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LUOKAT 1–6
ja esiopetus 2018

Tulevaisuus tehdään yhdessä

Opettaja on luokan herkin tuntosarvi. Hän havainnoi, 
mikä askarruttaa oppilaita ja kuinka paljon se vie huo-
miota pois juuri sillä hetkellä opiskeltavista asioista. 
Tuemme opettajan työtä monin tavoin, jotta hänen on 
helpompi innostaa kaikki mukaan oppimaan.

Oppimisen digitalisaatio muuttaa koulua ja oppimista. 
Yhä monipuolisemmat opiskelun ja opettamisen mene-
telmät tarvitsevat uusia oppimisen sisältöjä. Uudet 
välineet, materiaalit tai teknologia eivät korvaa opet-
tajaa. Henkilökohtaiset kohtaamiset aikuisen ja lapsen 
välillä sekä lasten kesken ovat yksi koulun tärkeimmistä 
tehtävistä. Koulu ja opettajat luovat turvallisen ympä-
ristön oppilaiden sosiaalisuuden ja yhdessä toimimisen 
kehittymiselle. 

Me teemme Otavassa oppimisen sisältöjä yhdessä 
opettajien kanssa. Näkymä koulun arkeen ja käsiteltä-
vien asioiden kirjoittaminen kohderyhmälle sopivalle 
kielelle ovat keskeisiä periaatteita, kun rakennamme 
koulua palvelevia oppimisen sisältöjä. Kehitystyön 
tuloksena oppilaille suunnatut sisällöt ja opettajaa 
tukevat materiaalit mahdollistavat kaikkein tärkeim-
män: opettajalla on aikaa oppilaiden kohtaamiseen.

Olemme vahvasti mukana luomassa uutta. Tavoittee-
namme on kuunnella asiakkaitamme entistä herkem-
min ja kehittää palveluitamme heidän toivomallaan 
tavalla. Tunnistat meidät jatkossa uudella nimellä: 
Otava Oppimisen palvelut

Suomalainen opettaja on kullanarvoinen ja ansaitsee 
parhaimmat välineet työnsä toteuttamiseen.  
Me teemme osamme, jotta sinun työsi onnistuu.

Yhteistyöterveisin,
Teuvo Sankila
Kustannusjohtaja



Arita: Tulee uusi aspalainen . Viskarin Marja kuvaa hänet ensi viikolla, hän 
laittaa kuvan suoraan sinulle . 
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Yhteyshenkilösi 
 Suunnitteletko uuden materiaalin käyttöönottoa? 
Oman alueesi myyntipäällikkö palvelee sinua .  

Asiakaspalvelu
Haluatko lisätietoa oppimateriaaleista? 
Asiakaspalvelumme vastaa mielellään kysymyksiisi . 

Otava Oppimisen palvelut  
asiakaspalvelunumero  
palvelee ma–pe klo 8–16. 

Tilaukset
Onko sinulla kysyttävää oppimateriaalien  
tilauksiin ja toimituksiin liittyvissä asioissa?  
Sinua palvelee: 

Kirjavälitys Oy
Puh. 010 345 1580 
Sähköposti: kvtilaus@kirjavalitys.fi 
kirjavalitys.fi

Jouni Joronen
Myyntiryhmäpäällikkö 
Pohjois-Suomi 
Puh. 050 310 3084 
jouni.joronen@otava.fi

Tomi Wallin
Myyntipäällikkö 
Länsi-Suomi 
Puh. 0400 765 657  
tomi.wallin@otava.fi

Ulla Timonen
Myyntipäällikkö 
Keski- ja Itä-Suomi 
Puh. 0400 219 226 
ulla.timonen@otava.fi 

Timo Rantala
Myyntipäällikkö 
Etelä-Suomi 
Puh. 0500 602 406 
timo.rantala@otava.fi 

Arja Kuitunen
Myyntipäällikkö
Etelä-Suomi
Puh. 050 523 1649
arja.kuitunen@otava.fi

 
Digimateriaalien tilaaminen
Otavan digimateriaaleja voit tilata Kirjavälityksen 
 Koulu väylältä tai Otavan verkkokaupasta. 
Tilatessasi Otavan verkkokaupasta kirjaudu sisään  
oppilaitoksen tunnuksilla. Tunnukset voi tarvittaessa  
pyytää Otavan  asiakaspalvelusta. (Lisätietoa sivulta 53)
kirjavalitys.fi 
otava.fi/verkkokauppa

Opepalvelusta saat kaikki käytössäsi olevat Otavan digi-
materiaalit. Opepalvelussa voit myös kokeilla Otavan 
digimateriaaleja 30 päivän ajan veloituksetta. Kirjaudu 
Opepalveluun ja aloita kokeilu!

otava.fi/opepalvelu

Oppilaat käyttävät koulun tilaamia Otavan digimateriaaleja  
Oppilaan maailmassa. Opettaja jakaa oppilaille avaintunnukset,  
joilla pääsee Oppilaan maailmaan. Opettaja luo avaintunnukset  
Opepalvelussa Oppilaslisenssit-välilehden kautta.  
Lisätietoja: otava.fi/ukk

otava.fi/oppilaanmaailma

Käyttöönottoedut
 Moniin Otavan oppikirjasarjoihin saa käyttöönottoetuja,  
kannattaa tutustua!

·  Käyttöönottoedut koskevat luokkien 1–6 opettajia.
·  Edut saa koululle tilattujen oppikirjojen määrän 

mukaan, kun tilattujen oppikirjojen määrä on  
vähintään 10 kappaletta.

·  Käyttöönottoedut toimitetaan koululle automaattisesti 
syyslukukauden alkuun mennessä.

·  Digiedut ovat käytössäsi Otavan opepalvelussa.
 

Lue lisää: otava.fi/edut

09 156 6800
(mpm/pvm, myös jonotusajalta) 

asiakaspalvelu@otava .fi

Katso vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin: 
otava.fi/ukk 
 
Katso ohjevideot Otavan digitaalisten palvelujen  
ja aineistojen käyttämisestä:  
otava.fi/ohjevideot
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Seikkailujen  
aapinen ja lukukirja
Seikkailujen tarinat on kirjoittanut Finlandia-palkittu Siri Kolu .  
Veikeät hahmot herättävät lapsen mielikuvituksen ja tekevät lukemaan 
oppimisesta seikkailun . Tarinoiden kautta voi käsitellä tunnetaitoja ja 
ajankohtaisia aiheita: ystävyyttä, erilaisuutta ja toisten kohtaamista .  
Eriyttäminen on otettu vahvasti huomioon, ja lukemista riittää 
kaikentasoisille lukijoille . Digimateriaalit tarjoavat motivoivien pelien 
ja tehtävien lisäksi monipuoliset käytännön työkalut opetustilanteisiin . 

Seikkailujen aapinen
Seikkailujen aapinen tarjoaa monipuoliset työvälineet opetuk-
seen. Se painottaa eriyttämistä alas- ja ylöspäin, ilmaisua ja vuo-
rovaikutusta sekä kirjoitustaidon kehittymistä samassa tahdissa 
lukutaidon kanssa. Rikas kuvitus innostaa tutkimaan kuvaa,  
keskustelemaan ja kirjoittamaan. Aapisen kiehtova tarina Annun 
ja Ollin salatusta ystävyydestä tempaa kaikki oppilaat mukaansa.

OPS – Seikkailujen aapinen ja lukukirja
• Kehitetään oppilaan monilukutaitoa ja ajattelun taitoja:  

kykyä hankkia, muokata, arvioida ja tuottaa tietoa.
• Erilaisten viestien tulkitsemisen ja tuottamisen taidot kehittyvät.
• Yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat keskeisiä menetelmiä. 
• Oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä  

yksin että yhdessä.
• Osallistumista, vaikuttamista ja itseilmaisua tuetaan vahvasti.
• Tekstiympäristö on rikas ja monipuolinen. 
• Tarkoituksenmukaiset digimateriaalit tukevat oppimista. 
• Opettajan materiaaleissa on runsaasti opetuksen eheyttämiseen 

liittyviä ideoita. 

oppikirjailijat: mari backman, kati lassila, kati solastie 
tarina: siri kolu
kuvittaja: johanna lumme, heli pukki
musiikki: tuomo rannankari, soila sariola, maria portaankorva 

Seikkailujen aapisen materiaalit
• Aapinen
• Digiaapinen
• Tehtäväkirja 1 syksy
• Tehtäväkirja 1 kevät
• Opettajan opas syksy
• Opettajan opas kevät
• Kirjoitusvihko (sisältyy 

syksyn tehtäväkirjoihin)
• Lukuseikkailu
• E-tehtäväkirjat
• Suomi toisena kielenä
• Suomi toisena kielenä 

opettajan opas

• Eriyttäminen ja tukiopetus 
• Digiopetusaineisto 
• Digilisätehtävät
• Käden taidot
• Laulut-CD
• Musiikkiopas
• Kirjainkortit
• Leimasimet
• Keppinuket 
• Käsinuket (satubertta.fi)
• Värinopat (earlylearning.fi)

Seikkailujen lukukirja
Seikkailujen lukukirjan teksti eriyttää monella eri tasolla. Tarinoiden 
lisäksi luetaan tietotekstejä ja tutustutaan kielen ilmiöihin. Vuoro-
vaikutus- ja ilmaisutaidot kehittyvät. Aapisesta tutut Annu, Olli ja 
Lempi saavat uusia ystäviä, etsivät aarretta ja ratkovat ristiriitoja. 

Seikkailujen lukukirjan tehtäväkirjoja on uudistettu opettajilta  
saadun palautteen mukaisesti.

Seikkailujen lukukirjan materiaalit
• Lukukirja
• Digikirja
• Tehtäväkirja 2 syksy 
• Tehtäväkirja 2 kevät
• Opettajan opas syksy
• Opettajan opas kevät
• Lukupassi (sisältyy  

syksyn tehtäväkirjoihin)
• Lukuseikkailu
• E-tehtäväkirjat
• Suomi toisena kielenä
• Suomi toisen kielenä 

opettajan opas

• Eriyttäminen ja tukiopetus 
• Digiopetusaineisto 
• Digilisätehtävät
• Käden taidot 
• Musiikkiopas + CD
• Tunne- ja tarinakortit

Digimateriaalit
Seikkailujen digimateriaalit tarjoavat uutta intoa luke-
misen ja kirjoittamisen oppimiseen.
• Seikkailujen aapisen ja lukukirjan laadukkaat peda-

gogiset sisällöt ovat nyt saatavilla myös digikirjoina.

• Helppokäyttöiset digiopetusaineistot tukevat opet-
tajan arkea ja kannustavat oppilaita yhdessä toimi-
miseen. 

• digilisätehtävien avulla oppilas voi itsenäisesti har-
joitella lukemista, kirjoittamista ja kuuntelemista.

Lue lisää s. 9.

