Oppimisen tukena
koulussa ja kotona
* OPETUSMATERIAALIT
- kielipaketit
- matematiikkapaketit
- sopivat myös tukija erityisopetukseen
* KIELIKERHOT
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www.skolarsfinland.fi

LEO ́S ENGLISH
-kielipaketti
Sopii päiväkoteihin ja alakouluun.

OPI
ENGLANTIA
LEIKkiEN!

t.BUFSJBBMJFJWBBEJMVLV
KBLJSKPJUVTUBJUPB
t4PQJJSZINÊUBJZLTJMÚ
PQFUVLTFFO

Hinta: 399 € (alv. 0 %)
+ toimituskulut

Katso video paketista:
www.skolarsfinland.fi
10 AIHEPIIRIÄ
Numerot, kehonosat, halloween, värit, joulu, eläimet,
koulutarvikkeet, perheenjäsenet, pääsiäinen ja ruoka.
OHJEVIHKO
30 valmista tuntisuunnitelmaa vetäjälle (kerran viikossa
käytettynä materiaali kestää koko vuoden).
KOPIOINTIVAPAA MONISTEVIHKO
SEINÄKALENTERI (90 x 70 cm)
Viikonpäivien, kuukausien ja sään opiskeluun.
”Materiaali on todella kovassa käytössä. Meillä se
on käytössä erityisopetuksessa (kehitysvammaisia
koululaisia) ja materiaali on osoittautunut juuri
sellaiseksi, mitä olemme tainneet ”aina” aikaisemmin
kaivata. Selkeä, havainnollinen, runsaasti toistoa, silti
mielekästä ja selkeä kokonaisuus tuntisuunnitelmissa.
Ihan huippu.”
Erityisluokanopettaja

LAULUVIHKO + CD
Helppoja lauluja paketin aihepiireistä.
YLI 100 KUVAKORTTIA (A5)
VÄRIKKÄÄT TARINAKORTIT (A4)

Varaa meiltä materiaalin esittely!

SUOMEA TIMO-HIIREN KANSSA
-kielipaketti
Sopii päiväkoteihin ja alakouluun. Soveltuu
S2-opetukseen sekä valmistavaan opetukseen.

OPI
suomeA
LiikkueN JA
LAULAEN!
t.BUFSJBBMJFJWBBEJMVLV
KBLJSKPJUVTUBJUPB
t4PQJJSZINÊUBJ
ZLTJMÚPQFUVLTFFO

Hinta: 399 € (alv. 0 %)
+ toimituskulut

Katso video paketista:
www.skolarsfinland.fi
10 AIHEPIIRIÄ
Numerot, sää, perhe, koulutavarat, kehonosat, värit,
ruoka, vaatteet, eläimet ja joulu.
OHJEVIHKO
30 valmista tuntisuunnitelmaa vetäjälle (kerran viikossa
käytettynä materiaali kestää koko vuoden).
KOPIOINTIVAPAA MONISTEVIHKO
SEINÄKALENTERI (90 x 70 cm)
Viikonpäivien, kuukausien ja sään opiskeluun.
”Olemme kaivanneet tällaista materiaalia jo pitkään.
Lukutaidottomien lasten kanssa ei ole mahdollista
tehdä S2-tehtäviä. Nyt me harjoittelemme suomea
laulaen ja leikkien. Lapset tykkäävät myös Timo-hiirestä
ja värikkäistä tarinoista.”
Lastentarhanopettaja

LAULUVIHKO + CD
Helppoja lauluja paketin aihepiireistä.
YLI 100 KUVAKORTTIA (A5)
VÄRIKKÄÄT TARINAKORTIT (A4)

Varaa meiltä materiaalin esittely!

KALLES SVENSKA
-kielipaketti
Sopii päiväkoteihin ja alakouluun.

OPI
RUOTSIA
TOIMINNALLISESTI!
t4PQJJSZINÊUBJ
ZLTJMÚPQFUVLTFFO
t.POJQVPMJOFOKB
FSJMBJOFOWBJIUPFIUP
LJSKBPQFUVLTFOSJOOBMMF

Hinta: 399 € (alv. 0 %)
+ toimituskulut

Katso video paketista:
www.skolarsfinland.fi
10 AIHEPIIRIÄ
Numerot, perhe, harrastukset, kehonosat, koulu, eläimet,
värit, vaatteet, ruoka, kartta.
OHJEVIHKO
Valmiit tuntisuunnitelmat leikkeineen.
KOPIOINTIVAPAA MONISTEVIHKO
KOPIOINTIVAPAA PORTFOLIO

”Materiaalin parasta antia on sen toiminnallisuus.
Opetuksen ei tarvitse olla aikuisjohtoista, vaan
meillä myös lapset vetävät leikkejä. Värikäs ja
hauska materiaali on tuonut meille vaihtelua
kirjaopetuksen rinnalle.”
Ruotsin kielen opettaja

SEINÄKALENTERI (90 x 70 cm)
Viikonpäivien, kuukausien, vuodenaikojen ja sään
opiskeluun.
YLI 100 KUVAKORTTIA (A5)
VÄRIKKÄÄT TARINAKORTIT (A4)

Varaa meiltä materiaalin esittely!

