MIÂRKKSÂLLAŽ TÄʹVVER
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Ââʹnned mätt’tõõttjivuiʹm peeiʹv leʹbe neäʹttel, kuäʹss mätt’tõõtti
poʹhtte škoouʹle mõõn-ne jiõcces miârkkšõõvvi täʹvver leʹbe
käärt täʹvvrest. Vueiʹttʹveʹted arvvlõddâd, keäzz täʹvver koʹlle.
Juõʹǩǩkaž mätt’tõõtti maainast täʹvvrest da tõʹst, mõõzz tõt lij
suʹnne vääžnai. Vueiʹttveʹted še väʹldded viõggkäärtid täʹvvrin.

MÄTTʹTÕÕTTÂD JUÕʹǨǨ
MÄÄNNPÂÂʹJJ ČIÂSS VEEʹRD
ALGGTIÕRVTÕS KOON-NE
ǨIÕLIN
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Lookkâmpââʹjj looppâst puk liâ mättjam tiõrvted lååʹjin jeeʹres
ǩiõlin.

TUE’JJE’ǨED ŠKOOUL
NÕMMKÕÕLBID JEE’RES
ǨIÕLIN
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IDENTITEʹTT- KUʹSǨǨSIÕRR
Raajjâd äʹrttlin identiteʹtt- kuʹsǩǩsiõrr.
Smiõttâd, mii tuejjad jueʹǩǩkast
jiiʹjjesnallšem.
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BILEET
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Tuâjj lij šiõǥǥ čounni teeʹmme da tõõzz, mâiʹd mätt’tõõtti juʹn
teäʹtte teeʹmmest. Tuâjj vuäiʹt ââʹnned še, ǥu mätt’tõttum
teeʹmm ǩeärddee.
Teeʹmmest âlgg raajjâd seämma jiânnai kõõččmõõžžid ǥu
klaassâst liâ mätt’tõõtti. Mätt’tõõttjid juâʹǩǩe kõõččmõšlaappid
da mâŋŋa tââʹst peʹjje musiikk soiʹttjed. Mätʹtõõtti väʹʒʒe
klaassâst, ǥu musiikk čuâjj da ǥu musiikk åʹrstâʹtte, mätt’tõõtti
åʹcce paarr. Kuhttu kâʹčče kõõččmõõžž kueiʹmstes vuârtõõǥǥi
da smiõʹtte õõutsââʹjest vaʹsttõõzzid kõõččmõõžžid.Looppâst
mätt’tõõtti še vueiʹtte ǩeʹksjed kõõččmõõžžid kueiʹmmses.

MÂIʹD ǨIÕLID KLAASSÂST
MAINSTE?
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Raajjâd äʹrttlest mainstum ǩiõlin plakatt, koon ååʹbleǩ mätt’tõõtti
vuäǯǯa jiõjj vaʹlljeed. Plakatt vuäiʹt leeʹd ouddmiârkkân ǩiõlluuʹlec,
ǩiõllmiârr, ǩiõllmuõrr leʹbe ǩiõllâʹlmm. Piijjâd plakatt õlmmsa.

7

EUROOPLAI ǨIÕLLPEEIʹV ÂʹNNE 26.9.

KÂʹLL ǨIÕL ŠKOOULSTAD MAINSTE?
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Lââʹzzteʹǩed škooulâd neʹttseeidaid leʹbe koon-ne
saǥǥstõõllâmvuõllsa teâđ tõʹst, kâʹll ǩiõll škooulâst mainste. Teâtt
vuäiʹt leeʹd teeʹkst, käärt, video leʹbe liiŋk ååʹblǩest.

Meeʹst mainste 26 ǩiõllâd!

Raajjâd neäʹttel pood škooulniiʹǩǩin da persoonkooʹddin
kuultõõzzid jeeʹres ǩiõlin. Ǥu kuultõs puätt, smiõttâd äʹrttlin, mii
ǩiõlid lij kõõččmest. Fiʹttji-a ǩii-ne, mâiʹd kuultõõzzâst sarnnu?
Kuultõõzz vueiʹtte leeʹd takainallšem, škooul aʹrǧǧe koʹlljeei saaǥǥ.

