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Oppimateriaalia erityistarpeeseen

VESSELI 
-sanatason lukijoille
-SUURAAKKOSIN

Kirjaintaulut (A5/A4) & Kirjaintaulu-harjoituskirja (A4)

ÄIDINKIELEN MATERIAALIT

MATTI 
-aloittelijoille
-SUURAAKKOSIN

Koko: A4 ja A5

ISBN 978-951-9849-1-9 ISBN 978-952-93-8211-8

KIRJAINTAULUT 
-A5 36,29€ (Alv 0%) Alv 24% 45,00 €
-A4 52,42€ (Alv 0%) Alv 24% 65,00€

A4: 90,82 €
ALV 10% 99,90 €

A5: 72,64 €
ALV 10% 79,90 €

ISBN 978-952-93-8393-1

Paketit:Vapaasti kopioitava 

harjoituskirja



HARJOITUSKIRJAT 
- selkeät, motivoivat
- systemaattisesti etenevät
- mahdollistavat:

- omatoimisen opiskelun 
- etenemisen omaan tahtiin
- itsearvioinnin

MUKAMATTI ja MATTI, ALOITTELIJAT:

24,09 €
ALV 10% 26,50 €

Esi- ja alkuopetus

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

LUKIJOILLE:

ISBN 978-951-98149-0-6 ISBN 978-951-9849-1-9

25,00 €
ALV 10% 27,50 €

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

MATILDA, 148 s. VESSELI, 130 s.
ISBN 978-951-98149-3-3 ISBN 978-952-93-8211-8

28,64 €
ALV 10% 31,50 €

sivuja 121

Pienaakkosin SUURAAKKOSIN



LUKIJOILLE:
VESSELI, 130 s.

34,09 €
ALV 10% 37,50 €

LUKUKIRJA
123 s.

- luetunymmärtämisen ja sujuvan lukemisen 
harjoitteluun

- tavutettu, lyhyt, hauska teksti
- tekstiin liittyviä sana- ja lausetason  

tehtäviä
- kuvan täydennys luetun ohjeen mukaisesti

ISBN 978-952-92-4192-7

Perustaidot hallitseville
MUKAMATKAAN, 138 s. 25,91 €

ALV 10% 28,50 €

- kielen kuntokartoitus
- kielen huollon harjoituksia
- alkuopetuksen jälkeen
- kielioppia (mm. yhdyssanat, sana-  
   luokat) 
- runsaasti luetunymmärtämiseen 
  harjoittavia tekstejä 

ISBN 978-951-98149-4-0

Pikku-Matin mukavat -pelit
-sanojen tavuttamiseen ja oikeinkirjoituk-
seen harjoittava noppapeli
-kaksi vaikeustasoa: 

I = helppo, II = haastava
-18 laminoitua pelialustaa
-vapaasti kopioitava tehtävävihko

72,58 €
ALV 24% 90,00 €



Play in English -noppapeli

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)

STEP BY STEP  
-pienin askelin englantia

- kopioitava ja selkeä englannin materi-
aali, joka harjoituttaa perussanastoa 
lapselle läheisistä ja tutuista aihepii-
reistä. 

- materiaalin rakenteessa on huomioitu kielellisen kehi-
tyksen häiriöstä kärsivän lapsen erityistarpeet oppima-
teriaalin suhteen. 

- materiaalissa on paljon toistoa, mallisanat ohjaamassa 
kirjoitusta.  

- runsaasti pelejä ja ristikoita. 
- materiaali on rakenteeltaan oppilasta omatoimiseen 

opiskeluun ohjaava, mahdollistaen näin itsenäisen työs-
kentelyn omia tavoitteita kohti edeten.

190,91 €
ALV 10%  210,00 €

72,58 €
ALV 24% 90,00 €

Mukamat oy 
Koivutie 5, 33450 Siivikkala

p.050-345 1712
tilaus@mukamat.fi 

www.mukamat.fiwww.mukamat.fi


