Inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatushenkilöstön www.kuati materiaalipankkisivusto
Varhaiskasvatus toimii tavoitteellisesti edistäen lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.
Saamelaislasten vanhempien, perheen ja suvun kanssa jaetun kasvatusvastuun lisäksi
saamenkielisellä varhaiskasvatushenkilöstöllä on merkittävä rooli saamen kielen ja kulttuurin
ylläpitäjänä ja siirtäjänä. On tärkeää, että saamelaislapset saavat päivähoidossa ja kielipesässä omaa
kieltä ja kulttuuria tukevia elementtejä. Haastavien kasvatustehtäviensä tueksi saamelainen
päivähoito- ja kielipesähenkilöstö tarvitsee käyttöönsä oman keskinäisen tukiverkoston ja
saamenkielistä materiaalia.
Sivuston tehtävä on tukea kielen ja kulttuurin oppimista ja opettamista. Se on helppo,
johdonmukainen ja selkeä. Se on opettava sivusto: kielellisesti, kulttuurisesti ja pedagogisesti.
Sivuston on tarkoitus olla helppo työkalu ensisijaisesti saamelaisen varhaiskasvatuksen parissa
työskenteleville, mutta myöhemmin internetissä julkistettuna myös vanhemmille ja muille
kiinnostuneille. Sivusto tulee sisältämään materiaalia, tekemisvinkkejä, tietoa ja käytännön apua
saamelaisen päivähoidon parissa työskenteleville. Se sisältää kuvapankin, videoita, tekstejä, linkkejä
ja suljetun keskustelufoorumin. Myöhemmin myös avoimen keskustelufoorumin sekä artikkeli / blogi
– systeemin, jonka kautta voisi jakaa ajankohtaista tietoa. Sivusto voisi toimia
asiantuntijuus/opiskelualustana ja sivun käyttäjät voisivat opiskella itsenäisesti ja kehittää omaa
osaamistaan.
Sivuston nimi on saamelaisen varhaiskasvatuksen kehittäjäasiantuntijoiden yhdessä päättämä,
kaikille kolmelle saamelaiskulttuurille tuttu ”kota”, joka on inarinsaameksi ”kuáti”.

Sivuston pääsivulta lapset Tenon, Inarin, Enontekiön, Vuotson ja kolttasaamelaisten puvuissa
tervehtivät sivustolle tulijaa. Kun käyttäjä laitaa hiiren lapsen kohdalle, lapsi kertoo nimensä ja
tervehtii puhekuplassa omalla kielellään. Klikatessa hiirtä lapsen kohdalta, avautuu puhekupla, jossa
lapsi toivotta tervetulleeksi laavuun.

Aloitussivulla voi valita kategoriat:










Laulut ja leikit
Kädentaidot
Luonto ja elinkeinot
Kuvat ja videot
Linkit ja vinkit
Toimipaikat
Mikä on kuati.fi?
Monikielisen lapsen kasvatus

Laavun pohjaa esittävästä, saamen väreissä olevasta logosta voit valita vuodenajan ja näin löytyy
ajankohtaan sopivat materiaalit.

Ullopuásui
Tarbâseh:
puđâldemponoseh
tuoppimulloHammii puđâldemponosijn poccuid ruŋgo. Ele
vájáldit čoorvijd já piäiná. Kiško tuoppimullost stiellâsijd já
punjâttâl taid puđâldemponosij pirrâ; čuávji já seelgi sajan
assaab kerdi já juolgij pirrâ asettemeb kerdi. Kyeđe tuše
čuárvih, pieinis já kyepireh ullokerdittáá.

Poron koparasoittimet

1.
2.
3.
4.

Keitä poron koparia niin, että luut irtoavat hyvin.
Puhdista ja Irrota kynnet.
Kuivaa koparat ja tee metalliporalla reiät
Sido yhteen kaksi kynttä. ohje ja kuva vierekkäin

SaKaste-hankkeen aikana suunnittelimme raamit ja
pääperiaatteet sivustosta. Materiaalipankki on tällä
hetkellä käyttäjätunnusten ja salasanan takana ja käytettävissä vain saamenkielisten kielipesien ja
päivähoitoyksikköjen henkilöstölle. Sivuston loppuunsaattamiseksi tarvitaan jatkohanke.