Seikkailut alkavat eskarista! Katso s. 50
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Uudistettu
Uudistettu

Katso näyteaukeamat: otava.fi/seikkailujenlukukirja
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Seikkailujen aapinen
Jokaista kirjainta käsitellään kahden au keaman verran. Sekä lukemaan opet te levat 
että lukutaitoiset lapset voivat opetella tarvitsemiaan taitoja samalla aukeamalla 
oppimisesta innostuen.  Kirjainten käsittelyjärjestys mahdollistaa  lukemisen opettelun 
alusta asti oikeilla sanoilla. Kevään teksteissä eriytetään sanatasolta tarinatasolle.   

Seikkailujen lukukirja
Eriyttäminen ja erilaiset oppilaat on otettu huomioon joka kappaleessa. Lukukirja on 
kokonaisteos, joka muodostuu kymmenestä jaksosta. Jokaisessa jaksossa esitellään 
tarinan lisäksi jokin tekstilaji ja tutustutaan kielenilmiöihin opettaja Nokan kanssa.

Veikeät 
hahmot ja 
rikas kuvitus 
houkuttelevat 
tutkimaan 
kuvaa.

Tavutaulut oppilaille, 
jotka harjoittelevat 
äänteitä ja tavuja.

Lisää tavuharjoituksia 
lukemaan opetteleville 
ja sanan muodosta-
mista lukutaitoisille.

Ylöspäin 
eriyttävissä  
sinisissä 
teksteissä  
käytetään 
kaikkia kirjaimia.

Ylöspäin 
eriyttävään 
tekstiin 
liittyvät 
noppatehtävät.

Sujuvien lukijoiden 
teksti on pienempää 
riviltä toiselle 
juoksutettuna.

Vuorokeskustelu jo  
opituilla kirjaimilla.

Sanalaatikot jo opituilla 
kirjaimilla.

Sananuolesta löytyy 
sanoja, yhdyssanoja 
ja sanapareja, joita 
voi etsiä kuvasta.

Tekstin toisessa 
osassa vain vaikeat 
sanat on tavutettu.

Kappaleen 
ensimmäisessä 
osassa on 
isompaa tekstiä, 
virkkeille on omat 
rivit ja teksti on 
tavutettu.

Alaspäin eriyttävä 
virkenauha kiteyttää 
koko tarinan neljällä 
virkkeellä. 

Noppatehtävissä on 
sisältökysymyksiä, 
kielen tutkimista, 
piirtämistä ja luovaa 
kirjoittamista.

Tietotekstien avulla 
tutustutaan eri 
tekstilajeihin ja 
nimetään ne.

Opettaja Nokan avulla 
nimetään kielen ilmiöt, 
joita harjoitellaan. Nokan 
kutkutukset kehittävät 
kielitietoisuutta ja tukevat 
oppilaan ajattelun taitoja.

Seikkailujen tehtäväkirja 1 syksy
Syksyn tehtäväkirja harjoittaa syste-
maattisesti kirjoittamista. Kullekin kir-
jaimelle on kaksi aukeamaa tehtäviä 
kirjaimen piirtämisestä tavun, sanan 
ja virkkeen kirjoittamiseen. Mukana 
tulee erillinen kirjoitusvihko, jossa on 
lisää kirjainmuodon harjoittelua ja 
tilaa saneluille.

Tutustu ylös- ja alaspäin eriyttäviin materiaaleihin s. 8 ja s. 46 Tutustu ylös- ja alaspäin eriyttäviin materiaaleihin s. 8 ja s. 46.

Seikkailujen tehtäväkirja 1 kevät
Kevään tehtäväkirja harjoittaa perus-
taitoja osa-alueittain. Kutakin aapisen 
kappaletta vastaa kolmen sivun koko-
naisuus: kielenhuolto, luetun ymmär-
täminen ja luova kirjoittaminen.

Seikkailujen tehtäväkirja 2 syksy
Tehtäväkirja jatkaa aapisen kevään teh-
täväkirjasta tuttua rakennetta: harjoitel-
laan kielenhuoltoa, luetun ymmärtämistä 
ja luovaa kirjoittamista. Mukana tulee 
erillinen lukupassi. Tehtäväkirjoja on 
uudistettu opettajilta saadun palaut-
teen mukaisesti. Niihin on lisätty perus-
tehtäviä, joiden tehtävätyyppi on 
oppilaalle tuttu. Mukana on myös 
uusia ylöspäin eriyttäviä vihkotehtäviä.

Seikkailujen tehtäväkirja 2 kevät
Tehtäväkirjoissa kartutetaan kielen-
huollon, luovan kirjoittamisen ja  
lukemisen taitoja. Lukukirjan teksti-
lajeja harjoitellaan tehtäväkirjan  
luetunymmärtämisen tehtävissä. 
Uudistetusta tehtäväkirjasta kertaavat 
perustehtävät löytyvät helposti. 



Kati Lassila
Mari Backman 
Kati Solastie
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Aapisen ja lukukirjan materiaaleja
Seikkailujen runsas tuoteperhe tukee erilaisten ryhmien opetusta 
ja antaa valinnanvaraa. 
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Käden taidot -kirjat
Hauskoja vinkkejä ja ohjeita käsitöihin 
ja kuvataiteeseen. Mukana on myös 
valokuvat mallitöistä.

Tunne- ja tarinakortit
Kuvitetut kortit tukevat tunnetaito-
jen harjoittelua sekä auttavat luovan 
kirjoittamisen kehittymisessä ensin 
yhteisen kertomisen tasolla ja myö-
hemmin kirjoittamisen tukena.

Musiikkioppaat
Musiikkioppaissa on laulujen nuotit 
sekä soitto-, leikki- ja liikuntaohjeet. 
Lukukirjan musiikkioppaassa on 
mukana CD, jossa on 14 laulua sekä 
karaokeversiot.

Lukuseikkailut
Ylöspäin eriyttävät tehtäväkirjat luke-
ville oppilaille. Hauskat tehtävät 
kehittävät tarkkaa lukemista ja luku-
tekniikkaa. Lukukirjan Lukuseikkailu 
sisältää myös tietotekstejä ja kerto-
muksia.

Laulut-CD
Aapisen tupla-CD:llä on 11 aapisen 
kirjainlaulua ja 11 muuta laulua sekä 
karaoke versiot.

Opettajan oppaat
Oppaat sisältävät mm. tarinat, aukea-
mat pienoiskoossa, ehdotuksia toi-
minnallisiin työtapoihin, ilmaisu- ja 
vuorovaikutustehtäviä sekä arviointi-
materiaalin.

Eriyttäminen ja tukiopetus 
Runsaat liitepaketit sisältävät ylös- ja 
alaspäin eriyttäviä, kopioitavia liitteitä 
oppilaille. 

Suomi toisena kielenä  
Suomi toisena kielenä -tunneille tar-
koitetut S2-oppikirjat ja opettajan 
oppaat. Lue lisää s. 46.

E-tehtäväkirjat 
Alaspäin eriyttävät E-tehtäväkirjat  
sopivat käytettäväksi rinnakkain 
perustehtäväkirjan kanssa.  
Lue lisää s. 46.
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Opettajan opas Syksy OTAVA
Opettajanopas Syksy 

Eriyttäminen ja tukiopetus sisältää 

ylös– ja alaspäin eriyttäviä liitteitä, joita 

opettaja voi kopioida oppilaille tarpeen mukaan. 

Mari Backman
Kati Lassila
Kati Solastie
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Seikkailujen digimateriaalit

Seikkailujen aapisen ja lukukirjan digikirjat
Lukemaan oppimisen voi aloittaa nyt kokonaan digitaalisesti!  
Uudet digikirjat tarjoavat Seikkailujen aapisen ja lukukirjan 
laadukkaat pedagogiset sisällöt äänillä ja tehtävillä rikastettuna. 
• Helppo käyttöliittymä on suunniteltu lukemaan opettelevalle.  

Esimerkiksi toistuvat symbolit ohjaavat digikirjan käyttöä.

• Kaikki tekstit voi kuunnella.

• Osaan tehtävistä voi vastata myös nauhoittamalla oman vastauk-
sensa, ja lukuläksyn voi äänittää. 

• Kotiläksy on helppo merkitä, ja kirjanmerkki näyttää missä oppi-
las on viimeksi käynyt.

• Digikirjat mahdollistavat eriyttämisen niin, että oppilas voi keskit-
tyä yhteen asiaan kerrallaan ja tehdä omantasoisiaan tehtäviä. 

• Erilaiset oppimisstrategiat ja lisäharjoituksen tarve otetaan huo-
mioon. Esimerkiksi jokaiselle sivulle on varattu tilaa oppilaan 
omille muistiinpanoille tai opettajan ohjeistamalle tehtävälle. 

Tulossa 2018 
Seikkailujen  

lukukirja  
digikirjana

Uutuus!

Digilisätehtävät oppilaalle
• Jokaiseen lukuun on oppimista tukevia tehtäviä.

• Pelien ja tehtävien avulla oppilas voi itsenäisesti  
harjoitella lukemista, kirjoittamista ja kuuntelemista 
ja edetä oman taitotasonsa mukaan. 

Digiopetusaineistot opettajalle
Helppokäyttöiset digiopetusaineistot on tarkoitettu tuntityösken-
telyyn opettajan johdolla. Ne sisältävät myös runsaasti opettajalle 
tarkoitettua materiaalia.
• Oppikirjan ja tehtäväkirjojen aukeamien avulla on helppo 

havain nollistaa opetusta. 

• Aukeamia voi suurentaa ja niiden osia ja yksityiskohtia  
tarkastella.

• Tehtäväkirjojen vastaukset saa näkyviin napauttamalla.

• Aapisen ja lukukirjan kaikki tekstit ja opettajan oppaan tarinat 
on luettu ääneen.

• Lauluista on karaokeversiot.

• Kirjainanimaatioiden nopeutta voi säätää portaattomasti. 

• Innostavat pelit ja tehtävät piristävät oppituntia. Esimerkiksi  
jokaisesta kirjaimesta on runsaasti äänne-, tavu- ja sanatason  
harjoituksia. 

• Opettajan materiaalit -osiossa on opettajan opas liitteineen, 
arviointimateriaali, Eriyttäminen ja tukiopetus -liitepaketti sekä 
kevätpuolella ja lukukirjan aineistossa koetyökalu.

• Aapisen digiopetusaineistossa on S2-tehtävä jokaiseen kappa-
leeseen ja lukukirjan aineistossa S2-kuunteluita.

Kokeile  30 päivää Opepalvelussa!



Taikamaan materiaalit
• Taikamaan aapinen
• Taikamaan lukukirja
• Tehtäväkirjat
• Opettajan oppaat 
• Tehtäväkirjat erityis- 

opetukseen, katso s. 46 
• Kirjainkorttinauha
• Käsialakorttinauha
• Taikamaan laulut 1 ja 2 CD:t

• Taikamaan taideopas ja  
Taikamaan taideopas 2

• Käsinuket (satubertta.fi)
• Keppinuket
• Leimasimet
• Taikamaan esiopetus 

Luen. Kirjoitan. Opin. 
Sinikka Raikunen      

Tässä tehtäväkirjassa 
luet ja kirjoitat 

sanoja ja lauseita.

otava.fi

P 80.2 

583J 

Kannen piirros: Mika Kolehmainen 

ISBN 978-951-1-30299-5

Luen. Kirjoitan. Opin. 2
Sinikka Raikunen      

Tässä tehtäväkirjassa 
luet ja kirjoitat 

sanoja ja lauseita.

otava.fi

P 80.2 

104R  

Kannen piirros: Mika Kolehmainen 

ISBN 978-951-1-30297-1
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Täydennä äidinkielen opetustasi!

