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Siõrâst liâ kolmm siõrri di siõr jååʹđteeʹjj.
Siõr jååʹđteeʹj tuâjjan lij valvvâd õhttsai vuâkkõõzzi jääʹǩǩtummuž di vueʹlnn peäggtum siõr aalǥâst-,
siõr poodd- da siõr looppâst –paaiʹǩi teâuddjummuž da jääʹǩǩtummuž.
Taarbšeʹped ǩiõppkuuʹrč da ǩeeʹrj ool piijjmõõžž neävvaid.
Siõr miârktõssân lij aiccâlmâʹtted nuuʹbbvuõđ ǩiõččlâsttmõõžžid vuäʹpstemnallšmin
vuârrvaaiktemvueʹjjin.
Siõr aalǥâst: Suåvât õhttsaž siõrrvuâkkõõzzin.
Siõr poodd: Siõr haaʹmi persoon da toiʹmmjemnääʹl vueʹrbbeet: sij vueiʹtte leeʹd muʹvddem täättas.
Siõr maaiʹlmest vuäitak jõuddad toiʹmmjed naaʹlin da tuejjeed räʹtǩǩõõžžid kook jiâ vaʹstted jiijjad
ärvvmaaiʹlmad.
Siõr looppâst: Saǥstõõlât siõr poodd šõddmin vuâmmšõõzzin, toʹlǩǩummšin da tobbdjin.
Roolsiõrâst mättʼtõõtti Lumo saǥstââll määtteez jeeʹresnallšmin pooddin uʹčteeʹlin da mättohjjeeʹjin.
Lumo persoon vueʹrbbeet: son vuäitt leeʹd muʹvddem täättas.
Täin saǥstõõllmõõžžin uʹčteeʹl da mättohjjeei toi’mmjummuš vueʹrbbeet. Uʹčteeʹl da mättohjjeei
šärbba juâkksaž jiijjâs maacctõõzzâs.
Roolsiõrâst vuäitt leeʹd väʹǯǯel jõuddad čuäjtõõllâd jeeʹresnallšeeʹm rool ǥu tuõttvuõđâst leäk. Tõn
diõtt lij vääžnai suåppâd vuâkkõõzzin ouddâl siõr aalǥ.
Siõr peešttõs lij 30-40 minuutt
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Koolm oummu joouk
Juâkksaž joukk taarbaš õõut ǩiõppkuuʹrč
Rool: Lumo, uʹčteeʹl, mättohjjeei.
Šärbbad ǩiõppkuuʹrč. Kuuʹrč šuurmõõzz čâʹlmmlååǥǥ vuäǯǯam vuässõõtti lij Lumo, mâŋŋa
šuurmõõzz vuäǯǯam lij uʹčteeʹl, kuälmten šuurmõõzz šärbbam lij mättohjjeei
Kuʹrčč ouddmiârkkân täʹst: https://www.random.org/dice/?num=1

Lumo lij siõr kõõskõsooumaž





Võl šäärbat kuuʹrč koolm vuâra da piijât lååǥǥaid mušttu
Sooǥǥbieʹll: Kuuʹrč čâʹlmmlååkk 1-2; ååumviggâm, kuuʹrč čâʹlmmlååkk 3-4: neezzanviggâm, kuuʹrč
čâʹlmmlååkk 5-6 jeeʹres sooǥǥbeällsaž
Ämmatvuʹvdd: Kuuʹrč čâʹlmmlååkk nââmar 1-2: håiddjemvuʹvdd, kuuʹrč čâʹlmmlååkk nââmar 3-4:
kreevaž vuʹvdd, kuuʹrč čâʹlmmlååkk nââmar 5-6: tekniikk vuʹvdd
Ââʹǩǩ: Kuuʹrč čâʹlmmlååkk 1-2: 16-20 e., čâʹlmmlååkk 3-4: 21-29 e., čâʹlmmlååkk 5-6: 30-35 e.
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Siõr jååʹttem / äiʹǧǧmäʹtǩǩ



Äiʹǧǧmäʹtǩǩ lij eeʹjjest 2020 ekka 2025 leʹbe täʹst pooddâst nuʹt vitt eeʹjj ooudårra
Äiʹǧǧmääʹtǩest liâ 5 šõddâmceäkldõõzz.