JIEʹRMES CIÂLKÕS
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Vaʹlljeʹǩed mõõn-ne mättaunnaz ǩeeʹrjest, teâttǩeeʹrjest leʹbe
neeʹttest ciâlkõs, kååʹtt kollai mätt’tõõttâm teeʹmme.Saǥstõõllâd
ciâlkõõzzâst, siiʹsǩest da ǩiõlâst, 15-20 minuutt. Saǥstõõllmõõžž
vuäiʹt altteed kõõččmõõžžin: Mâiʹd vuäinak ciâlkõõzzâst?

Pukveärrsaž vuõrčest liâ pueʹrab
vueiʹtlvažvuõđ spraavdõõttâd tääʹlvest
ǥu määŋgin jeeʹres päiʹǩǩlååʹddin.

ŠKOOUL STUUʹL
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Taʹrǩǩeʹǩed škooulpõõrt stuuʹlid. Muʹvddem stuuʹl jeeʹres
paaiʹǩin da jeeʹres oummin liâ? Koʹst liâ jäänmõssân stuuʹl, koʹst
jeäʹla stuuʹl? Mõõn šoora da vuâkksa stuuʹl jeeʹres oummiin liâ
âânast? Tuʹtǩǩeʹǩed še, muʹvddem stuuʹl škooulâst leʹjje ouddâl
da muʹvddem stuuʹl škooulin liâ ålggjânnmest. A muʹvddem liâ
pueʹttiääiʹj škooul stuuʹl?

SAǤSTÕÕLLI RIÂDD
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Riâššõõttǩeʹted kueʹhtten riâʹdde nuʹtt štõ juõǩǩkast lij
puõttlõõžži paarr. Saǥstõõllmen vuäiʹt ouddmiârkkân
haʹrjjtõõllâd dialoogg leʹbe mainsted tõʹst mâiʹd mättjem täʹbbe,
vueiʹttlvažvuõđ liâ raaiteʹmes. Paarin vuäiʹt saǥstõõllâd uʹčteeʹl
uʹvddem miârkk räjja, kuäʹzz paar vaajtâʹvve. Nuʹbb riâdd pââšš
pääiʹǩstes, ǥu nuʹbb riâdd liikkad. Riâdd mâʹŋŋǩeeʹjjest åårrai
vaajat riâdd alggǩeäcca.
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6.11. ÂʹNNE RUÕCCLAŽVUÕĐPEEIʹV
Kuvddleʹǩed äʹrttlin Modersmålet sång da ǩieʹrddjeʹǩed škooulâst
da tõn âʹlddpirrõõzzâst – Mâiʹd ruõccǩiõllsaž kaunnveʹted?

MORDDSI DA ǨIÕLI
SNIIMLDÕKPEIʹVVǨEʹRJJ
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Raajjâd äʹrttlin sniimldõkpeiʹvvǩeeʹrj, peeiʹv poodd õnnum ǩiõlin
da morddsin. Sniimmâd vuäiʹt še jeeʹresnallšem
ǩiõllââʹnnempaaiʹǩid, ouddmiârkkân saaǥǥ vuõlttummuš.
Sniimldõkpeiʹvvǩerjja šâdd sniimldõõǥǥ lââʹzzen čiõʹlǧǧõs tõʹst,
muʹvddem ǩiõlââʹnnempääiʹǩest lij kõõččmõš. Noorrâd käärtid
õʹhttsaž klaass sniimldõkpeiʹvvǩerjja diǧitaallaž vuâlže.

GN

Vuõltteem
pueʹrmõs
taaurõʹšše saaǥǥ,
koʹst tuâivvtem
“šiõǥǥ iinn.

FIʹTTÕS KARTT
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Haʹrjjtõõllâd fiʹttõskaart raajjmõš mätt’tõõttjivuiʹm. Mätt’tõõtti
vuäǯǯa vaʹlljeed kõskkneez, måkam teeʹmmest sij räʹjje
fiʹttõskaart. Ǥu teeʹmm vuäǯǯ vaʹlljeed jiõčč, haʹrjjtõõllmõš
motivâstt. Vuâmmšeʹǩed, štõ fiʹttõskaart vuäiʹt jääʹllâʹtted še
kaartivuiʹm.