Harjoittelemalla vankka pohja kirjoitustaidolle

Luen. Kirjoitan. Opin. 1 ja 2
Alaspäin eriyttävät tehtäväkirjat tukevat luku- ja kirjoitustaidon 
kehittymistä sekä kartuttavat sanavarastoa. Sopii erityisesti  
suomi toisena kielenä -oppilaille. Kirjoissa on uudet malli-
kirjaimet.

Matkaopas ymmärtävään 
lukemiseen 1 ja 2
Ylöspäin eriyttävä tehtävä kirja, joka kehittää 
tarkkaa lukemista ja vahvistaa  lukutekniikkaa. 
Tehtävät  tarjoavat haastetta lukeville oppilaille. 
Matkaopas ymmärtävään lukemiseen 1 -kirjassa 
on uudet malli kirjaimet.

Ymmärtävän lukemisen opas 
kolmosille ja nelosille
Ylöspäin eriyttävät tehtäväkirjat, joiden avulla 
pohditaan luettua, vahvistetaan lukutekniikkaa 
sekä ohjataan tarkkaan lukemiseen.

Sinikka Raikunen      

MATKAOPAS
ymmärtävään lukemiseen 1

Tässä tehtäväkirjassa 
luet erilaisia tekstejä ja 

etsit niistä tietoja.

otava.fi

P 80.2 

848K

Kannen piirros: Mika Kolehmainen 

ISBN 978-951-1-30320-6

Taikamaan aapinen  
ja lukukirja
Taikamaan aapinen vie oppilaat lukemisen 
taikamaailmaan, jossa jokainen onnistuu . Sarjan 
monipuolisen ja helppokäyttöisen kokonaisuuden 
avulla työskentely on sujuvaa ja eriyttäminen 
käy näppärästi . Koko sarjassa on uuden 
opetussuunnitelman mukaiset mallikirjaimet .

Taikamaan tehtäväkirjat sopivat käytettäväksi kaikkien kirjasarjojen kanssa . 
Perustehtävät tarjoavat onnistumisen elämyksiä kaikille, lisätehtävät antavat 
haastetta . Tekstitaitoja-kirja sisältää myös luovan kirjoittamisen ja luetun 
ymmärtämisen tehtäviä . Tehtäväkirjoissa on uudet mallikirjaimet .

Kaikkiin kirjasarjoihin sopivien materiaalien kanssa eriyttäminen sujuu 
näppärästi ja saat tukea suomi toisena kielenä -opetukseen . 

oppikirjailijat: sinikka raikunen, katariina leino 

Lue lisää: otava.fi/taikamaa

Taikamaan tehtäviä 
Kirjaimet ja sanat
ISBN 978-951-1-30291-9

Taikamaan tehtäviä  
Sanat ja lauseet
ISBN 978-951-1-30290-2

Taikamaan tehtäviä  
Käsialakirjoitusta
ISBN 978-951-1-30287-2

Taikamaan tehtäviä 
Oikeinkirjoitusta
ISBN 978-951-1-30288-9

Taikamaan tehtäviä  
Tekstitaitoja
ISBN 978-951-1-30289-6

Sinikka Raikunen      

MATKAOPAS
kynän kiemuroihin

Tässä tehtäväkirjassa 
teet tarkkaa jälkeä kynällä ja 

vahvistat käden ja silmän 
yhteistyötä.

otava.fi

P 80.2 

842K

Kannen piirros: Mika Kolehmainen 

ISBN 978-951-1-30319-0

Matkaopas kynän kiemuroihin
Alaspäin eriyttävä tehtäväkirja kehittää käden  
hienomotoriikkaa sekä vahvistaa käden ja silmän  
yhteistyötä. Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Ylöspäin eriyttävät tehtäväkirjat

Alaspäin eriyttävät tehtäväkirjat



vw
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Uusi Kipinä ja OPS
• Erilaisten tekstien ja kuvien monipuolinen tutkiminen, muokkaaminen, 

arvioiminen, vertaileminen ja tuottaminen harjoituttaa monilukutaitoa. 
• Tuoreita tekstikatkelmia luetaan ja käsitellään sekä yksin että yhdessä. Osa 

teksteistä käsittelee myös muiden oppiaineiden aiheita, jolloin integrointi on 
helppoa.

• Mediataidot kehittyvät oppilaan ikätason mukaisesti.
• Laajemmat kirjoitustyöt, toiminnalliset peliaukeamat, projektit ja 

ongelmanratkaisutehtävät vahvistavat ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja. 
Oman työn suunnittelua, arviointia ja palautteen antamista ja vastaanottamista 
harjoitellaan aina ikätasolle sopivalla tavalla.

• Monipuolisten pari- ja ryhmätehtävien avulla harjoitellaan yhdessä toimimista 
ja yhteistyötä.

• Uuden Kipinän avulla oppilaasta tulee aktiivinen, osallistuva, ympäristöön 
myönteisesti vaikuttava ja rohkeasti itseään ilmaiseva oppija.

oppikirjailijat: sanni arvaja, eija kangasniemi, minna konttinen,  
sini lairio, anu löyttyniemi, satu pesonen-kokko 
tarina: mila teräs 
kuvitus: anita polkutie, heli pukki

Uusi Kipinä 3 digitehtävät
Uudenlaiset digitehtävät tuovat digitaalisuuden luontevaksi 
osaksi oppimista ja korvaavat täysin painetun tehtäväkirjan. 
Tarjolla on paljon tehtävää kolmasluokkalaiselle. 
Digitehtäviä on helppo käyttää, ja niissä on uutuutena 
henkilökohtainen tuki oppilaalle: opetettava asia myös  
ääneen luettuna sekä palaute ja vihjeet tehtävän tekemiseen. 
Oppimispolut tukevat monenlaisia oppijoita ja tarjoavat 
tarvittaessa lisähaastetta oppilaalle. Mukana on kaikki 
tehtäväkirjan opetustekstit ääneen luettuina. Opettaja 
saa tietoa oppilaan etenemisestä ja oppilas omasta 
edistymisestään.

Uusi Kipinä 3 digikirja
Uuden Kipinän innostavat sisällöt ovat saatavilla myös digi-
kirjana. Mukana on tekstit ääneen luettuina, videoita sekä 
opetusosuuksissa havainnollistavia minitehtäviä. Digikirjassa 
on kätevät muistiinpano- ja hakutoiminnot.

Uusi!

Uusi Kipinä -materiaalit
• Oppikirja
• Tehtäväkirja
• E-tehtäväkirja 
• S2-tehtäväkirja
• Opettajan opas 
• Opettajan liitteet 
• Digiopetusaineisto
• Digikirja
• Digitehtävät
• Digipaketti  

(sis. digikirja ja  
digitehtävät)

Uusi Kipinä 3 oppikirja
Kipinä-sarja uudistuu opettajia kuunnellen. Uudessa 
oppikirjassa äidinkielen osa-alueet ovat selkeästi näkyvissä. 
Uuden Kipinän johdonmukainen rakenne ja rauhallinen 
ulkoasu tuovat luontevan mahdollisuuden eriyttämiseen. 
Opetusteksti on ikätason mukaista, ja opetettava asia 
havainnollistetaan esimerkein. Tehtävät erottuvat omana 
kokonaisuutenaan, ja ne alkavat aina perustasosta, jonka 
jälkeen siirrytään luoviin tehtäviin. Jokaisessa jaksossa on 
pelillisiä ohjatun kirjoittamisen tehtäviä.
Mediataidot on nostettu esiin tuomalla mukaan tutustumista 
eri medioihin sekä kehittämällä oppilaan tietoisuutta omasta 
median käytöstä.
Oppikirjan lopussa on erillinen ilmaisutaidon osuus, joka on 
oivallinen lisä vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen. 

Uusi Kipinä 3 tehtäviä
Tehtäväkirja on uudistunut opettajien toiveiden mukaisesti. 
Siinä edetään loogisesti perustehtävistä luovempiin tehtäviin. 
Kirjoitustilaa on lisätty ja tehtävänantoja selkiytetty. 
Jokaisessa luvussa on opetusteksti, joka tiivistää tehtäviin 
liittyvän opetettavan asian. Uudet värikuvat ja rauhallinen 
aukeamarakenne tukevat oppimista. Tehtäväkirja etenee 
samassa järjestyksessä kuin oppikirja. 

Tulossa 2019Uutuus 2018 Tulossa 2020 Tulossa 2021

Uusi Kipinä 3–6
Uusi Kipinä on helposti hallittava kokonaisuus, joka varmistaa äidinkielen perustaidot 
jokaiselle oppilaalle . Uusi Kipinä on opettajan tukena oppituntien suunnittelussa, 
pitämisessä ja arvioinnissa . Oppilaalle Uusi Kipinä tuo oman kokoista oppimista: 
riittävästi perustehtäviä, kertausta, luovuutta ja haasteita . Ja kaiken voi halutessaan 
valita myös digitaalisena!

Lue lisää: otava.fi/uusikipinä

Tutustu alaspäin eriyttäviin materiaaleihin s. 47.

UUSI UUSI UUSI UUSI

UUSIUUSIUUSIUUSI

UUSI
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Kipinä 3–6
Kipinän kekseliäät tarinat, huolella valitut tietotekstit ja 
monipuoliset tehtävät innostavat lukemaan, kirjoittamaan, 
keskustelemaan ja tutkimaan kieltä . Opettajalle Kipinä 
tarjoaa näppäriä eriyttämisen välineitä, kattavat digiaineistot 
tuntikäyttöön ja tukea arviointityöhön .

Oppikirja
Jokaisessa oppikirjan jaksossa on jatkokertomuksen osa tai novelli. Erilai-
set tekstit tehtävineen harjoittavat mm. monilukutaitoa ja lukustrategioita. 
Oppikirjan tehtävät eriyttävät sekä ylös- että alaspäin, ja mukana on myös 
tarinoihin liittyviä luovia tehtäviä. Jakso päättyy aina kirjavinkkeihin.

Tehtäväkirja
Tehtäväkirjassa opittavaa asiaa harjoitellaan yhden tai kahden aukeaman ver-
ran. Tehtävät etenevät helpoista haastavampiin. Mukana on paljon erilaisia 
tekstejä tehtävineen, luetunymmärtämisen ja kuvanlukemisen tehtäviä sekä 
itsenäiseen tiedonhakuun kannustavia tehtäviä. Jokainen jakso päättyy kerta-
ukseen ja itsearviointiin.

