertaustehtäviä
työkirjan sivuilta 96-111 tai jouluaskartelua.)

•
•
•
•
•
•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Kerrataan sanoja viestileikin avulla. Opettaja
laittaa luokan eri seinille paperit, joissa
kussakin on aihepiirien mukainen otsikko:
Juovllat, eallit, ivnnit, nummirat...
Oppilaat saavat yksittäin/ pareittain tai
ryhmissä kuvakortteja, joissa on kyseisiin
aihepiireihin liittyviä sanoja. Tehtävänä on
viedä kortit yksi kerrallaan luokan seinille ja
kiinnittää ne sinitarralla oikeisiin papereihin.
Eniten oikeisiin tauluihin sanoja saanut ryhmä
voittaa.
2. Opettaja sanoo jonkin kohteliaisuus- tai
tervehdyssanan äänettömästi. Oppilaat
lukevat huulilta ja toistavat sanan ääneen.
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Lihka dál

SANASTO:
kehonosia
värien kertaus

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Lauletaan kevätlaulu lukukirjan sivulta 47.
Luetaan lukukirjan kpl 10 ja toistetaan.
Lauletaan myös laulu lukukirjan sivulta 49.
Luetaan lauseet lukukirjan sivulta 50.
Toistetaan.
Opetellaan kuvasanasto sivulta 51 ja lauletaan
sivulta myös laulu.

•
•
•
•

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta kpl 10 harjoitukset 1-6.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitus 7a (+ lisätehtävä 7á).
• Kuvasanasto lukukirjan sivulta 51.

•

3. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Luetaan lukukirjan sivun 52 lauseet ja
toistetaan.
Opetellaan kuvasanaston sanat sivulta 53.
Lausutaan myös sivun loru. (Voidaan samalla
miettiä, mitä lorussa olevaa vaatekappaletta
pöllöllä ei ole päällään. Tai riimittelyn ohella
näyttää mitä itsellä on lorussa mainittuja
vaatteita päällä.)
Tehdään toiminta 1.

•
•
•
•
•
56

4. TUNTI
Tehdään työkirjan harjoitukset 8-11.
Käydään yhdessä läpi toiminta 2. Tehdään
tunnilla tai annetaan kotiin tehtäväksi.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitus 12 lisäharjoitus 13).
• Kuvasanasto lukukirjan sivulta 53.

•
•

TOIMINTA :

1. Yksi oppilaista asettuu selin seinään päin.
Hän kysyy kenellä on esim. vihreät housut,
punainen paita, jne.. Se, jolla vaate on,
saa ottaa askeleen eteenpäin. Tai myöskin
niin, että opettaja sanoo jonkin vaatteen
tai kehonosan, ja se joka muistaa sanan,
TOIMINTA :
saa ottaa askeleen. Voittaja on se, joka
ensimmäisenä koskee seinään päin olevan
lapsen selkää.
2. Oppilaat leikkaavat sellaisia vaatteiden
kuvia lehdestä, jotka tietävät saameksi.
He liimaavat kuvat omaan vihkoon ja
kirjoittavat vaatteet kuvien alle saameksi.
3. Lauletaan ja leikitään "Stállodánsa"
-laulu, sanat löytyvät esim. http://www.
samimuseum.fi/maahisweb/sapmi/sa_
leikkeja.html

OMA TUNTISUUNNITELMA:

OMA TUNTISUUNNITELMA:
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58

59

11

Skuvllas

Skuvllas
SANASTO:
koulutarvikkeita,
kellonaikoja
numeroiden
1-10 kertaus
numerot 11-20
RAKENNE: 		
Ollugo diibmu lea?

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Lauletaan kevätlaulu lukukirjan sivulta 47.
Luetaan lukukirjan kpl 10 ja toistetaan.
Lauletaan myös laulu lukukirjan sivulta 49.
Luetaan lauseet lukukirjan sivulta 50.
Toistetaan.
Opetellaan kuvasanasto sivulta 51 ja
lauletaan sivulta myös laulu.