KULTTUUR JIÕŊŊVÄÄʹRR
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Saǥstõõllâd kõskkneed kulttuurin jiõŋŋvääʹrrkaart vieʹǩǩin.
Måkam kuõʹstti ääʹšš kulttuurin liâ? Ǥu leäʹped noorrâm
kulttuuʹre kuõʹstti aaʹššid, mainsteʹǩed kulttuuri kuâʹsttjeteʹmes
vueʹssin, kook liâ õhttvuõđâst kulttuur kuõʹstti vueʹssid. Kulttuuri
kuâʹsttjeteʹmes vueʹss liâ ääʹrv, fiʹttõõzz da åskkmõõžž.

MÄTT’TÕÕTTÂD ÄʹRTTLIN
SEÄVVLÕÕZZID
Ouddmiârkkân oocceeʹl “sieʹvvemǩiõll alttõõzz” käunn
peäggtõõzzid.

fiʹttjõs ääiʹjest

tääʹrǩesvuõtt

Siõltteʹped-a juurdčed, mâiʹd seävvlõs miârkkšââvv?
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VUÕLTTÂD ÄʹRTTLINAD
PÅÅʹŠTKOORTID
ÅLGGJÂNNMA

www.postcrossing.com

RAAJID PÂÂʹJJTEEI PROJEʹKTT
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Raajjâd äʹrttlin mättaaunas raajid pââʹjjteei projeʹktt.Proje’ktt
vuäiʹt leeʹd ouddmiârkkân määŋgǩiõllsa da – kulttuurla
ǩeʹttemǩeeʹrj noormõš, škooul leʹbe klaass määŋgǩiõllsa
čuäitõsvideo raajjmõš leʹbe määŋgǩiõllsa käpplõõǥǥ
suõmmummuš da koreograaff raajjmõš.

FRAYEER MAALL
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Sännõõzz mättjem maall tuåimmai koʹst
täättaš mättaunnsest. Mätt’tõõtti
teâuʹdde maall õõutsââʹjest teâttmazina
leʹbe põmmja. Mätt’tõõtti oʹcce vaʹlljuum
teeʹmest jiõcces ođđ saaʹnid da oʹcce tõid
meärteeʹlm, synonyym, ǩeʹkksje
ciâlkõõzz, koozz sääʹn suäpp da oʹcce
leʹbe piiʹrste käärt. Äʹrttlest mätt’tõõtti
vueiʹtte leeʹd vasttõõzzâst jeeʹres
tuâjast.Škooulniiʹǩǩid vuäiʹt še jueʹǩǩed ǩiõlloocceei äʹrttlid,
koin lij tuâjjan juõʹǩǩ peeiʹv lââʹzzted maʹlle 2-5 ođđ sääʹnned.
Neäʹttel looppâst saaʹnin vuäiʹtte ââʹnned keâštõõttmõš.

MAAI’LM KULTTUUR
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Smiõttâd mätt’tõõttjivuiʹm, mii õhttsaž, ns.universallaž, jeeʹres
kulttuurin lij. Smiõttâd mâŋŋa täʹst, lij-a tõi õhttsaž aaʹššin
kuuitâǥ rätkk.
Ouddmiârkkân tiõrvtummuž lij universallaž, leša jeeʹres
kulttuurin tiõrvtummuž nääʹll rätkkje. Tiõrvtummuž nääʹll
rätkkje še kulttuur seʹst.

ÅÅCC PAARR
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Ååcc paarr- tuâjast feʹrttai ooccâd paarr, keäʹst lij jiijjad laʹppe
suäppi lapp. Tuâjj suäpp nuʹtt ǩiõl ǥu siiʹsǩe mätt’tõõttmõʹšše.
Ouddmiârkkân:
1. Raaj kõõččmõš- da vaʹstteemlaappid teeʹmmest, koid
mättčiâssin ǩiõtt’tõõllveʹted
2. Jueʹjj nuuʹbb-beälla klaassâst kõõččmõšlaappid da nuuʹbbbeälla klaassâst vasttõslaappid.
3. Liikkeeʹl da mainsteeʹl kueiʹmmsteez mätt’tõõttji õõlǥči
kaunnad kõõččmõʹšše suäppi vasttõs leʹbe vasttõʹsse suäppi
kõõččmõš.
4. Ǥu mätt’tõõtti liâ kaunnam paarâs, sij ǩeeʹrjte teeʹmmest ođđ
kõõččmõõžž.
5. Mätt’tõõtti loʹǩǩe laappâs da ođđ kõõččmõõžžid järrsid.
6. Vaaitõsmäinnan laappid vuäiʹt sieʹjted da paarr âʹlǧǧe occâd
ođđest.

