Seikkailujen aapisen opettajan
digiopetusaineisto
Tuntityöskentelyyn tarkoitetun digiopetusaineiston monipuolinen materiaali tukee opetusta.
• Aapisen kaikki tavut, sanat ja tarinat sekä
opettajan oppaan tarinat ovat kuunneltavissa.
• Kirjan sivut suurenevat pala kerrallaan
napauttamalla.

• Joka kappaleeseen on runsaasti tehtäviä.
• Opettajan materiaalit -osiosta jaksojen jälkeen
löytyvät opettajalle suunnatut Opettajan opas
liitteineen, Arviointimateriaali, Eriyttäminen ja
tukiopetus sekä kevätpuolella Koetyökalu.

Sisällysluettelo

Linkki sisällysluetteloon
Hae haluamiasi osia
aineistosta.
Valitse, mitkä materiaalit
haluat sisällysluetteloon
näkyville. Suodata esimerkiksi
pelkät S2-tehtävät näkyviin.

Kaikki kappalekohtaiset
sisällöt saa näkyviin
napauttamalla otsikon auki.

Sisällön tyyppi lukee
harmaalla otsikon perässä.

Jaksokohtaiset tehtävät ovat
Toiminta-aukeaman alla.

Muistiinpanot, työkalut
ja info
• työkaluissa mm. pisteja värinoppa
• tietoa ja ohjeita
materiaalin käytöstä

Aapisen kirjainaukeama
Kuunneltavat tarinat
• Opettajan oppaan
1. ja 2. aukeaman
tarinat kuvitettuina
• ylöspäin eriyttävä
teksti

Tehtävät
Laulu
Tehtäväkirjat
• kappaleisiin liittyvät • kirjainlaulujen
• tehtäväkirjan
digitehtävät
kirjainsäkeistöt
aukeamat
opetuksen tueksi
karaokeina
vastauksineen
suurennettavana
• joka kappaleeseen
• toiminta-aukeamien
uusia kirjainkohtaisia
pitkät laulut
• E-tehtäväkirja
tehtäviä
karaokeina
vastauksineen

S2-tehtävä
• S2-kirjan kappaleeseen liittyvä
sanastotehtävä

Kirjaimet
• kirjainanimaatiot
• kirjoitusviivasto

Tavutaulut
• Kaikki tekstit voi kuunnella napauttamalla.
• Tehtävät-valikossa on
lisää äänne- ja tavutason
tehtäviä: Kokoa tavu,
Alku- ja Loppuäänne,
Vokaalin kesto,
Tavuliuskat, Tavukone,
Tavumuistipeli.

Kirjainkuva
Kuva suurenee
tutkittavaksi.
Oppaassa on
reilusti kuvan
lukemiseen
liittyviä tehtäviä.

Tavukuva ja virke
• Tavut ja virke ovat
kuunneltavissa.
• Tehtävät-valikon Kokoa
sana -tehtävä voidaan
tehdä esim. tavukuvan
käsittelyn yhteydessä.
Sananuoli
Sananuolta voidaan
suurentaa pala kerrallaan
ja sanoja kuunnella
napauttamalla.

Aapisen tekstiaukeama

Ylöspäin eriyttävä teksti
• Tarina kuunneltavissa
Tarinat-valikossa.
Tarinaa voidaan käyttää
esim. koko luokan
kuullunymmärtämisen
tehtävänä.
• Teksti suurenee osa
kerrallaan.

Noppatehtävät
• Ylöspäin eriyttävään
tekstiin liittyvät tehtävät
• Tehtävät voidaan arpoa
esim. työkaluvalikon
pistenopalla.

Vuoropuhelu
• Vuorosanat luettuina yksi kerrallaan
• Voidaan esim. kuunnella virke
malliksi ja toistaa se sen jälkeen
yhdessä sormella seuraten.

Sanalaatikot
• Sanalaatikoita voi tarkastella
yksi kerrallaan.
• Sanat kuunneltavissa napauttamalla
• Tehtävät-valikossa on lisää sanatason
tehtäviä: Sanamuistipeli, Sanat ja
epäsanat.