Digiopetusaineisto opettajalle
Tuntityöskentelyn tukena on helppokäyttöinen digiopetusaineisto. Jokaisessa 
jaksossa on opettajan opas, opettajan liitteet, opettajan liitteiden vastaukset, 
E-tehtäväkirjojen vastaukset ja S2-tehtäväkirjojen vastaukset.

Digilisätehtävät oppilaalle
Kuunneltaviin kertomuksiin perustuvat hauskat digilisätehtävät harjoittavat 
kuullunymmärtämistä, kirjoittamista, kielitietoa ja itsenäistä tiedonhakua. 
Tehtävät kertaavat oppi- ja tehtäväkirjan aiheita ja soveltuvat oppilaan 
itsenäiseen työskentelyyn.

Digikirja oppilaalle
Digikirjassa on oppikirjan innostava sisältö äänillä ja videoilla rikastettuna. 
Opetustekstit ja kirjallisuusnäytteet voi kuunnella. Kuvia voi suurentaa. Tehtä-
viin voi vastata kirjoittamalla tai äänittämällä.

Kipinä-materiaalit
• Oppikirja
• Tehtäväkirja
• E-tehtäväkirja, katso s. 47
• S2-tehtäväkirja, katso s. 47
• Opettajan opas
• Opettajan liitteet
• Tehtävien vastaukset
• Digiopetusaineisto
• Digilisätehtävät
• Digikirja

oppikirjailijat: sanni arvaja, eija kangasniemi, minna konttinen, sini lairio, 
anu löyttyniemi, irja nikkinen (e-tehtäviä, S2-tehtäviä), satu pesonen-kokko, 
heleena puolitaival 
tarina: mila teräs 
kuvitus: anita polkutie, anna polkutie, heli pukki

Tietoteksti perustuu tosiasioihin ja tutkimukseen. Tietotekstissä 
ei ole kirjoittajan mielipiteitä eikä keksittyjä asioita. Sen tehtävä 
on tarjota uutta tietoa lukijalle. Tietotekstiä luetaan eri tavalla 
kuin kertomuksia.

Parkour

Parkour on hauska laji, jonka harrastajat kiipeilevät puissa ja pylväissä, kulke-

vat muureilla, hyppivät aitojen yli ja loikkivat seinille. Parkourissa yhdistyvät 

sujuva ja tehokas liikkuminen ja omien rajojen kokeilu. 

Parkour on luovaa ja vapaata liikkumista

Parkour syntyi Pariisissa 1980-luvulla. Lajin kehittivät nuoret, jotka halusivat 

liikkua kaupungilla ja puistoissa esteistä välittämättä. Parkouraajat liikkuvat 

juosten, hyppien, kiipeillen, tasapainoillen ja temppuillen. Parkourin harras-

tajat eivät kilpaile toisiaan vastaan. Heidän tarkoituksensa on voittaa itsensä 

ja kehittyä paremmaksi liikkujaksi. Jokainen voi harrastaa parkouria omalla 

tyylillään ja omien taitojensa mukaan. 

Parkour on monipuolinen liikuntalaji

Parkour kehittää voimaa, liikkuvuutta ja kestävyyttä. Parkourin harjoittelun 

voi aloittaa ohjatuissa viikkoharjoituksissa, mutta lajia voi mainiosti harrastaa 

myös lähimetsässä, puistoissa, koulujen pihoilla ja muilla julkisilla paikoilla. 

Parkouraajat liikkuvat vain sallituilla paikoilla. He eivät koskaan riko tai sotke 

paikkoja. 

Tammen tieto ja taito: Sporttilajeja (muokattu). 2011.

Parkouraajat liikkuvat 
esteistä välittämättä.

OTSIKKO

VÄLIOTSIKKO

KUVATEKSTI

VÄLIOTSIKKO

TEHTÄVÄT

l1 Lue viereisen sivun tekstin otsikot. Mistä urheilulajista teksti 
kertoo?

l2 Tutki kuvaa ja kuvatekstiä.
a. Mitä tietoa saat kuvasta?
b. Mitä kuvateksti kertoo?

l3 Lue teksti huolellisesti.

l4 Mitkä ovat tekstin pääasiat?

l5 Poimi tekstistä sanat, joita et ymmärrä. Selvitä sanat.

l6 Lue teksti uudelleen.

 7 Selvitä, millaisia parkour-temppuja ovat
a. rolli
b. droppi
c. askelylitys.

5. Luen tietotekstin

Näin luet tietotekstin:
1. Lue otsikot.
2. Tutki kuvat ja lue kuvatekstit.
3. Lue teksti huolellisesti.
4. Mieti, mitkä ovat tekstin pääasiat.
5. Selvitä sanat, joita et ymmärtänyt.
6. Lue teksti uudelleen.

24 25

Valitse sinulle ja oppilaillesi sopiva kokonaisuus!
Painettu oppikirja + digitehtävät
Painettu oppikirja + painettu tehtäväkirja
Digikirja + painettu tehtäväkirja
Digikirja + digitehtävät

Selkeä 
opetusteksti 
johdattaa 
opittavaan 
asiaan.

Tehtävät on helppo 
löytää omasta 
laatikostaan.

Perustason tehtävät tulevat aina 
ensimmäisenä. Eriyttämisestä on näin 
tehty vaivatonta. 

Luovat tehtävät on merkitty tähdellä.

Opetettava asia on mallinnettu esimerkeillä.

Uusi Kipinä 3
Uusi Kipinä 3 -oppikirjassa äidinkielen osa-alueet ovat selkeästi näkyvissä. 
Opetusteksti on ikätason mukaista, ja opetettava asia havainnollistetaan esi-
merkein. Tehtävät erottuvat selkeästi, ja ne alkavat aina perustasosta, jonka jäl-
keen siirrytään luoviin tehtäviin. 

Tutustu alaspäin eriyttäviin materiaaleihin s. 47.

Katso lisää näytesivuja: otava.fi/uusikipinä

Lue lisää: otava.fi/kipinä

Oppikirjan rakenne on looginen, ja otsikot on 
numeroitu. Oppikirja ja tehtäväkirja etenevät 
samassa järjestyksessä. 

UUSI



E-oppikirjat
Helppokäyttöiset E-oppikirjat sopivat matematiikan erityis-
opetukseen ja yleisopetuksen eriyttävään opetukseen. E-oppi-
kirjat noudattavat yleisopetuksen kirjan selkeää rakennetta. 

Digilisätehtävät
Digilisätehtävillä oppilas kertaa ja vahvistaa opittuja asioita. 
Jokaiselle oppitunnille on useita perustason tehtäviä sekä 
ylöspäin eriyttäviä tehtäviä. Aineistoissa on runsaasti myös 
päässälaskuja luettuina sekä Kassen tasohyppelypeli. Tehtä-
vät toimivat tietokoneella ja tabletilla, koulussa ja kotona.

P51
0DEG
ISBN  978-951-1-28463-5
otava.fi

4b

Hei tuhattaituri! Neljännen luokan kevätluku-

kaudella opit lisää murtoluvuista, mittaamisesta ja 

mittayksiköistä. Lisäksi opit laskemaan desimaali-

luvuilla sekä tutustut negatiivisiin lukuihin. 

Emman, Aten, Kassen ja Kurren kanssa laskeminen, 

pohtiminen ja toimiminen on hauskaa!

T E K I J Ä T

Päivi Kiviluoma
Kimmo Nyrhinen
Pirita Perälä
Pekka Rokka
Maria Salminen
Timo Tapiainen

O
tava

  1     2     3     4     5     6

4b

4b

O
tava

Koko 
sarja valmis!
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Tuhattaituri 1–6
Tuhattaituri kehittää oppilaan matemaattista 
ajattelua rauhallisesti edeten: perusasiat ja 
keskeiset käsitteet opitaan kiireettömästi . 
Matematiikkaa opitaan monipuolisilla 
työtavoilla ja välineillä, eri aisteja käyttäen, 
yhdessä tehden ja tutkien . Oppitunti 
rakentuu toiminnan, tarinan, opetusruudun 
tarkastelun ja päässälaskujen pohjalle . Uusilla 
digimateriaaleilla havainnollistetaan ja 
syvennetään opetettavaa asiaa .

Tuhattaituri ja OPS
• Yhdessä tekeminen ja oppimisen ilo on kantavana ajatuk-

sena koko sarjassa.
• Eriyttäminen on tehty helpoksi.
• Tuhattaituri tarjoaa runsaasti keinoja toiminnalliseen mate-

matiikan opetukseen.
• Oppikirjoissa on ohjelmoinnillista ajattelua tukevia tehtäviä.  

Lisää toimintavinkkejä ohjelmoinnin harjoitteluun löytyy 
opettajan oppaasta.

• Oppikirjoista löytyy TVT-taitoja tukevia tutkimustehtäviä ja 
projektitehtäviä.
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Saatavilla myös ruotsinkielinen versio  
Karlavagnen 1–6. Lue lisää: otava.fi/karlavagnen

Saatavilla myös englanninkielinen versio  
Star Maths. Lue lisää: otava.fi/starmaths

Oppikirjat
Tuhattaituri luo vankan perustan matematiikan oppimiselle. 
Selkeän rakenteen avulla on helppo edetä. Monipuoliset ja 
vaihtelevat tehtävät innostavat oppilaita ja antavat mahdolli-
suuksia eriyttämiseen. 

Digiopetusaineisto
Digiopetusaineisto on kätevä työkalu opetettavien asioiden 
syventämiseen ja havainnollistamiseen. Helppokäyttöinen 
aineisto sisältää muun muassa oppikirjan sivut vastauksineen, 
opetustuokioita, digitaalisia harjoituksia ja muokattavan koe-
työkalun.

oppikirjailijat tuhattaituri 1–2: maarit forsback, anne kalliola, 
arto tikkanen, miia-liisa waneus 
kuvitus: maisa rajamäki-kukkonen 
oppikirjailijat tuhattaituri 3–6: päivi kiviluoma, kimmo nyrhinen, 
pirita perälä, pekka rokka, maria salminen, timo tapiainen 
kuvitus: mirjami manninen
oppikirjailijat tuhattaituri 1–6 e: tuula lassila, irja nikkinen, 
pauliina rantavuori, henna stenberg

Tuhattaituri-materiaalit
• Oppikirja 
• Opettajan opas 
• Vastauskirja 
• 5–6 vihkokirjat, opettajan 

oppaat ja vastauskirjat
• Oppikirja E 

• Opettajan opas E 
• Digiopetusaineisto 
• Digilisätehtävät 
• Tuhattaituri 3–4 -pelipaketti 
• Tuhattaituri Laulut 
• Kasse ja Kurre -käsinuket 

(satubertta.fi)

Lue lisää: otava.fi/tuhattaituri



Tuhattaituri Laulut
Tuhattaiturin laulut ja leikit 
tarjoavat oppitunneille iloisia, 
liikunnallisia ja toiminnallisia 
hetkiä matematiikan parissa. 
Sisältää CD:n, laulujen nuo-
tit ja sanat sekä leikkiohjeita. 
Laulut soveltuvat luokka-
asteille 1–4.
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3

3 3
3 3
3

3

5. Lu-ku 3

kol-me

1. Kuin-ka mon-ta löy-dät a-loi-tus-ku-vas-ta?
Yh-dis-tä lu-ku-suo-raan.

 0  1  2  3 4  5  6 7 8 9 10
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2. Tut-ki lu-vun 3 ha-jo-tus-ta. 
Mer-kit-se lu-vut.