•
•
•
•

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta kpl 10 harjoitukset 1-6.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitus 7a (+ lisätehtävä 7á).
• Kuvasanasto lukukirjan sivulta 51.

4. TUNTI
Tehdään työkirjan harjoitukset 8-11.
Käydään yhdessä läpi toiminta 2. Tehdään
tunnilla tai annetaan kotiin tehtäväksi.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitus 12 lisäharjoitus 13).
• Kuvasanasto lukukirjan sivulta 53.

•
•

•

3. TUNTI
Tarkistetaan koritehtävät.
Luetaan lukukirjan sivun 52 lauseet ja
toistetaan.
Opetellaan kuvasanaston sanat sivulta 53.
Lausutaan myös sivun loru. (Voidaan samalla
miettiä, mitä lorussa olevaa vaatekappaletta
pöllöllä ei ole päällään. Tai riimittelyn ohella
näyttää mitä itsellä on lorussa mainittuja
vaatteita päällä.)
Tehdään toiminta 1.

•
•
•
•
•
60

TOIMINTA :

1. Harjoitellaan kellonaikoja (ja samalla
kerrataan numerot 1-10). Askarrellaan oma
kello, esim. kertakäyttölautasesta.
2. Harjoitellaan numeroita ja kellonaikoja 1-20
työkirjan sivun 31 noppapelin avulla.

OMA TUNTISUUNNITELMA:

61
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62

63

12

Leage buorre

Skuvllas
TAVOITE: 		
opitaan
ruokasanastoa				
RAKENNE:		
kohtelias puhuminen: 			
giitu 			
leage buorre 				
ándagassii		

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen
12 teksti ja toistetaan yhdessä tai pareittain.
Luetaan myös sanastokuvat
sivulta 59 ja toistetaan.
Tehdään työkirjasta tehtävät 1-2.

•
•
•
•

2. TUNTI
Tehdään toiminta 1.
Tehdään työkirjan harjoitukset 3 ja 4.
P Kotitehtäväksi:
• Harjoitus 5.
• Kuvastosanojen opettelu
lukukirjan sivulta 59.

•
•

64

3. TUNTI
Kotitehtävien tarkistus.
Tehdään toiminta 2.
Tehdään työkirjan harjoitus 6.
Tehdään ajan sallimissa rajoissa
kertaustehtäviä työkirjan sivuilta 50-62.

•
•
•
•

4. TUNTI
Tehdään työkirjan harjoitus 7 ja 8.
P Kotitehtäväksi:
• Harjoitus 9
(+ lisäharjoitus 10) (lauseiden 			
suomentaminen tehdään tarvittaessa 		
yhdessä tunnilla).

•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Lattialla on kolikko tai jokin muu pieni esine.
Oppilas tekee esineellä jotain, ikään kuin
se olisi jokin muu esine tai asia (lusikka,
haarukka, veitsi, lasi, kynä, ) Toiset arvaavat,
mistä on kyse.
2. Tehdään juliste tähän mennessä opituista
kohteliaisuuksista ja tervehdyksistä.
3. Ruokasanaston kuvakortit levitetään
sekaisin lattialle. Oppilaat keräävät kortteja
vuorotellen. Oppilas, joka tietää eniten
korteissa olevia kuvia saameksi tai korttien
sanoja suomeksi, on voittaja. (Voi laittaa
sekaan myös muun aiheen kortteja
kertauksen vuoksi.)
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13

Šiljus lea somá

TAVOITE: 		
opitaan
lelusanastoa					
RAKENNE:		
kertaus:
Mus lea / Mus ii leat		

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen 13 teksti
sivulta 60 ja myös loru sivulta 61. Toistetaan.
Luetaan ja toistetaan kuvasanaston sanat.

•
•
•

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta harjoitukset 1-2.
Luetaan ja toistetaan pareittain kpl 13
loppuun sivuilta 62-63.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitus 3.
• Kuvastosanojen opettelu
lukukirjan sivulta 61.

