Suomen Lukkari oy

“Julkaisemme opettajien suunnittelemia työvälineitä opettajien arkeen”
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Olemme uudistaneet valikoimaamme. Sinistä päiväkirjaa on tehty vuodesta 1994 lähtien ja nyt on aika
päästää se eläkkeelle. Viime vuosina päivyrit ovat ohittaneet sen selvästi suosiossa.
Opettajan päivyri ja Opettajan päivyri kalenterilla saavat uudet nimet.
Opettajan päivyri on nyt Opettajan päiväkirja ja
Opettajan päivyri kalenterilla on nyt Opettajan päivyri.
Ohjaajille on tehty ihan uusi Ohjaajan päiväkirja. Kiitos ympäri Suomen
ohjaajille, jotka olivat mukana ideointi- ja kehitystyössä.
Valitsemalla Suomen Lukkari oy:n päiväkirjan tai päivyrin, valitset myös
suomalaisen yrityksen, jonka veroeurot jäävät Suomeen.

www.suomenlukkari.fi

Jari Leinonen
Erityisopettaja, Tampere

Opettajan päivyrit 2021-2022
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Katso sivupohjat netistä!
www.suomenlukkari.fi
Kierresidotussa päivyrissä on
läpinäkyvän muovikannen takana
kaksi kantta: punainen ja musta.
Käyttäjä voi valita itselleen mieluisan tai tuunata ihan oman.

Opettajan päivyri 2021-2022

15,28 € ( ALV 24% 18,95 € )
lankasidottu: Tuotenro 202105, punainen
kierresidottu: Tuotenro 202106, pun./musta
- 168 s.,17cm x 25cm - päätösluettelo
- repäisykulma
- erityistehtävätunnit
- lankasidotussa
- ys-ajan seuranta
lukunauha
- www-linkit
- nimipäivät
- oppikirjat ja tarvikkeet
- vuosikalenteri
- projektikalenteri
- kuukausikalenterit - palaverimuistiot
- nimiluettelo
- muistiosivut
- arviointisivut
- tasku takakannessa
- pisteytystaulukot
- valinnainen kynäpidike

15,28 €

ALV 24%

18,95 €

Opettajan päiväkirjat 2021-2022

12,86 €

Alv 0%

15,95 Alv 24%
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Katso sivupohjat netistä!
www.suomenlukkari.fi
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Opettajan päiväkirja 2021-2022

lankasidottu: Tuotenro 202103
kierresidottu: Tuotenro 202104
12,86 € ( ALV 24% 15,95€ )
- A5-koko, 168 sivua
- arviointisivut
- tyylikäs musta ulkoasu
- pisteytystaulukko
- kovakantinen lankasidottu - erityistehtävätunnit
tai kierresidottu kirja
- oppikirjat ja tarvikkeet
- lankasidotussa lukunauha - päätösluettelo
- repäisykulma
- ys-ajan seuranta
- nimipäivät
- www-linkit
- vuosikalenteri
- projektikalenteri
- kuukausikalenterit
- palaverimuistiot
- nimiluettelo
- muistiosivut

Suomen Lukkari oy, Ippisenkatu 5, 33300 Tampere, tilaus@suomenlukkari.fi,
040-5051936
www.suomenlukkari.fi

Ohjaajan päiväkirja 2021-2022

Katso sivupohjat netistä!
www.suomenlukkari.fi
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UUTUUS !

10,44 €
Alv 0%

12,95 Alv 24%

Ohjaajan päiväkirja 2021-2022

Yli tuhat koulua säästää ja tilaa päiväkirjojamme suoraan nettisivujemme kautta. Siellä
ei tarvita tunnuksia tai salasanoja. Nettisivuillamme ei voi maksaa vaan ainostaan tilata.
Laskutus tehdään asiakkaan valitsemalla
tavalla. Tervetuloa!

Ohjaajan päiväkirja 2021-2022 kierresidottu
Opettajan päiväkirja 2021-2022 lankasidottu
Opettajan päiväkirja 2021-2022 kierresidottu
Opettajan päivyri 2021-2022 lankasidottu
Opettajan päivyri 2021-2022 kierresidottu

kierresidottu Tuotenro 202101
10,44 € ( ALV 24% 12,95€ )
- A5-koko, 168 sivua - työajan seuranta
- vahvat pahvikannet - kuljetusoppilaat
- kierresidottu kirja
- ruudukot
- työviikko aukeamalla - erityistehtävätunnit
- nimipäivät
- hiilihydraattitaulukko
- useita lukujärjestyksiä - kirjat ja tarvikkeet
- vuosikalenteri
- www-linkit
- kuukausikalenterit
- palaverimuistio ja muistiot
- nimiluettelo
- tasku takakannessa
nro 202101
nro 202103
nro 202104
nro 202105
nro 202106