1.
2.
3.
4.
5.

ALGG
OʹNNSTUMMUŠ
HUEʹNELD OʹNNSTUMMUŠ
ÅRSTUMMUŠ
LOPP

Ouddâl ǥu juätkak siõrrmõõžž, muäʹdd tääʹrǩes vuâmmšõõzz, koid juâkksaž
siõrâst mieʹldd åårrai čiŋlmââvv
a. Roolsiõrrâm poodd uʹčteeʹl leʹbe škooulteei lij siõr jååʹđteeʹjen vueʹjj valvvi, koon beälla vuäitt pâi
jåårǥled.
b. Siõr sizz: Vuässõõđi sueʹppe saǥstõõleeʹl, saaǥǥin/tuâjain miârk tõʹst, što ååʹn lauʹǩǩeet nuuʹbb
mailmma, koʹst vueiʹtte šõddâd ääʹšš da vuäitt tobddâd tobddjid, di mainsted, što siõr looppeen
lauʹǩǩeet täʹst maaiʹlmest meädda. Suåppâd še, što pâi lij lååʹpp uuidâd roolâst da siõrâst, jõs vueʹǩǩ
tåbddai koon-ne siõrrjest nääʹlteʹmmen (nääiʹt cõõjõõđ päikka g. Siõrâst meädda).
c. Altteʹǩed jooukâst jeällõõđeeʹl juâkksaž jiijjâd rooʹle da kovvõõleeʹl siõr alggvueʹjj da haaʹmid.
d. Siõr aʹlǧǧe: Aaalǥâst da looppâst lij šiõǥǥ mušttʼted, što kõõččmõš lij miõlljuurdmääʹtǩest, koʹst
siõrtõõlât jeeʹresnallšmin, vueiʹtlvain da vueiʹtʼteʹmes pueʹttiaaiʹjin da vueʹjjin ǥu siõrrâp, toiʹmmjep
miõlljuurdmääʹtǩest. Vuäǯǯ jeällõõttâd da läʹǧǧstõõttâd! Jõs vueʹǩǩ tåbddai tuu miõlâst
nääʹlteʹmmen, siõrâst lij lååʹpp uuidâd. (nääiʹt cõõjõõđ päikka g. Siõrâst meädda)
e. Mooštak tâma pueʹrr jälstõõttâmnaaʹlid da nuuʹbbi lokku välddmõõžž siõr poodd.
f.

Suåppâd õhttsaž vuâkkõõzzid (di måkam toobdâlm lij miârktõs raajjâd,) mii lij seännum da mii ij
leäkku.

g. Siõrâst meädda: Looppâst lij šiõǥǥ riâššâd õhttsaž smiõttmõš /čõõđjååttmõš/ jurddji da tobddji
pohttmõš, koid siõrr coouni. Tät õhttan staanni sââʹj vuâđđjurddjid. Siõr looppâst riâžžât õhttsaž
čõõđjååttmõš, koʹst vuäitt mõõnnâd čõõđ tobddjid da jurddjid, koid siõrr coouni.
h. Uʹčteela še raportââʹstet, jõs õhttsaid vuâkkõõzzid jeät jääʹǩǩet leʹbe cõõjõõđât nääʹlteʹmesvuõđ
beälla. Uʹčteeʹlest lij siõrnjoonaš-vuõiggâdvuõtt. Son veäʹǩǩat vaiggâdvuõttvueʹjjin da toiʹmmai
taarbšeen suʹvddjen.
i.

Triggerwarning, trigger-vaartõs: Suåppâd jooukâst še mõõn-ne miârk, jõs ǩii-ne jooukâst vuäinn
vueʹjj nääʹlteʹmmen leʹbe triggerâstt siõrrmõõžžâst! Tääzz liâ še juʹn põõšši tuâjjneävv, jäänmõsân
peäggtum lij X-kortt, koʹst lââʹzz eŋgglõsǩiõʹlle täʹst:
https://docs.google.com/document/d/1SB0jsx34bWHZWbnNIVVuMjhDkrdFGo1_hSC2BWPlI3A/edit
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Ååʹn siõrrâd! Täʹst siõr äiʹǧǧmääʹtǩ jååʹttem 1-5
1. ALGG SAǤSTÕÕLEEʹL