•
•

68

3. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät
esim. toiminnan avulla.
Tehdään työkirjan harjoitukset 4-5.

•
•

4. TUNTI
Tehdään työkirjan harjoitukset 6 ja 7
(+ lisäharjoitus 11).
Tehdään kertaustehtäviä työkirjan
sivuilta.63-65.
P Kotitehtäväksi:
• Harjoitus 8
(+ lisäharjoitukset 9-10).

•
•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Oppilaat kävelevät luokassa musiikin tahdissa.
Kun musiikki loppuu, oppilaat kysyvät
vieressä olevalta kaveriltaan kysymyksen:
M ii dus lea? Kysymys kirjoitetaan taululle.
Kaveri vastaa Mu s l ea / Mu s i i l eat, , ,
ja valitsee jonkin kuvasanaston sanan
lukukirjan sivulta 61. Voi käyttää muitakin
sanoja, mitä muistaa.
2. Ulkona voi mahdollisuuksien mukaan
jo harjoitella supungin heittoa,
esim. järjestämällä leikkimielinen
suopunginheittokisa. Poronsarvina voi
käyttää esim. puunhalkoja tmv.
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70

71

10-13

72

KERTAUSTA

73

10-13

74

KERTAUSTA

75

14

Máhtt e ii máht e?

TAVOITE: 		
verbejä
RAKENNE:		
Mun máhtán / in máhte		

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen
14 teksti, ja toistetaan.
Luetaan kuvasanaston sanat
(verbit) ja toistetaan.
Opetellaan rakenne Mu n máh t án.

•
•
•
•

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta harjoitukset 1-3.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitus 4.
• Verbien opettelu lukukirjan
kuvasanastosta sivulta 65

•

76

3. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Luetaan ja toistetaan lukukirjan toisen
aukeaman sivun 66 lauseet.
Opetellaan rakenne M un i n m á ht e.
Tehdään työkirjan harjoitukset 5 ja 6.

•
•
•
•

4. TUNTI
Tehdään työkirjan harjoitukset: (7) 8-11.
Tehdään toiminta.
P Kotitehtäväksi:
• Harjoitukset 12
(+ lisäharjoitukset 12-14)
• M un m á ht á n / i n m á ht e
+ kuvasanaston verbit.

•
•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Opettaja jakaa jokaiselle verbikortin.
Oppilas esittää muille kortin mukaisen
verbin ja sanoo: " Mu n m áh t án " tai
" M un in máh t e" Toiset arvaavat
verbin ja sanovat sen saameksi.
2. Opettaja kirjoittaa kaikki verbit taululle.
Oppilaat jaetaan pareittain. Opettaja jakaa
verbikortin jokaiselle oppilaalle kuvapuoli
ylöspäin. Parit menevät vuorollaan
taululle. Se kumpi kirjoittaa kortissa olevan
verbin nopeammin, on voittaja. Sanan
kirjoitusmuotoa ei saisi katsoa kortin
toiselta puolen.
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79

15

Boađe min geahčái!

SANASTO: 		
huonekaluja

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Kerrataan tähän asti opittua lukukirjan
sivun 67 noppapelin avulla.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen
15 teksti ja toistetaan.
Luetaan kuvasanaston sanat
lukukirjan sivulta 69 ja toistetaan

•
•
•
•

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta harjoitukset 1-3.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitus 4.
• Lukukirjan kuvasanasto
sivulta 69.

•

80

3. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Sanasto voidaan tarkistaa
toiminnan 1 avulla.
Tehdään harjoitukset 5-6.