10,44 €
12,86 €
12,86 €
15,28 €
15,28 €

( ALV 24% 12,95€ )
( ALV 24% 15,95€ )
( ALV 24% 15,95€ )
( ALV 24% 18,95 € )
( ALV 24% 18,95 € )
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____
____
____
____
____

MUKAMAT

Oppimateriaalia erityistarpeeseen Nro 201802

ÄIDINKIELEN MATERIAALIT

Nro 202001

ISBN 978-951-9849-1-9

ISBN 978-952-93-8211-8

VESSELI

MATTI

KIRJAINTAULUT

-sanatason lukijoille -A5 36,29€ (Alv 0%) Alv 24% 45,00 €
-aloittelijoille
-SUURAAKKOSIN -SUURAAKKOSIN -A4 52,42€ (Alv 0%) Alv 24% 65,00€

Kirjaintaulut

(A5/A4)

& Kirjaintaulu-harjoituskirja

ioitava
Vapaasti kop
ja
ir
sk
harjoitu
A5
Koko: A4 ja

ISBN 978-952-93-8393-1

(A4)

Paketit:

A4: 90,82 €
ALV 10% 99,90 €

A5: 72,64 €
ALV 10% 79,90 €

HARJOITUSKIRJAT

- selkeät, motivoivat
- systemaattisesti etenevät
- mahdollistavat:
- omatoimisen opiskelun
- etenemisen omaan tahtiin
- itsearvioinnin

Esi- ja alkuopetus

MUKAMATTI ja MATTI,

sivuja 121

ISBN 978-951-98149-0-6

ALOITTELIJAT:
ISBN 978-951-9849-1-9

Pienaakkosin

SUURAAKKOSIN
- suomenkieliset kirjaimet
- kirjain- ja tavutaso
- kuvatuki
- runsaasti toistoa

24,09 €

ALV 10% 26,50 €

LUKIJOILLE:
MATILDA, 148 s.

VESSELI, 130 s.

ISBN 978-951-98149-3-3

ISBN 978-952-93-8211-8

- sanatasolta lauseeseen
- sanavaraston kartoitus
- vieraat kirjaimet
- kuva- ja sanatuki

25,00 €
28,64 €
ALV 10% 27,50 €

ALV 10% 31,50 €

ISBN 978-952-92-4192-7

LUKUKIRJA
123 s.

34,09 €

ALV 10% 37,50 €
- luetunymmärtämisen ja sujuvan lukemisen
harjoitteluun
- tavutettu, lyhyt, hauska teksti
- tekstiin liittyviä sana- ja lausetason
tehtäviä
- kuvan täydennys luetun ohjeen mukaisesti

Perustaidot hallitseville
MUKAMATKAAN,

138 s.

ISBN 978-951-98149-4-0

25,91 €

ALV 10% 28,50 €
- kielen kuntokartoitus
- kielen huollon harjoituksia
- alkuopetuksen jälkeen
- kielioppia (mm. yhdyssanat, sanaluokat)
- runsaasti luetunymmärtämiseen
harjoittavia tekstejä

Pikku-Matin mukavat -pelit
-sanojen tavuttamiseen ja oikeinkirjoitukseen harjoittava noppapeli
-kaksi vaikeustasoa:
I = helppo, II = haastava
-18 laminoitua pelialustaa
-vapaasti kopioitava tehtävävihko

72,58 €

ALV 24% 90,00 €

STEP BY STEP

-pienin askelin englantia
- kopioitava ja selkeä englannin materiaali, joka harjoituttaa perussanastoa
lapselle läheisistä ja tutuista aihepiireistä.
- materiaalin rakenteessa on huomioitu kielellisen kehityksen häiriöstä kärsivän lapsen erityistarpeet oppimateriaalin suhteen.
- materiaalissa on paljon toistoa, mallisanat ohjaamassa
kirjoitusta.
- runsaasti pelejä ja ristikoita.
- materiaali on rakenteeltaan oppilasta omatoimiseen
opiskeluun ohjaava, mahdollistaen näin itsenäisen työskentelyn omia tavoitteita kohti edeten.

Play in English -noppapeli

72,58 €

ALV 24% 90,00 €

190,91 €
ALV 10% 210,00 €

Perussanastoa:
-numerot, värit, kodin ja koulun esineet, eläimet, kasvit,
ruoka-aineet, kehon osat, vaatteet, perusverbit ym.
Sisältää:
- 18 laminoitua pelialustaa, 15 noppaa, 30 pelimerkkiä
- vapaasti kopioitavan oppilaan tehtäväkirjan (36 sivua)

www.mukamat.fi

Mukamat oy

Koivutie 5, 33450 Siivikkala

p.050-345 1712
tilaus@mukamat.fi