tueʹlääž
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SÄʹMMLAI
MEERSAŽPEEIʹV
ÂʹNNE 6.2.

sanosesaameksi.yle.fi

Ââʹnned meersažpeeiʹv kõskkneed da
mätt’tõõttǩeʹted sääʹmǩiõl.

kuʹsǩǩ

Teʹkstt: Tiõʹttiǩ-a štõ sääʹmmliip ruõʹpsses pieʹllkruugg
čuõvâd peeiʹv da ââʹleǩ pieʹllkruugg mannu?
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MÂIʹD ǨIÕLID KAAUNAK
PÕÕRDSTAD?
Kaaunak-a põõrdstad pâʹjjel lååʹjj ǩiõllad? Väʹldded tuõđstõssân
käärt leʹbe jiõntõõzz käunnjam ǩiõlin.

KALEVALA DA LÄʹDDLAI
KULTTUURPEEIʹV ÂʹNNE 28.2.
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Noorrâd kõskkneed läʹddlai kulttuuʹre koʹlljeei täʹvvrid
kultuurboʹkkse. Mainsteʹǩed tõʹst, mõõzz täʹvver vaʹlljõʹtte
kultuurboʹksse. Mäʹhtt tõk koʹlle lääʹddkulttuuʹre? Haaʹlemmen
vueiʹttveʹted jäʹrsted kultuurbooks täʹvvrin čuäitõõzz leʹbe
kulttuurjeârnaǩpääiʹǩ, koozz vuäiʹtt vuässõõttâd ceelâi škooul.

AAʹŠŠI VERDDUMMUŠ
– VENN – DIAGRAMMI
Diagraam vuäiʹt ââʹnned kueiʹtt ääʹšš
verddummša, ouddmiârkkân jõnngåårad da
jânnamvuuʹd, mainnaz kueʹhtt hääm,
kueʹhtt ǩiõl leʹbe ǩiđđlååʹdd da
pääiklažlååʹddi. Diagraam vieʹǩǩin aaʹšši
räätk da õhttlõsvuõđid vuäǯǯ
kueʹsttemnalla. Diagraammâst vuäiʹt še
tueʹjjeed plakaatt klaass seinna.
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MAINSTAK-A “FUTIS AVI
RYBY?
Raajjâd teâttkââskaid jeeʹresnallšem ǩiõlin, kooi spesiaalsiõltteei äʹrttlest käunnje.
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TIEʹTTEǨ-A ŠTÕ LEÄK
OUDDVUÕIGGÂDVUÕTTSAŽ?
Raajjâd õhttseʹzze tuâjj, kååʹtt čõunn juʹrdded vääʹld da
ouddvuõiggâdvuõđid. Uʹččteeʹl peejj klaass uʹvdde roskkleeʹtt da
oudd juõʹǩǩ mät’tõõttja põmmaipääll. Tuâjjan lij läʹǧsted
põmmai roskkletta jiijjâz pääiʹǩest. Ǩeuʹǩǩlen ooudâst išttjin liâ
pueʹrab vueiʹtlvažvuõđ appšed ǥu tuâǥǥpeäʹlnn išttjin.
Tuâǥǥpeäʹlnn še läʹǧstummus vuäiʹt oʹnsted, leša tõt õõlǥat
jeänab vääiʹv. Tuâjj lij šiõǥǥ čuâvtõk saǥstõõllmõʹšše vääʹldest da
ouddvuõiggâdvuõđâst.

POODD AALǤÂST DA LOOPPÂST
Teâtt-taaul vuäiʹt ââʹnned vieʹǩǩen, ǥu
altteʹped ođđ teeʹmm ǩiõtt’tõõllâd. Bilein
( kortt 5) säärneeʹl ǩiõtt’tõllum teeʹmmaid
vuäiʹt čiõŋlmâʹtted täin ǩeerjlain tuâjain.
Teâtt-tauʹlle lij hâlpp mäʹcced mäŋŋlubun,
ǥu ouddtuʹmmjum teeʹmm ǩiõtt’tâʹlle.