•
•
•

4. TUNTI
Tehdään harjoitus 7.
Aloitetaan toimintaa 2.
P Kotitehtäväksi:
• Harjoitus 8
(+ lisäharjoitukset 9-10).

•
•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Harjoitellaan huonekaluja (ja samalla voi
kerrata esim. vaatteita, koulutarvikkeita,
värejä) kuvakorttien avulla. Opettaja jakaa
jokaiselle oppilaalle kortin kirjoitettu puoli
ylöspäin. Oppilas vie kortin oikeaan paikkaan
luokassa. Kortteihin voi laittaa sinitarrat.
Jos korttia vastaavaa huonekaula ei löydy,
voi oppilas sanoa sanan suomeksi ääneen.
2. Äitienpäivän kortin teko:
Buorre etniidbeai v i !
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16

Biett e gávpogis

SANASTO: 		
kulkuvälineitä

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen 16 teksti
sivulta 70 ja toistetaan.
Luetaan kuvasanaston sanat ja
loru sivulta lukukirjan 71 ja toistetaan.

3. TUNTI
Tehdään kotitehtävä (suullinen harjoitus).
Tehdään toiminta 1.
Tehdään työkirjan harjoitukset 5 ja 6.
Tehdään toiminta 2.

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta harjoitukset 1-3.
P Kotitehtäväksi:
• Kuvasanaston opettelu työkirjan
suullisen harjoituksen 4 avulla
(oppilas valmistautuu kertomaan 		
tekstikirjan sivusta 70).

4. TUNTI
Tehdään harjoitukset 7 ja 8.
Lisänä voi tehdä kertaustehtäviä
työkirjan sivuilta 102-111.
Tehdään toiminta 3.
P Kotitehtäväksi:
• Harjoitus 9
(+ lisäharjoitus 10).

•
•
•
•

84

•
•
•
•
•
•
•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Opettaja (tai oppilaat toisilleen) sanovat
kulkuneuvon saameksi. Tai ottavat
kulkuneuvokortin. Oppilaat esittävät.
2. R ovvá Fiinn ah eal bm i v u ol g á
gávpogii, Par iis ii. Mii su lávkkas lea?
Opettaja näyttää kuvakortteja, yhtä kerrallaan
(voi olla sekaisin eri aihepiirejä). Oppilas
vastaa kortin mukaisesti “ Su s l ea báid i
lávkkas”. Vuoro siirtyy seuraavalle.
Seuraavan oppilaan täytyy lisäksi muistaa
edellisen lapsen vastaus. ” Su s l eat bá i d i
ja rássi lávk kas ”. Se joka ei tiedä, tai
muista edellisten korttien sanoja, tippuu pois
pelistä. Lopulta sanoja on monta peräkkäin:
S us leat bá i di , bu vs s at, bu s s á,
rássi, spábba, bean a, bi il a, dáll u
lávkkas jne...
Tehtävää voi helpottaa siten, että opettaja
kirjoittaa aina sanotun sanan taululle, ja
oppilas lukee sen suoraan sieltä.
3. Opetellaan helpon viestin kirjoittamista esim.
tervehdyskortti / sähköposti / tekstiviestin
kirjoitus ystävälle. Viestit kirjoitetaan pienelle
lapulle, jotka esim. liimataan taululle sinitarralla.
Tai luokkahuoneeseen voi rakentaa esim. puun
(tai vastaavan), jossa roikkuu ”puunlehtiä”.
Jokainen kirjoittaa oman viestin puunlehdelle.
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Cizáš civká

C
SANASTO: 		
lisää verbejä
kesäsanoja		

EHDOTUS KAPPALEEN KÄSITTELYYN :

1. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Kuunnellaan lukukirjan kappaleen 17 teksti
sivulta 72 ja toistetaan.
Luetaan kuvasanaston sanat ja loru
lukukirjan sivulta 73 ja toistetaan.

•
•
•

2. TUNTI
Tehdään työkirjasta tehtävät 1-3.
P Kotitehtäväksi:
• Työkirjan harjoitukset 4-5.
• Kuvasanaston opettelu
lukukirjan sivulta 73.

•

88

3. TUNTI
Tarkistetaan kotitehtävät.
Tehdään työkirjan harjoitukset (6) ja 7.
Jatketaan viestien kirjoitusta (toiminta 1).