3 3
3 3

3 3
3 3

Kuin-ka mon-ta?

3. Kuin-ka mon-ta?

Ko-ti-teh-tä-vät

Tai-tu-ri-teh-tä-vät

24

4. Tee sa-man-lai-si-a.

3 3
3 3
0 1 1 22 0
2 1 1 00 2

3
3

3
3

5. Jat-ka.

6. Vä-ri-tä.  0           1           2           3

Tai-tu-ri-teh-tä-vät

25

7. Tut-ki. Piir-rä seu-raa-va.

8. Mer-kit-se jo-kai-seen pur-jee-seen e-ri-lai-nen tunnus.
Käy-tä nu-me-roi-ta 1, 2 ja 3 vain ker-ran jo-kai-ses-sa pur-jees-sa.

178

Jat-ka sar-jaa.

1 13 35

Sar-jat

179

Tut-ki-mus-teh-tä-vät

O-mat sar-jat

Tee o-mi-a sar-jo-ja.

Oppitunnin 
ensimmäinen 
aukeama on 
suunniteltu 
siten, että 
jokainen 
oppilas 
onnistuu 
tehtävissä.

Neljännen sivun 
Taituritehtävät 
ovat ylöspäin 
eriyttäviä,  
loogista 
päättelykykyä 
harjoituttavia 
pohdintatehtäviä. 

Kolmannen sivun 
Taituritehtävillä  
vahvistetaan opittua.

Tutkimustehtävät ovat erillinen 
kokonaisuus  kirjan lopussa. Ne tuovat  
tunnille lisää toiminnallisuutta, yhdessä 
tekemistä ja eri ratkaisu tapojen vertailua. 

Päässälaskuilla 
kehitetään sujuvaa 
peruslaskutaitoa.

Kotitehtävät 
kertaavat tunnilla 
opittua.

Kirjan lopussa on 
Projektitehtävät-
kokonaisuus, jossa 
tutustutaan muun 
muassa TVT-taitoihin ja 
ohjelmoinnin alkeisiin.

Tuote- ja hintatiedot luettelon lopussa.18  mATEmATIIKKA, Luokat 1–2

Opettajan opas
Opas sisältää oppikirjan aukeamat 
vastauk sineen sekä runsaasti vinkkejä  
toimin nallisuuteen, yhdessä tekemiseen 
ja arviointiin. Monistettavien liitteiden 
avulla eriytetään alas- ja ylöspäin. 
Pulmiin ja päässälaskuihin annetaan 
erilaisia ratkaisuehdotuksia. Oppaassa on 
summatiivinen koe jokaiseen jaksoon.

Vastauskirja
Oppikirjan tehtävien  
vastaukset on saatavilla  
painettuna kirjana. 
Oppilaat voivat 
omatoimisesti tarkistaa 
luokassa tehtävien 
vastaukset.

Tuhattaituri 1–2
Tuhattaiturin toistuvat tehtävätyypit kannustavat itsenäiseen etenemiseen ja toiminnallisuus tukee oppimista. 
Selkeän rakenteen ansiosta opettaminen on sujuvaa. 

Tuhattaituri 3–4
Eriyttäminen on entistä helpom-
paa. Toiminnallisilla vinkeillä, 
välineiden käytöllä sekä digiope-
tusaineiston havainnollistavilla 
materiaaleilla otetaan huomioon 
erilaiset tavat oppia.

Tuhattaituri 3–4 -pelipaketti
Pelipaketti sisältää yli 70 erilaista matemaattista 
peliä. Pelejä voi pelata yksin, pareittain tai ryh-
missä. Osaa peleistä pelataan pelkillä korteilla, 
osassa käytetään myös pelilautaa tai luokasta 
löytyviä matemaattisia välineitä. Sisältää 20 eri-
laista korttipakkaa, 2 kaksipuolista peli lautaa 
sekä peliohjeet. Korttipakkoja ja peli lautoja on 
mukana tuplasti. Toimii sekä Tuhattaituri 3–4 
-oppikirjojen tukena että itsenäisesti. 

6 7

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10

9 + 7 

=  9 + 1  + 6 

=  10  + 6

= 16

• Lisää ensin kymmen täyteen.
• Lisää sitten loput ykköset.

Yhteenlaskun tulos on summa.

1. Kymmenylitys

1. Laske. Voit käyttää kuvaa apuna.

yhteenlaskettavat
Vähennyslasku
vähenevä vähentäjä

16 – 7

=  16 – 6  – 1  

=  10  – 1

= 9

• Vähennä ensin kymmeneen asti.
• Vähennä sitten loput ykköset.

Vähennyslaskun tulos on erotus.

Yhteenlasku

2. Täydennä kymppipari.

a. 8 + 3 =

3 + 8 =

11 – 3 = 

11 – 8 = 

b. 9 + 5 =

5 + 9 =

14 – 5 = 

14 – 9 = 

c. 7 + 6 =

6 + 7 =

13 – 6 = 

13 – 7 = 

d. 8 + 7 =

7 + 8 =

15 – 7 = 

15 – 8 = 

3. Merkitse lasku ja laske.

0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 

6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 

10

a. Yhteenlaskettavat ovat 5 ja 7.

Tulos: 

b. Vähenevä on 16 ja vähentäjä 9.

Tulos: 

c. Mikä on lukujen 20 ja 18 erotus?

Tulos: 

d. Mikä on lukujen 6 ja 14 summa?

Tulos: 

4. Merkitse lasku ja laske.

a. Atte ostaa koulutarvikkeita, jotka
maksavat yhteensä 13 euroa.
Atella on 8 euroa. Kuinka paljon
lisää rahaa Atte tarvitsee?

Tulos: 

b. Joona ostaa repun ja penaalin.
Reppu maksaa 28 euroa ja penaali
8 euroa. Kuinka paljon ostokset
maksavat yhteensä?

Tulos: 

Emma näkee kotimatkallaan 
2 autoa, 3 polkupyörää ja  
mopon. Kuinka monta  
rengasta niissä on yhteensä?

Taituritehtävät Taituritehtävät

8 9

6 + 4

5 + 3

9 + 6

4 + 3

15

7

8

10

15 – 5

19 – 4

10 – 3 

12 – 4 

Kotitehtävät

5. Yhdistä viivalla yhteenlasku, tulos ja vähennyslasku. 8. Ratkaise, mitä lukuja kuvat tarkoittavat. 

6. Päättele puuttuva luku.  

7. Jatka lukujonoa. 

11 12

13 14 15

a. 10 20 30 70 b. 5 10 15 35

c. 11 15 35 d. 8 14 44

= 

= 

= 

= 

= 

= 

      

 

+  5 = 11

          +    

 

= 14

     
–      =     

    
    +  =  12

      

  +     =  11

      
–      =    

  

a.  6 + 6 = 

7 + 7 = 

8 + 8 = 

9 + 9 = 

b.  6 + 7 = 

7 + 8 = 

9 + 8 = 

8 + 9 = 

c. 13 – 7 = 

15 – 7 = 

17 – 8 = 

17 – 9 = 

1. Laske. 

2.  Merkitse lasku ja laske. 

a.  Yhteenlaskettavat ovat 9 ja 6.

Tulos: 

b.  Vähenevä on 14 ja vähentäjä 6. 

Tulos: 

c.  Mikä on lukujen 15 ja 8 erotus?

Tulos: 

d.  Mikä on lukujen 3 ja 17 summa?

Tulos: 

= 7 +  

= 9 + 

= 5 + 

= 8 + 

= 7 + 

= 9 + 

= 5 + 

= 8 + 

= 7 + 

= 9 + 

= 5 + 

= 8 + 

= 7 + 

= 9 + 

= 5 + 

= 8 + 

= 7 + 

= 9 + 

= 5 + 

= 8 + 
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Tähtitehtävät
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1 11
4 2 1

– 2 0 7
2 1 4

1
2 1 4
+ 1 1 6
3 3 0

1. Laske.

a. 161 + 135 = b. 173 – 49 = c. 123 + 68 – 23 = 

2. Laske allekkain.

a. 563 + 178 – 262

Tulos: 

b. 907 – 259 – 189 

Tulos: 

3. Päättele puuttuva luku.

a. 32 +  = 50

b. 127 –  = 58

c.  + 264 = 406 

d.  – 323 = 518

4. Valitse oikea merkki <, = tai >.

a. 301 – 91   201 b. 277 + 34   310 c. 147 – 57   90

5. Merkitse lasku ja laske. 

a. Atte haluaa ostaa skeittilaudan ja 
kypärän. Lauta maksaa 127 euroa 
ja kypärä 89 euroa. Atella on  rahaa 
109 euroa. Kuinka paljon Aten 
 pitää vielä säästää, jotta hän voi 
ostaa skeittilaudan ja kypärän?

Tulos: 

b. Emma ostaa ratsastuskypärän, joka 
maksaa 57 euroa. Emma ostaa myös 
saappaat, jotka maksavat 68  euroa 
sekä turvaliivin, joka  maksaa 
82  euroa. Kuinka paljon Emman 
ostokset maksavat yhteensä?

Tulos: 

6. Keksi kaksi lukua, jotka sopivat sekä yhteen- että vähennyslaskuun.

a.  +  = 10

 -  = 2

b.  +  = 14

 -  = 2 

c.  +  = 10

 -  = 10

13 – 6 = 7

Lukuyksiköihin hajottaminen

Luku voidaan hajottaa lukuyksiköihin:

126 = 100 + 20 + 6

 

135 < 228 341 > 316 544 > 541 242 = 242

Yhteenlasku allekkain Vähennyslasku allekkain
S K Y S K Y
3 3 7 + 1 8 4

1 1

3 3 7
+ 1 8 4
5 2 1

S K Y S K Y
4 0 4 – 2 7 7

Monta laskua peräkkäin

Tulos: 330

Suuruusvertailu
•	Vertaa ensin satoja.
•	Jos satoja on yhtä monta, vertaa kymmeniä.
•	Jos myös kymmeniä on yhtä monta, vertaa ykkösiä.

Tiivistelmä

vähenevä    vähentäjä

5 + 3 = 8

Yhteenlasku
summa

yhteenlaskettavat

Vähennyslasku
erotus

421   – 207 + 116

9
3 10 14
4 0 4
– 2 7 7
1 2 7

< pienempi kuin
= yhtä suuri kuin
> suurempi kuin

S K Y

1 2 6

Opetusruutu esittelee opetettavan 
asian. Toiminnallisilla vinkeillä, 
välineiden käytöllä sekä digiopetus-
aineiston  havainnollistavilla 
materiaaleilla otetaan huomioon 
erilaiset tavat oppia.