Lumo –ǩii leäk? Muʹvddem tuâǥǥõõzzâst puäʹđak? Mâiʹd mättʼtõõđak nuuʹbb tääʹzz mättjemstroiʹttlest da
mõõn diõtt? (meäʹrtõõllâd täid õõutsââʹjest saǥstõõleeʹl)
Ǥu leäʹped meäʹrtõõllâm ǩii Lumo lij, cõõjõõttâd puõʹtti paaiʹǩid, koin meäʹrtõõllveʹted vuõššân šõddmõõžž,
koon Lumo ǩiõččlâstt. Tõn mâŋŋa nuʹt uʹčteeʹl da mättohjjeei šärbba kuuʹrčin jiijjâs maacctõõzzâs.

2. OʹNNSTUMMUŠ

Lumo ǩiõččlâstt oʹnnstummuž. Mii tõt lij? Muʹvddem tobddjid tõt cåunn? Mõõk ääʹšš/šõddmõõžž
ooudâsvieʹǩǩte oʹnnstummšest? Maainâst.
Uʹčteeʹl da mättohjjeei maacctõõzz kuuʹrč šäärbeeʹl:
1-2 huõlteʹm
3-4 skoonni
5-6 smeʹllkõʹtti
Maainâst mäʹhtt uʹčteeʹl da mättohjjeei šiõhttlâʹtte da toiʹmmje.

3. HUEʹNELD OʹNNSTUMMUŠ

Lumo ij ooʹnnast koʹst-ne määttaid leʹbe tuâjj-jieʹllma kuõskki ääʹššest. Mii tõt lij? Mõõk ääʹšš/šõddmõõžž
vaaikte tõõzz, što jiõk oʹnnstam? Mäʹhtt tõt vaaikat Lumo motivaatiooʹje? Maainâst.
Uʹčteeʹl da mättohjjeei maacctõs kuuʹrč šäärbeeʹl:
1-2 huõlteʹm
3-4 skoonni
5-6 smeʹllkõʹtti
Maainâst mäʹhtt uʹčteeʹl da mättohjjeei šiõhttlâʹtte da toiʹmmje.

4. ÅRSTÕS
Lumo vuäinn persoonlaž jieʹllmest vaʹǯǯtõõzzid da määtt kõskldâʹvve. Måkam vaʹǯǯtõs lij kõõččmõõžžâst da
mäʹhtt tõt vaaikat Lumo määttaid da jiõččtobddu? Mõõk ääʹšš/šõddmõõžž tõõzz vaaikte, što årstiǩ?
Maainâst.
Uʹčteeʹl da mättohjjeei maacctõõzz kuuʹrč šäärbeeʹl:
1-2 huõlteʹm
3-4 skoonni
5-6 smeʹllkõʹtti
Maainâst mäʹhtt uʹčteeʹl da mättohjjeei šiõhttlâʹtte da toiʹmmje.

5. LOPP









Mõõk liâ tääʹssäärv da õõutverddsažvuõđ kuâsttmõõžž ǥu Lumo ǩeäčč ooudårra?
Måkkmen ämmatvuuʹd pueʹttiäiʹǧǧ kuâsttai viiđ eeʹjj ǩeeʹjjest tõʹst ǥu Lumo alttii määtteez?
Mii vueiʹtlvõõsti tän vuâkka piâssmõõžž?
Mii leʹčči vueiʹtted cõggâd oʹnnstummuž?
Måkkmen pääiʹǩ 2-4 leʹčče čuäjtõõttâm jõs Lumo leʹčči leämmaž nuuʹbb sooǥǥbeäʹl leʹbe jõs son
leʹčči leämmaž jeeʹres âkksaž?
Måkam aaʹššid Lumo mõštt mättʼtõõttâmääiʹjest vääžnʼjen da priʹmeârliʹžžen tän peeiʹv?
Siõr looppâst õhttsaž čõõđjååttmõš, koʹst vuäitt mõõnnâd võl čõõđ tobddjid da jurddjid, koid siõrr
coouni.
Tuõttâd õõutsââʹjest siõrr puuttjen.
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