•
•
•

4. TUNTI
Tehdään työkirjan tehtävä 8 (+ 9-11).
Pelataan lukukirjan
noppapeliä sivuilta 74–75.
Luetaan tai lauletaan
laulut sivuilta lukukirjan sivuilta 76-7.
Lisäharjoituksia voi tehdä
työkirjan sivuilta 112-123.
Tehdään toiminta 2.

•
•
•
•
•

TOIMINTA :

OMA TUNTISUUNNITELMA:

1. Jatketaan viestien kirjoitusta puunlehdille.
2. Harjoitellaan kesäsanoja kuvakorttien avulla,
esim.: Opettaja kirjoittaa taululle sanan:
GEA S S I. Sanan ympärille kerätään yhdessä
kesään liittyviä sanoja. Kaikki kesään liittyvät
kuvakortit levitetään lattialle. (mm. aurinko,
kukka, verbejä). Jos oppilas muistaa kuvan
sanan saameksi, hän saa viedä kortin taululle
geassi –sanan ympärille.
Voidaan tehdä myös miellekarttana
omaan vihkoon.

89

17

Cizáš civká

TYÖKIRJA

90

91

14-17

92

K E R TA U S TA

93

10-17

94

L I S ÄT E H TÄV I Ä

95

KUVAKORTIT
KUVAKORTIT >
>
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ád-djá

nás-ti

spáb-ba

áhk-ku

bal-va

rás-si

áhč-či

viel-lja

oab-bá

98

99

i-đit

beai-vi

ead-ni

fis-kat

eah-ket

id-ja

a-lit

ruo-ná

ruok-sat

100

jok-ŋa

sar-rit

luo-mi

meahc-ci

mán-nu

beaiv-váš

muor-ra

101

ál-du

102
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sáh-pán

boa-zu

guok-te

ok-ta 		

viht-ta
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go
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máh-tu

gol-bma

104

105

gávc-ci

čie-ža

guht-ta

rie-ban

lo-gi

ovc-ci

cuop-pu

oar-ri

vielp-pis

106

107

bih
p-p
orgá
hkku

juov-la-tor-tá

juov-la-goar-ta

skuol-fi

gum-pe

bul-lá

gáhk-ku

njálg-gis

keak-sa

108

juov-la-muor-ra

čal-bmi

bá-nit

109

skeaŋ-ka

gint-tal

		
juov-la-stál-lu
juov-la-nás-ti

njál-bmi

njun-ni

110

111

gieh-ta

vuovt-tat

bealj-ji

gah-pir

fáh-cat

juol-gi

suohk-ku

bái-di

gák-ti
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oktenu

a-n

l-b
m

-ká
i

oh

e-l

p-p

nu

okta-

pul-peaht-ta

gu

113

go

-lo
h-k
ái

nu
p-p
e

lje-

nje
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táv-val
buvs-sat

stuol-lu
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gih-pa

pe-ná-la

rehp-po
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pean-na

gum-me

gir-ji

nii-bi

gáf-fal

bas-te

lái-bi

miel-ki

lás-sa

118

119

bier-gu

las-ta

má-lat

suoh-pan

dohk-ká

-ta
-ád
-dj
á

bii-la

goai-vu

mu

oh

speal-lu

120

mu
oh
-ta
-sp
áb
-b
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sár-gut

loh-kat

váz-zit

čál-lit

čohk-kát

niei-da

gán-da

vieh-kat

122

123

rát-nu

čuoi-gat

juoi-gat

beav-di

seaŋ-ga

hil-du

sáh-pán

dih-tor

124

125

gir-di

sihk-ke-lat

bus-se

guol-li

gir-ku

gáv-pi

fa-nas

suh-kat

lod-di
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127

čak-ča

vuod-jat

oag-gut

giđ-đa

geas-si

dál-vi

bus-sá

dál-lu

bea-na
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