Monipuoliset 
ja innostavat 
Taituri tehtävät 
tarjoavat lisää 
tekemistä 
nopeammin 
eteneville. 

Kotitehtävät 
ovat kappaleen 
lopussa.

Tähtipysäkki on osa jatkuvaa 
arviointia. Tähtipysäkiltä 
siirrytään tekemään 
kolmentasoisia Tähtitehtäviä.

Tiivistelmä kertaa 
jakson asiat ja  auttaa 
oppilasta kokeeseen 
valmistautumisessa.

Jokaisella 
perusaukeamalla  
on pulmatehtävä.  
Kaikki oppilaat 
pääsevät 
harjoittelemaan 
ongelmanratkaisu-
taitoja.
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Tuhattaituri 1–6 digiopetusaineistot opettajalle

Digilisätehtävät 1–6 oppilaille
Oppilas voi valita jokaiseen oppikirjan tuntiin perustason 
ja ylöspäin eriyttävän tason tehtäviä. Tehtävät on suun-
nattu opeteltavan asian oppimisen vahvistamiseen ja ker-
taamiseen. Aineistoissa 
on runsaasti myös pääs-
sälaskuja luettuina sekä 
Kassen tasohyppelypeli. 
Tehtävät toimivat tieto-
koneella ja tabletilla, kou-
lussa ja kotona. 

Tuhattaituri Scratch-studio
Studiossa harjoitellaan lohko-ohjelmoinnin perustoimintoja 
Scratchin graafisessa ohjelmointiympäristössä. Studio sisältää 
yhdeksän projektin aihiot oppilaille sekä valmiit mallit opettajalle. 
Ohjevideoissa opastetaan, 
miten aihioista koodataan 
valmis projekti, sekä esi-
tellään Scratchin perus-
toiminnot. Tuhat taituri 
Scratch-studioon pääsee 
kätevästi Tuhattaituri 2b 
ja 3–6 -digiopetusaineis-
toista.

Vihkokirja
Viidennelle ja kuudennelle luokalle 
on tarjolla myös vihkokirjat. Tehtävät 
ovat pääsääntöisesti samat kuin täyt-
tötilallisessa oppikirjassa. Kaikki teh-
tävät tehdään vihkoon. Vihkokirjoille 
on omat opettajan oppaat ja vastaus-
kirjat.

Opettajan opas
Opettajan opas sisältää oppikirjan 
sivut vastauksineen, runsaasti toimin-
tavinkkejä, liitteitä kaikille oppitun-
neille ja kokeet.

Vastauskirja
Oppikirjan vastaukset on saatavilla 
myös erillisenä painettuna kirjana.

Uutta digiopetusaineistoissa 5 ja 6
• Jakson aiheeseen tutustutaan katsomalla video. Video motivoi 

oppilaita ja kertoo, mihin opeteltavaa asiaa tarvitaan arki elämässä.

• Jakson tavoitteet esitellään oppilaille jakson alussa. Tavoitteisiin 
palataan jakson lopuksi itsearvioinnin yhteydessä.

54

 2
 3

 5
 6

 5
 7

 7
 8

  1  
  10

  9  
  10

 11  
  15

 13  
 15

Erinimisten 
murtolukujen 
yhteenlasku

12.    Murtolukujen yhteenlasku

• Samannimisillä murtoluvuilla  
on sama nimittäjä.

• Samannimisten murtolukujen 
yhteenlaskussa osoittajat lasketaan 
yhteen. Nimittäjä pysyy samana.

• Erinimisten murtolukujen yhteen-
laskussa murtoluvut lavennetaan 
ensin samannimisiksi.

• Laskun tulos supistetaan ja 
ilmoitetaan kokonaisina tai 
sekalukuna, jos se on mahdollista.

Samannimisten 
murtolukujen 
yhteenlasku

     
5
8

 + 
1
8

 = 6
8

( 2

 
  

 =
 

3
4

    
1
2

3 )

 + 
4
6

= 
3
6

 + 
4
6

= 
7
6

 = 1
1
6

1. Laske. Rengasta tulos.

a. 1
3

 + 
1
3

 = b. 2
6

 + 
3
6

 = c.   5  
  10

  + 
  4  
  10

 = 

d. 2
7

 + 
3
7

 = e. 4
8

 + 
3
8

 = f.   4  
  15

  + 
  7  
  15

 = 

2. Laske. Rengasta tulos.

a. 5
7

 + 2
7

 = 

b. 5
4

 + 3
4

 = 

c. 5
6

 + 2
6

 = 

d. 5
3

 + 2
3

 = 

1 1
 1
 2 1

 1
 6   2 2

 1
 3 2

 2
 3
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12.    Murtolukujen yhteenlasku

3. Laske. Rengasta tulos.

a.   1
3

 + 
3
6 b. 

  4  
  15  + 

1
3

c. 1
2

 + 
  1  
  12

4. Laske. Rengasta tulos.

a. 5
6

 + 
  2  
  18 b. 

  7  
  20  + 

  4  
  10 c. 1

4
 + 

  9  
  16

5. Merkitse lauseke vihkoosi ja laske. Rengasta tulos.

a. Leevi harjoittelee kitaransoittoa 
1
3

 tunnista. Tauon jälkeen hän 

soittaa vielä 
1
6

 tunnista. Kuinka 

suuren osan tunnista Leevi soittaa 
yhteensä?

 1
 2

 3
 4

 3
 5

 4
 5

 5
 6

  7  
  12

  9  
  15

 13  
  16

 15  
 16

 17  
 18

Mikä luku lukusuoralla on  
yhtä kaukana luvuista 8 ja −2? 

Luku on .

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

b. Konsertissa puolet laulajista 

pukeutuu siniseen paitaan ja 
  3  
  10

punaiseen paitaan. Kuinka suuri osa 
laulajista on pukeutunut siniseen tai 
punaiseen paitaan?

160

Osaan muuntaa murtoluvun prosenteiksi.

Osaan laskea osan kokonaisesta.

Osaan tulkita taulukoita ja diagrammeja.

Osaan laskea keskiarvon.

Osaan määrittää tyyppiarvon.

Osaan 
hyvin.

Tämän jakson helpoin asia oli .

Tämän jakson vaikein asia oli  .

Miten osaan?
En osaa 
vielä.

Osaan  
jonkin verran.

Osaan 
melko hyvin.

Olen aktiivinen tunnilla.

Keskityn omaan työhöni.

Teen yhteistyötä muiden kanssa.

Huolehdin kotitehtävistäni.

harvoin joskus

Mihin olen tyytyväinen työskentelyssäni?  
Miten voisin parantaa työskentelyäni?

Oma työskentely
usein aina

Tavoitteeni

Itsearviointi

161

Oma tutkimus
Yhdessä

Suunnittele ja toteuta tutkimus yhdessä parisi kanssa. 
Tee tutkimuksen tuloksista diagrammi ja liitä se osaksi 
esitystäsi. Kerro lopuksi tutkimuksen tekemisestä ja 
tuloksista toiselle parille tai koko luokalle. 

Millaisista aiheista diagrammeja on tehty?
Miten tietoja ja tuloksia on esitetty?

• Etsi parisi kanssa lehdistä tai internetistä 
erilaisia taulukoita, tilastoja ja diagrammeja.

Erilaisiin tilastoihin tutustuminen

Suunnittelu
• Valitse tutkimuksen aihe. Aihe voi liittyä 

esimerkiksi kouluun, harrastuksiin tai luontoon.
• Päätä tutkimukseen osallistujat.
• Tee suunnitelma, miten ja milloin keräät 

tutkimukseen tarvittavat tiedot.
• Kirjoita tai piirrä suunnitelma vihkoosi.

Toteutus
• Sovi parisi kanssa työnjaosta.
• Kerää tutkimukseen tarvittavat tiedot.
• Tee tutkimuksen tuloksista diagrammi.
• Tee aiheesta juliste tai diaesitys.
• Sovi parisi kanssa, mitä kumpikin 

sanoo ja tekee esityksessä.
• Harjoittele esitys.

Mitä tutkimustuloksista voi päätellä?
Oliko tutkimustuloksissa jotain yllättävää?

Esitys
• Kerro, mitä tutkitte ja miten.
• Esittele tutkimuksen tulokset 

diagrammin avulla.

Arviointi
• Lopuksi arvioi sekä työskentelyä 

että lopputulosta.
• Pyydä palautetta yleisöltä.

Miten yhteistyö sujui parin kanssa?
Mikä onnistui hyvin?
Mitä olisi voinut vielä parantaa?
Mitä olisi kannattanut tehdä eri tavalla?

22

5.  Harjoittelen

Tasapainolauta toimii kuten vaaka. Tasapainolaudalla voi kehittää paitsi tasapainoa myös lihaskuntoa ja koordinaatiota.

1. Vaaka on tasapainossa. Päättele punaisen punnuksen paino.

a. b.

 =  kg

5 kg
1 kg

1 kg

 =  kg

4 kg
8 kg 6 kg

2. Päättele. Kuinka monta sinistä palloa tulee kolmannen vaa’an tyhjään vaakakuppiin? 
Vaa’at ovat tasapainossa.

Tulos:  sinistä palloa.

3. Piirrä kuva vihkoosi ja ratkaise.

Luokan myyjäisiin paistetaan 12 pitsaa. 
Kahdeksassa pitsassa on ananasta ja 
kuudessa pitsassa on kinkkua. Neljässä 
pitsassa on sekä ananasta että kinkkua. 
Kuinka monessa pitsassa ei ole ananasta 
eikä kinkkua? 

4. Piirrä kuva vihkoosi ja ratkaise. 

Koirien agilitykilpailussa suoralla 
pujotteluradalla kahden kepin 
välinen etäisyys on aina 60 cm. Matka 
ensimmäiseltä kepiltä viimeiselle kepille 
on 6 m 60 cm. Kuinka monta keppiä 
pujotteluradalla on yhteensä?

Perusaukeaman 
tehtävillä harjoitellaan 
kappaleen asiaa. Toisen 
aukeaman monipuoliset 
taituritehtävät tuovat 
haastetta oppilaille.

Pulmatehtäviä voi pohtia 
yksin tai yhdessä.

Jakson lopussa 
oppilas arvioi omia 
työskentelytaitojaan 
sekä osaamistaan. 
Yhdessä-sivuilla 
harjoitellaan TVT-
taitoja ja yhdessä 
tekemistä.

Suositut yhden, kahden ja 
kolmen tähden tehtävät  
löytyvät myös 5.–6. 
-luokkien kirjoista. 

Ohjelmointia ja ongelman-
ratkaisua -tehtävät kirjan 
lopussa voidaan toteuttaa 
opettajan valitsemana 
ajankohtana.

Harjoittelen-kappaleilla 
varmistetaan 
osaaminen. Valokuva 
ja tietoteksti kertovat 
mielenkiintoisia asioita 
jakson aihepiiristä.

• Helppokäyttöisestä digiopetusaineistosta löytyy kaikki tarvittava oppitunnille. 