Nuʹǩǩeš lij kueʹll.
Lij-a nuʹǩǩeš kueʹll?
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OĐĐ ǨIÕLL
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Jueʹǩǩed klaass uʹccäʹrttlid da juõʹǩǩ äʹrttel ooudâsveeʹkk jiijjâz
ǩiõl, kååʹtt iʹlla ni- mii vuõiǧǧes, mainstum ǩiõll. Äʹrttel sneʹmme
video pääiʹǩest, koʹst ǩiõl âʹnne. Videost ǩii-ne vuäiʹt oudmiârkkân
kõõččâd čuõkku nuuʹžnka da nuʹbb vuäʹppast vuõigg čuõkku.
Looppâst klaassâst ǩiõččveʹted videoid da smiõttveʹted, mâiʹd
ǩiõllââʹnnempääiʹǩest tueʹjjee. Kooǥǥ vuäiʹt särnnad, mâiʹd tõn
pääiʹǩest tueʹjjee, håʹt ǩiõl ij fiʹttei?
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ROMAN-NEEʹǨǨI MEERSAŽPEEIʹV
ÂʹNNE 8.4.
Tobdstõõttâd äʹrttlined romaankulttuuʹre ouddmiârkkân räppi,
animaatioi leʹbe ǩiõl pääiʹǩ.

Tieʹtteǩ-a, štõ roman-neeʹǩǩi liip ââʹleǩ euʹnn čuõvâd ââʹlm de
väimmsaid äärvid da ruõnâs määdd de tänâlmmsaid äärvid?
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VUE’STTVUÂRSAŽ MÄTT’TUMMUŠ
Vaʹlljeʹǩed mättʹtõõttem käpplõk. Uʹčteeʹl tuâjj lij malljâʹtted,
mäʹhtt vuõssmõs käpplõk mätt’tečči jeeʹres ärʹttla. Käpplõõǥǥâst
oʹcce täärǩmõs teâđ, räʹjje kõõččmõõzzid da čââvâʹtte kõskksaž
teâđ. Puõʹtti käpplõõǥǥ jueʹǩǩe äʹrttlid mätt’tõõttâm diõtt.
Aalǥâst uʹčteeʹl da äʹrttel mätt’tee vuârstes juõʹǩǩ nuuʹbb
käpplõõǥǥ, leša mâŋŋa uʹčteeʹl mätt’tad aalǥtõskäpplõõǥǥ da
äʹrttel mätt’tee looppid käpplõõǥǥid.
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KIÕČČÂD SIEʹVVEMǨIÕLLSAID
ODDÂSVUÕLTTÕÕZZID
Mâiʹd mätt’jeʹped sieʹvvemǩiõlâst seuʹrrjeeʹl ođđâsvuõlttõõzzid?
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ŠKOOULI KULTTUUR
Škooulin lij jeeʹres jânnmin jeeʹresnallšem kulttuurlaž vueʹǩǩ.
Ouddmiârkkân: Liâ-a škooulâst čiâsskõõht? Mäʹhtt luõvâsvuõđid
šiõttee? Mõõn kuuʹǩǩ škooulpeeiʹv liâ? Âʹnne-a škooultrååikaid?
Âʹnne-a seʹst ålggkäʹmmid? Mäʹhtt uʹčteeʹlid säärnte? Mõõn
jiânnai škooulin ouʹdde leekksaid? Čiõlǥteʹǩed mõõn-nallšem
vueʹǩǩ škooulin liâ jeeʹres jânnmin da saǥstõõllâd tõin.
Haaʹlemmen vueiʹttveʹted ââʹnned õõut škooulpeeiʹv, koon-ne
nuuʹbb jânnam škooul kulttuurlai vueʹjji meäldlen.
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KARTTRÄIDD
Raajâd lokkum käpplõõǥǥâst kartträäid.
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ǨIÕLL- DA KULTTUURPIZZA
Smiõttâd koskkneed, muʹvddem diǧituâjj haaʹleʹped õõutsââʹjest
raajâd, kååʹtt kuulči ǩiõʹlle, kulttuuʹre leʹbe kuhttuid.
Diǧisuåvldõõzz, -oʹhjlmid leʹbe vuâlaid vuäiʹtt õhttõõllâd jiijjâz
miõll mieʹldd, da tuâjast vuäiʹt ââʹnned käärt, jiõnn, videoid leʹbe
teeʹkstid.

