
käytän rohkeasti romanikieltä
kirjoitan romanikielisiä sanoja usein oikein
seuraan hyvin romanikielistä tekstiä luettuna
luen jo sujuvasti romanikielistä tekstiä ääneen
löydän vastauksen kuunneltuun tekstiin aika hyvin
käännän tekstiä suomeksi sanaston avulla aika sujuvasti
löydän vastauksia tekstin kysymyksiin jo hyvin.
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Yhdessä toimimisen tavoitteet

 
Romanikielen käyttämisen tavoitteet

Aihepiirien ja sisältöjen tavoitteet

Kielitiedon tavoitteet

osallistun aktiivisesti tuntien kulkuun ja teen harjoituksia ja tehtäviä niin
hyvin kuin pystyn ‒ ne ovat harjoittelua, tärkeintä on, että yritän tehdä
osallistun keskusteluihin, kuuntelen toisia ja kerron perusteluja omille
näkemyksilleni.

opin suuren osan romanikielisistä vaatteiden ja korujen nimityksistä
osaan jo kertoa monen vaatteen ja korun nimityksen ja käyttää näitä sanoja
vastauksissa ja lyhyissä lauseissa 
olen mukana keskustelemassa romanien kulttuurista, tavoista ja historiasta.

opin romanikielen substantiivien monikkomuotoja
osaan yhdessä muiden kanssa kertoa 
monikkomuotoja joistakin tutuista sanoista.

6 Tavoitteet oppilaalle



Yhdessä toimimisen tavoitteena on, että oppilaat
· osallistuvat aktiivisesti tuntien kulkuun ja tehtävien tekemiseen 
· keskustelevat yhdessä, oppivat perustelemaan ajatuksiaan ja
kuuntelemaan muiden ajatuksia ja perusteluja.
 

Romanikielen käyttämisen tavoitteena on, että oppilaat
· käyttävät romanikieltä ainakin jossakin määrin osaamisensa mukaan
· kirjoittavat romanikielisiä sanoja pääosin oikein 
· seuraavat melko vaivattomasti romanikielistä tekstiä luettuna ja lukevat
ääneen 
· kuullun ymmärtämisessä erottavat kuulemastaan jo hyvin vastauksen
kysymykseen
· kääntävät pääosin sujuvasti tekstin sisällön suomeksi sanaston avulla
· löytävät vastauksia romanikielisestä tekstistä kysymyksiin hyvin.
 

Aihepiirien ja sisältöjen tavoitteena on, että oppilaat
· tunnistavat pääosin romanikieliset vaatteiden ja korujen nimitykset
· tuottavat useiden vaatteiden ja korujen nimityksiä
· tuottavat vaatteisiin liittyviä lyhyitä lauseita esimerkiksi eri
vuodenaikoihin liittyvästä pukeutumisesta 
· osallistuvat keskusteluun romanien kulttuurista, tavoista ja historiasta.
 

Kielitiedon tavoitteena on, että oppilaat
· tunnistavat romanikielen substantiivien monikkomuotoja
· tuottavat tuettuina useiden tuttujen sanojen monikkomuotoja
· tuettuina muodostavat lyhyitä romanikielisiä lauseita.
 

Oppilaan oppimista ja osaamista arvioidaan näiden tavoitteiden 
pohjalta hänen oman edistymisensä mukaan.
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6 Tavoitteet ja arviointi opettajalle