• Oppikirjan aukeamat saa esille vastauksineen. Tehtävät ja vastaukset voi näyt-
tää yksitellen.

• Opettelemme-osio sisältää materiaalia käsiteltävän asian opettamiseen ja 
havainnollistamiseen.

• Harjoittelemme-osion digitaalisia tehtävillä harjoitellaan ja varmistetaan oppi-
minen.

• Aineisto sisältää oppituntien päässälaskut vastauksineen.

• 1.–4.-luokkien aineistoissa voi kuunnella tarinat.

• Digiopetusaineisto sisältää myös opettajan oppaan ja muokattavat kokeet. 

• Voit tehdä oppituntikohtaisia muistiinpanoja, jotka helpottavat tuntien suunnit-
telua ja toteutusta. 
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Tuhattaituri 5–6
Viidennen ja kuudennen luokan oppikirjoissa jatkuu Tuhattaiturin selkeä rakenne. 
Uudistettu kuvitus tuo iloa ja huumoria oppitunnille.



Tule Tutkimusmatkalle!

Tekijät: 
Kati Aavikko
Satu Arjanne
Sanna Halivaara

P50
0DUA
ISBN 978-951-1-28720-9 
otava.fi

4    YM
PÄRISTÖOPPI

OTAVA

Ympäristösi on täynnä 

jännittäviä tutkimuskohteita 

pienestä siemenestä 

jylisevään ukkosmyrskyyn 

saakka. Avaa kirja ja tule 

Tutkimusmatkalle! 

Tekijät: 
Satu Arjanne
Martti Heinonen
Sanna Jortikka
Jukka Kohtamäki
Mikko Korhonen
Outi Kuusela
Aulikki Laine
Matti Taimi

P50
0DZ9
ISBN 978-951-1-28801-5
otava.fi
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Tutkimusmatka 1–6
Tule Tutkimusmatkalle ympäristöoppiin! 
Uuden OPSin mukainen sarja yhdistää 
viisi tiedonalaa: biologian, maantiedon, 
fysiikan, kemian ja terveystiedon . 
Tutkimusmatkalla opitaan yhdessä 
muiden kanssa: tutkitaan, innostutaan 
ja onnistutaan . Sarja tarjoaa selkeät 
vaihtoehdot toiminnallisten oppituntien 
järjestämiseen .

Lue lisää: otava.fi/tutkimusmatka

Saatavilla myös ruotsinkielinen versio!  
Tutustu: otava.fi/expedition

 

Tutkimusmatka ja OPS
• Tutkimusmatka-sarjassa on vahva tutkimuksellinen  

painotus. 
• Oppilaita kannustetaan toimimaan ryhmässä sekä  

liikkumaan luonnossa. 
• Tavoitteena on herättää oppilaan luontainen kiinnostus 

ympäristöä kohtaan.
• Opittavia asioita katsotaan kestävän kehityksen  

näkökulmasta. 
• Digitaaliset materiaalit kehittävät TVT-taitoja sekä  

auttavat jäsentämään kokonaisuuksia. 
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oppikirjailijat tutkimusmatka 1–2: kati aavikko, satu arjanne, 
sanna halivaara
kuvitus: marjo nygård
oppikirjailijat tutkimusmatka 3–6: satu arjanne, martti 
heinonen, sanna jortikka, jukka kohtamäki, mikko korhonen, 
outi kuusela, aulikki laine, teuvo nyberg,  matti palosaari,  
matti taimi, jyrki uusi-viitala
kuvitus: väinö heinonen

Tutkimusmatka-materiaalit
• Oppikirja
• Lokikirjat luokille 1–2
• Tehtäväkirjat luokille 3–6
• Opettajan opas
• Tehtäväkirjojen 3–6 

vastaukset (pdf)

• Digikirja
• Digitehtävät luokille 3–6
• Digiopetusaineisto
• Digimediatehtävät luokille 3–6 

(Uutuus! Katso s. 27)

Oppikirjat
Oppikirjojen rakenne on helposti lähestyttävä. Jaksojen 
upeasti kuvitetut aloitusaukeamat tukevat tavoitteiden aset-
tamista. Selkeät kuvat, hauskat piirrokset ja monipuoliset 
kartat auttavat opittavan asian havainnollistamisessa sekä 
ylös- ja alaspäin eriyttämisessä. Väliotsikot ja tiivistelmät 
auttavat kertaamaan tai eriyttämään alaspäin. Tutki ja toimi 
-sivuilla päästään tekemään helposti toteutettavia ja turval-
lisia tutkimuksia luokassa tai luonnossa. Kertausaukeamilla 
kerrataan jo opittua ja arvioidaan omaa edistymistä. Lajit 
tulevat tutuiksi eliökorteissa ja lajintuntemussivuilla. 

Tehtäväkirjat
Tehtäväkirjojen avulla harjoitellaan ympäristöopin opiske-
lutaitoja, sovelletaan, syvennetään ja kerrataan. Tehtäväkir-
jat sisältävät tiedon etsimistä, tutkimuksia ja havainnointia. 
Jokaisen jakson alussa laaditaan omat opiskelutavoitteet, 
joiden saavuttamista pohditaan jakson lopussa.

Digitaaliset materiaalit
Tutkimusmatkan kaikki innostavat  
materiaalit ovat tarjolla myös digi-
taalisesti, jolloin sisältöjä lähestytään 
moni mediaisesti äänen, videon ja inter-
aktiivisten havainnollistusten avulla.  
Lue lisää digikirjasta, digitehtävistä,  
digi mediatehtävistä ja digiopetus-
aineistosta sivuilta 26-27.



4    YM
PÄRISTÖOPPI

OTAVA

Ympäristösi on täynnä 

jännittäviä tutkimuskohteita 

pienestä siemenestä 

jylisevään ukkosmyrskyyn 

saakka. Avaa kirja ja tule 

Tutkimusmatkalle! 

Tekijät: 
Satu Arjanne
Martti Heinonen
Sanna Jortikka
Jukka Kohtamäki
Mikko Korhonen
Outi Kuusela
Aulikki Laine
Matti Taimi

P50
0DZ9
ISBN 978-951-1-28801-5
otava.fi

Tule Tutkimusmatkalle!

Tekijät: 
Kati Aavikko
Satu Arjanne
Sanna Halivaara

P50
0DUA
ISBN 978-951-1-28720-9 
otava.fi

P50
0FB7
ISBN 978-951-1-29187-9
otava.fi

Tule Tutkimusmatkalle!

Tekijät: 
Kati Aavikko
Satu Arjanne
Sanna Halivaara

OTAVA OPETTAJAN OPAS

2    OPETTAJAN OPAS

Tekijät: 
Kati Aavikko
Satu Arjanne
Sanna Halivaara

P50     
0FB9   
ISBN 978-951-1-29188-6 
otava.fi

9 7 895 1 1 291 886
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Tutkimusmatka 1–2
Tutkimusmatka 1–2 -oppikirjoissa Vaari, Voltti-koira ja Elsa opastavat oppilasta tut-
kimaan ympäristöopin asioita luokassa ja ulkona. Oppikirjoissa on kahdeksan jaksoa, 
joihin johdattavat aloitusaukeamien upeat kuvat sekä opettajan materiaalista löyty-
vät tarinat. Lajit tulevat tutuiksi eliökorttien avulla. Jokaisessa jaksossa on Tutki ja toimi 
-aukeamia, joissa ohjataan oppilaita toiminnallisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Jakso 
päättyy kertausaukeamaan, jossa kerrataan yhdessä toimien, usein pelaten. 

Kokemuksellisuus, 
ajattelun kehittyminen 
ja kestävä elämäntapa 
kulkevat matkalla 
mukana. 

Erilaiset oppijat 
on huomioitu 
kirjan tekstissä 
ja tehtävissä.

Jokaisessa jaksossa on Tutki ja 
toimi -aukeamia, joissa opitaan 
tutkimalla ja tekemällä itse.

Lokikirjat 1 ja 2
Tehtäväkirjat tukevat oppilaan omaa 
kasvua ja luontosuhteen heräämistä. 
Innostavien tehtävien avulla opitaan 
tutkimalla ja tekemällä itse. Jokai-
nen luku alkaa päivämäärän ja säätilan 
havainnoimisella ja merkitsemisellä, 
ja loppuu oman tunnetilan arviointiin. 
Kertausaukeamilla oppilas arvioi omaa 
toimintaansa ja oppimistaan.

Opettajan oppaat 1 ja 2
Opettajan opas tarjoaa vaihto-
ehtoisia työtapoja oppitunnin 
kuluksi: perinteinen opetuskes-
kustelu, toiminnallinen draama 
tai ulkona oppiminen. 
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Tutkimusmatka 3–6
Tutkimusmatka 3–6 -oppikirjoissa aiheisiin tutustutaan Tuulin ja Taiton 
kanssa. Oppikirjojen rakenne on helposti lähestyttävä, tekstit ovat selkeitä 
ja oppilaslähtöisiä. Jaksojen upeasti kuvitetut aloitusaukeamat johdattavat 
aiheeseen ja samalla oppilas asettaa omat opiskelutavoitteensa. Korkealaa-
tuiset kuvat, piirrokset ja kartat havainnollistavat opittavaa asiaa. Väliotsikot 
ja tiivistelmät helpottavat eriyttämistä. Ne myös auttavat oppilasta kertaa-
maan keskeisimmät asiat. Tutki ja toimi -sivuilla tehdään helposti toteutet-
tavia ja turvallisia tutkimuksia luokassa tai luonnossa. Lajit tulevat tutuiksi 
lajintuntemussivuilla. Kertausaukeamilla kerrataan jo opittua ja arvioidaan 
omaa edistymistä.
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27 KITKA JA ILMANVASTUS  
 OVAT VOIMIA

Painovoiman lisäksi ympärillämme vaikuttaa 
paljon muitakin voimia. Kitka ja ilmanvastus 
ovat liikkumiseen liittyviä voimia. Tiesitkö,  
että molemmista voimista on sekä haittaa  
että hyötyä?

Mikä aiheuttaa kitkan?

Kitka on voima, joka vaikuttaa kahden toisiaan 
hankaavan pinnan välillä. Se vastustaa pintojen 
liukumista. Kitkan takia ajoneuvon saa liikkeel-
le, kääntymään ja pysähtymään. Polkupyörän 
renkaiden pito johtuu siitä, että tien ja renkaan 
välillä on kitkaa. Ilman kitkaa rengas pyörisi tyh-
jää, pyörää ei saisi liikkeelle eikä kääntymään. 

