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Näkeminen, kieli, motoriikka, tunnetaidot ja vuorovaikutus
UUSIMMAT JULKAISUT TUKEMAAN OPPIMISTA!
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee koulujen oppilaita koulunkäynnissä ja
opetusalan ammattilaisia heidän työssään tarjoamalla oppimisen tukeen liittyviä
materiaaleja ja julkaisuja. Tuomme Educaan uunituoreet materiaalimme tuttujen
tuotteiden lisäksi.
Tervetuloa tutustumaan julkaisuihimme ja materiaaleihin osastoillemme



Suomenkielinen osasto 6d70
Svenska Hörnan 6p48

Alla uusimmat julkaisumme:




Näkemisen kirjasarjan kaksi uunituoretta osaa:
o

Näkemisen jäljillä. Näkemisen jäljillä on visuaalisen hahmottamisen
ja näkemisen taitojen vahvistamisen tietopaketti, joka sisältää
tehtäviä, tietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä eri hahmottamisen
aihealueilta. Kirjan tarkoituksena on antaa ideoita ja esimerkkejä eri
tasoiseen työskentelyyn edeten helpommasta vaikeampaan.

o

Taitavaksi katsojaksi. Kirja sisältää 60 selkeää kuvaa
kuvalukemisen taitojen harjoitteluun.



KESY – Keskustelu symbolein / SASY – Samtal med hjälp av
symboler. KESY/SASY -kortit ovat kuvin tuettuun ja lapsilähtöiseen
keskustelun toimintamalliin kehitetyt kortit. Materiaalin kortit ovat kaksikieliset
(suomi/ruotsi). KESY/ SASY-korten är ett barncentrerat bildmaterial och en
verksamhetsmodell för samtal i skolan.



KPL-käyttäjän opas. KPL-käyttäjän opas sisältää kuvauksen KPLmenetelmästä ja materiaalin käyttömahdollisuuksista, esimerkkejä erilaisista
harjoituksista sekä niiden toteuttamis- ja sovellusohjeita.



Uppmärksamhet; genom Innogympa. Ovilja, rastlöshet, hetsighet,
ouppmärksamhet, beteendestörningar och handlingsförlamning signalerar om
inlärningshinder. De kan dock bekämpas med funktionella metoder. Målet kan
vara att stabilisera överspändhet, lugna ned sig för att kunna koncentrera sig
eller att lära sig handlingsstyrning. Med önskan om en trevlig
inno(vations)gympa!

Mikäli haluat arvostelukappaleen em. julkaisuista, ole hyvä ja ota yhteyttä
laura.pursiainen@valteri.fi . Lisää tietoa Valteri-Puodin sivuilta ja Valterin kotisivuilta.

LISÄTIEDOT
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Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee tuen tarpeessa olevien oppilaiden
koulunkäyntiä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista. Toimintamme
perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja innovatiivisiin toimintatapoihin. Toimimme
Opetushallituksen alaisuudessa. Tutustu toimintaamme valteri.fi !
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