DEUTScH MIT LARA UND LUcAS
-kielipaketti
Sopii päiväkoteihin ja alakouluun.

OPI
saksaa
pelaten ja
leikkien!

t4PQJJSZINÊUBJZLTJMÚPQFUVLTFFO
t.POJQVPMJOFOKBFSJMBJOFOWBJIUP
FIUPLJSKBPQFUVLTFOSJOOBMMF

10 AIHEPIIRIÄ
Numerot, perhe, harrastukset, kehonosat,
koulu, eläimet, värit, vaatteet, ruoka, kartta.

Hinta: 399 € (alv. 0 %)
+ toimituskulut

OHJEVIHKO
Valmiit tuntisuunnitelmat leikkeineen.
KOPIOINTIVAPAA MONISTEVIHKO
KOPIOINTIVAPAA PORTFOLIO
SEINÄKALENTERI (90 x 70 cm)
Viikonpäivien, kuukausien, vuodenaikojen
ja sään opiskeluun.
YLI 100 KUVAKORTTIA (A5)
VÄRIKKÄÄT TARINAKORTIT (A4)

Varaa meiltä materiaalin esittely!
www.skolarsfinland.fi

KERTOTAULUMESTARI
-paketti
Erinomainen apu kertotaulujen kertaamiseen
tuki- ja erityisopetuksessa

,FSUPUBVMVKBIBSKPJUFMMBBOQFMJFO 
UBSJOPJEFO LVWJFO NVJTUJTÊÊOUÚKFO 
ÊÊOFFOMVLFNJTFO QJJSUÊNJTFOKB
UFIUÊWJFOBWVMMB

Katso video paketista:
www.skolarsfinland.fi
KERTOTAULUMESTARI-PAKETTI SISÄLTÄÄ:
TEHTÄVÄVIHKO 1
Sisältää kertotaulut 0-5 ja 10 sekä testit.

Hinta: 210 € (alv. 0 %)
+ toimituskulut
(kopiointivapaa materiaali)

TEHTÄVÄVIHKO 2
Sisältää kertotaulut 6-9 ja testit.
KERTOTAULUJULISTEET
KERTOTAULUPALAPELIT

”Tämä on juuri sitä, mitä olen tarvinnut lisämateriaaliksi tukiopetukseen kertotaulujen tehostamiseen.
Paketin tehtävät ovat iloisen värikkäitä ja monipuolisia.
Tässä yhdistyvät erilaiset muistisäännöt ja unkarilainen
matematiikka. Aikaisemmin olen tehnyt tehtäviä itse,
mutta nyt minulla on kaikki valmiina.”
Erityisopettaja

KERTOTAULUKORTIT
PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ
Oppilas sisustaa paperilinnaansa esineillä ja
hahmoilla palkintona tehtävien tekemisestä.

Varaa meiltä materiaalin esittely!

SKOLARSIN
ENGLANNIN KERHO
Järjestetään koulujen tiloissa.

ENGLANNIN HARJOITT
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ENGLANNIN KERHO 0.-3. LUOKILLE.
Kielen harjoittelua leikin lomassa!
Skolars Finland järjestää yksityisiä englannin
kerhoja. Opettelemme englannin kieltä hauskojen leikkien, laulujen, kuvien ja tarinoiden
avulla. Kerhossa puhumme suomea ja englantia.
Lapsi harjoittelee englannin perussanastoa mm.
kalenteri, värit, numerot, vaatteet, ruoat, eläimet.
Tiedustelkaa kerhon mahdollisuutta myös
omaan kouluunne.

VANHEMPIEN PALAUTTEITA KERHOSTA
”Lapsemme on tykännyt kovasti enkkukerhosta. On nyt jo toista vuotta
mukana. Hän on oppinut ällistyttävän paljon sanoja englanniksi! On
erittäin kiinnostunut myös, jos näkee missä tahansa englanninkielisen
sanan ja alkaa tavaamaan/lukemaan sitä ja kyselee, mitä mikin tarkoittaa suomeksi. Häneltä on myös pitänyt kysellä mm. värejä, hedelmiä jne.
englanniksi. Ja pikkuveli, kohta 4v., on myös oppinut joitain eng.kielisiä
sanoja isosiskoltaan.”
”Iso kiitos kerhosta! Lapsemme on innoissaan ja ylpeä kerholainen.
Enkkua opittu jonkin verran, pääasia meille ja lapselle on ollut
kiinnostukseen vastaaminen -eli luontaisesti ollut kielistä kiinnostunut
ja innostunut, nyt saa harrastaa ilman paineita, nautiskellen. Mukavaa
ja opettavaista puuhaa. Hienoa, että tähän on mahdollisuus koululla
iltapäiväkerhon lomassa, tämän tyyppistä harrastetoimintaa saisi olla
tarjolla laajemminkin.”

www.skolarsfinland.fi

TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2018:
Reaaliaineisiin pohjautuva
suomi toisena kielenä
-opetusmateriaali
(sis. fysiikka, ympäristötieto,
historia ja yhteiskuntaoppi)

6MMB7FTB
MVPLBOPQFUUBKB UK
050 357 2714
VMMBWFTB!TLPMBSTöOMBOEö
www.skolarsfinland.fi
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