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www-sivustoja
● Opetushallitus
○ Opettajien verkkopalvelu edu.fi. Sieltä löytyy esim. tietoa perusopetuksen S2opetuksesta, luettelo S2-opetuksen oppi- ja tukimateriaalista esiopetuksesta
aikuiskoulutukseen.
http://www.edu.fi/
○ Opetushallituksen tuottama maahanmuuttajaopetuksen materiaali
http://verkkokauppa.oph.fi/epages/OPH.sf
●

Moped, maahanmuuttajaopetuksen
○ Esim.+ koulun oppimisaihioita S2-opetukseen, kulttuuritietoa, tulostettavaa materiaalia.
http://www.moped.fi/
http://www.moped.fi/materiaali/index.html
http://www.moped.fi/kulttuurit/index.html

●

Tema Modersmål
○ Ruotsalaiset internet-sivut, jotka liittyvät äidinkielen opetuksen projektiin. Sivustolla on
tietoa äidinkielen merkityksestä sekä erilaisia tehtäviä ja pelejä, erikielisiä lastenkirja- ja
musiikkivinkkejä, Bildtema- sivusto (kuvateemat) sekä tietoa tutkimuksista ja tietoa
vanhemmille.
○ Osa sivuista on suomen kielellä
http://modersmal.skolverket.se/finska/
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/fi/finska.htm (Bildtema/Kuvateema)
http://modersmal.skolverket.se/finska/index.php/opetus/tulostettavaa-materiaalia
http://modersmal.skolverket.se/finska/index.php/opetus/esikoulu-ala-aste
Ruotsinkielisiä sivuja:
http://www.skolverket.se/

●

Sivusto, jossa tietoa kielistä
http://www.ethnologue.com/home.asp

●

Folkhälsan
Bildbank och övrigt material- sivustolta löytyy värikuvia tulostettavaksi kielen kehitystä tukeviin
leikkeihin ja peleihin: vaatteet (Kläder - utan text), kehonosat (Kroppsdelar - utan text), ruoka
(Mat - utan text), eläimet (Djur - utan text), päivittäistavarat (Vardagsföremål - utan text),
ulkotavarat/asiat (Uteföremål - utan text) .
○ http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Sprak/Spraklekar-sprakverktyg/Sprakverktyg/Bildkort-och-ovrigt-material/
Muuta kielen tukemiseen liittyviä ideoita ruotsiksi
○ http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Sprak/Spraklekar-sprakverktyg/
Folkhälsanin muita sivuja
o http://www.folkhalsan.fi/spraknat

●

Papunet
○ Kuvapankista löytyy paljon valo- ja piirroskuvia eri aiheista tulostettavaksi. Äänipankista
löytyvät erilaiset ”äänikuvat”. Tietoa löytyy myös puhetta tukevasta ja korvaavasta
kommunikaatiosta eli AAC (augmentative and alternative communication).
http://www.papunet.net/
Kuvapankki löytyy:
http://www.papunet.net/tietoa/materiaalit/kuvapankki
Kuvatyökalu löytyy:
http://papunet.net/yleis/materiaalit/kuvatyokalu.html
Pelisivuilta löytyvät mm. selkotarinat
http://www.papunet.net/pelit/
■
osaan selkotarinoista satukuvia ilman tekstiä
http://www.papunet.net/tietoa/materiaalit/kuvapankki/sadut/
Kuvasivulta löytyvät mm. tarinat, runot ja lastenlaulut
http://www.papunet.net/kuva/
Päiväkirjat ja kalenterit löytyvät:
http://papunet.net/tietoa/materiaalit/paivakirjajakalenteri.html
Kuvakommunikointi-ideat löytyvät:
http://papunet.net/tietoa/materiaalit/ideat/kuvakommunikointi-ideat.html
○ Muuta:
Vuorotellen- opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin. Tulostettavat
tekstiversiot: suomi, englanti, venäjä.
http://www.papunet.net/tietoa/materiaalit/esitteet/vuorotellen/
Pukeutumisopas Suomen talveen:
http://www.papunet.net/tietoa/materiaalit/tulostettavat-toimintaohjeet/pukeutumisopastalveen/
Pienen päivä kuviksi:
http://papunet.net/tietoa/fileadmin/muut/Kommunikointikeinot/pienen_paiva_kuviksi.pdf

●

Väestöliitto
○ Tietoa esimerkiksi monikulttuurisuudesta
http://www.vaestoliitto.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/
○ Lastenkasvatusvihkoset pdf -muodossa tulostettavaksi vanhemmille (venäjä, somalia,
kurdi (sorani), albania, arabia ja helppo suomi
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoamonikulttuurisuudesta/julkaisut/lastenkasvatusvihkoset/

○
○

Lapsuuden monta kieltä DVD ja DVD:n sisältö
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/julkaisut/dvd-t/
Olemme muuttaneet -kirja, löytyy myös pdf -muodossa
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/julkaisut/olemmemuuttaneet/