27.1 Kitka on  
sitä suurempi,  
mitä karheampia  
pinnat ovat.

Kitka pitää esineet paikallaan. Esimerkiksi 
mäkeen pysäköity auto tai vaikkapa huonekalut 
pysyvät kitkan avulla paikoillaan. Jos kitka ei vai-
kuttaisi, esimerkiksi sohvan siirtämiseen tarvit-
taisiin vain pieni tönäisy. Ilman kitkaa ruuvit ja 
naulat irtoaisivat puusta helposti.
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Suuresta kitkasta on  
toisinaan hyötyä

Kitkan suuruuteen vaikuttaa toisiaan hankaa-
vien pintojen laatu eli se, mistä aineista pinnat 
on valmistettu ja kuinka karheita ne ovat. Mitä 
karheampia toisiaan hankaavat pinnat ovat, sitä 
suurempi kitka on. Lisäksi kitkaa voidaan suu-
rentaa puristamalla pintoja kovempaa toisiaan 
vasten.

Joissakin tilanteissa suuresta kitkasta on 
hyötyä. Esimerkiksi kuvioidun pyöränrenkaan ja 
lumisen tien välinen kitka on suurempi kuin si-
leän renkaan ja tien välinen kitka. Samasta syys-
tä kengän pohjissa on kitkaa parantavia kuvioi-
ta. Myös materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa 
kitkavoiman suuruuteen. Kumiset kengän pohjat 
pitävät useimmilla alustoilla hyvin.

Kitkaa voidaan pienentää

Koneissa ja laitteissa kitka synnyttää lämpöä ja 
aiheuttaa koneen osien lämpenemistä. Tämä 
 lisää koneiden energiankulutusta ja kuluttaa 
osia. Kitkan vähentämiseksi on monenlaisia 
keinoja. Kitkaa voidaan pienentää voitelemalla 
toisiaan hankaavat pinnat öljyllä tai asettamal-
la pintojen väliin rullia tai kuulia. Esimerkiksi 
polku pyörän akseleissa on kuulalaakereita, jot-
ka estävät pintojen hankaamisen toisiaan vas-
ten. Ne muuttavat liukumisen vierimiseksi.

27.3 Luistovoiteen avulla kitkaa 
pyritään pienentämään.

27.2 Pyörän jarrupalat tehdään 
kumista, jotta kitka olisi suuri. 
Mitä voimakkaammin puristat 
käsijarrua, sitä suurempi kitka 
syntyy ja sitä nopeammin saat 
pyörän pysähtymään.

27.4 Kuulalaakerilla pienenne-
tään pintojen välistä kitkaa.

Selkeät kuvat, piirrokset ja kartat auttavat opittavan asian 
havainnollistamisessa sekä ylös- ja alaspäin eriyttämisessä. 

Teksti on 
selkeää ja 
oppilas-
lähtöistä. 

Käsitteet on 
lihavoitu ja 
selitetty heti 
käsitteen 
mainitsemi-
sen yhtey-
dessä.

Väliotsikot ja 
tiivistelmät 
auttavat ker-
taamaan tai 
eriyttämään 
alaspäin.

Opettajan oppaat 3–6
Opettajan opas tarjoaa vaihto-
ehtoisia työtapoja oppitunnin 
kuluksi: perinteinen opetuskes-
kustelu, toiminnallinen draama 
tai ulkona oppiminen. Mukana 
on myös vuosikalenteri, liitteet 
ja vastaukset sekä kokeet ja 
vastaukset.

Tehtäväkirjat 3–6
Tehtäväkirjat sisältävät tiedon 
etsimistä, tutkimuksia ja havain-
nointia. Jokaisen jakson alussa 
laaditaan omat opiskelutavoit-
teet, joiden saavuttamista poh-
ditaan jakson lopussa. Kirjan 
lopussa on havaintovihko, johon 
voi merkitä havaintoja ja mittaus-
tuloksia. Tehtäväkirjan vastaukset 
saatavina pdf-tiedostona.



Karttakirja luokille 1–6
Upeita ympäristö- ja luonnontie-
don sekä historian ja uskonnon kart-
toja! Kartastossa on mm.  Suomen 
maakunnat, kuntarajat , tähti taivaan 
ihmeet ja  avaruuden  tut kiminen, vuo-
det ja  vuorokaudet, kuvakartat eri 
maan osien eläimistä, pinta-alat, 
väkiluvut, pääkaupungit ja valtioiden 
 tiedot lippuineen. Mukana on on pal-
jon tietoa maa pallon ennätyksistä.
ISBN 978-951-1-29929-5

Koulun kartasto
Selkeä peruskartasto, joka 
tarjoaa karto grafiset tiedot 
koko maailmasta. Maanosat 
esitellään karttojen lisäksi 
perustiedoin ja valokuvin. 
Mukana on itsenäisten val-
tioiden taulukko lip puineen 
sekä teemakarttoja maapal-
losta ja ihmisen toiminnasta. 
ISBN 978-951-1-27898-6

Digi

Kokeile  

30 päivää 

Opepalvelussa!
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Digikirja oppilaalle
Digikirja tarjoaa painetun oppikirjan sisällön (tekstit, 
kuvat, kartat) sekä videoita ja interaktiivisia havain-
nollistuksia. Lisäksi digikirja antaa mahdollisuuden 
kuunnella oppikirjan tekstit sekä tarkastella kuvia 
lähemmin. Tehtäviin voi vastata kirjoittamalla, äänit-
tämällä tai kuvatiedostolla. 

Digimediatehtävät oppilaalle
Oppilaille tarkoitetut digimediatehtävät sisältävät jokaista oppi-
kirjan lukua kohden yhden tvt-tuokion, sekä kolmiosaisen teh-
tävän. Digimediatehtävät syventävät oppikirjassa käsiteltävää 
aihetta tai lähestyvät sitä hieman eri näkökulmasta. 

Kerro, Ota selvää ja Tee itse -tehtäviin voi vastata kirjoittamalla, 
kuvatiedostolla tai videolla. Helppokäyttöiset digimediatehtävät 
soveltuvat sekä painetun että digitaalisen materiaalin käyttäjille 
ja ne toimivat myös älypuhelimessa.
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Digitehtävät oppilaalle
Tutkimusmatka 3-6 oppilaan digitehtävät vastaavat 
sisällöltään painettua tehtäväkirjaa. Digitehtävissä oppi-
las saa välittömän palautteen ja voi seurata edisty-
mistään. Avoimiin tehtäviin voi vastata kirjoittamalla, 
äänittämällä tai kuvatiedostolla. Mukana on myös mm. 
monivalinta-, järjestely- ja jäsentelytehtäviä.

Digiopetusaineisto opettajalle
Helppokäyttöinen digiopetusaineisto sisältää oppitunnin asiaa selkeyttävää ja havainnollis-
tavaa materiaalia oppituntikokonaisuuksiin jaoteltuina palasina. Tarjolla on kuvia, videoita, 
havainnollistavaa materiaalia, ja yhteisesti tehtäviä digitaalisia tehtäviä. Lajintuntemuksessa on 
suuret kuvat sekä lintujen äänet. Mukana on myös muokattavat kokeet.  

Digiopetusaineistossa 
on jokaiselle oppitun-
nille interaktiivinen 
opetustuokio, jossa on 
havainnollistavia kysy-
myksiä ja interaktiivi-
sia kuvia oppitunnin 
aiheesta.

Taulu-välilehdeltä löytyy 
oppituntikohtainen muokat-
tava PowerPoint-aineisto, jota 
opettaja voi muokata ja jakaa 
oppilalle.

Tehtävät-välilehdellä on yhdessä 
pohdittavia kysymyksiä ja tehtäviä.

Opettajalle-välilehdellä on tun-
nin pedagogiset ohjeet ja tulos-
tettava lisämateriaali esimerkiksi 
monisteet.

Valtakunnallinen opetussuunnitelma tarjoaa väljät puitteet 
alueellisille opetussuunnitelmille. Tutkimusmatkassa 
valtiotyöohjeet löytyvät digiopetusaineiston Opettajalle-
osiosta.

Digiopetusaineisto sisältää opettajan 
oppaan liitteineen (pdf), sekä jakso-
kohtaiset muokattavat kokeet (docx).

Uutuus!



Jump in!

otava.fi     P89.5     0FN5     ISBN 978-951-1-29435-1

Hyppää mukaan hauskaan 
englannin opiskelun maailmaan!

Jump in! on toiminnallinen, yhdessä oppimisen 
taitoja ja vuorovaikutusta korostava 
varhennetun englannin oppimateriaali.

Jump in! -materiaali:
Oppilaan kirja
Opettajan opas
Äänite
Digilisätehtävät

Jump in!

Elisa Haukka
Marjo Rantanen
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Jump in! 
Jump in! on uusi varhennetun englannin opetuksen 
materiaali, jonka pelit, leikit ja laulut tekevät opis-
kelusta hauskaa . Tarjolla on runsaasti eritasoisia 
tehtäviä, joiden avulla eriyttäminen on sujuvaa . 
Helppokäyttöinen Jump in! tarjoaa monipuolisen 
materiaalin opettajan työn tueksi . Sarja korostaa 
laaja-alaisen osaamisen taitoja ja mahdollistaa 
aineintegraation .

Oppilaan kirja
Oppilaan kirjassa on runsaasti toiminnallisia tehtäviä, jotka 
harjoittavat yhteistyötaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja 
oman toiminnan ohjaamista. Aloitusjaksoissa harjoitellaan 
perusasioita, jonka jälkeen käsittelyjärjestys on vapaa. Näin 
aineintegraatio on erityisen helppoa. Jokaisessa jaksossa on 
10 harjoiteltavaa sanaa, ja niissä toistuvat myös aloitusjakso-
jen perussanat. Lisäksi harjoitellaan tavallisimpia fraaseja ja 
ääntämistä. Kirjan lopussa on Extra-osio, jossa on lisätehtäviä.

Digilisätehtävät
Interaktiivisten digilisätehtävien avulla oppilas voi harjoitella 
perussanastoa ja fraaseja hauskasti ja monipuolisesti.

Digiopetusaineisto
Digiopetusaineisto toimii opettajan apuna suunnittelussa ja 
oppitunnilla. Aineisto sisältää oppilaan kirjan klikattavine rat-
kaisuineen, äänitiedostot ja opettajan materiaalit.

Opettajan materiaali
Opettajan materiaali sisältää tuntien suunnittelua ja tun-
tityöskentelyä helpottavaa lisämateriaalia, kuten jaksojen 
käsittelyvihjeitä, ajankäyttösuunnitelmia, toimintakortteja, 
lisätehtäviä ja vinkkejä TVT:n hyödyntämisestä sekä aine-
integraatioon liittyviä ohjeita.

Luokkaäänite
Luokkaäänite sisältää kirjan kuuntelutehtävät ja laulut. Äänite 
on saatavana CD:nä.

Jump in! -materiaalit
• Oppilaan kirja
• Digilisätehtävät
• Digiopetusaineisto
• Opettajan materiaali (mustavalkoinen, painettu)
• Opettajan materiaali (digitaalinen, värillinen pdf-tiedosto)
• Luokkaäänite (CD) 

oppikirjailijat: elisa haukka, marjo rantanen
kuvittaja: hanna rinne

Pelit, laulut ja 
leikit tekevät 
opiskelusta 
hauskaa.

Toimintakortti-
tehtävät 
kannustavat 
tekemään yhdessä. 
Toimintakortit 
löytyvät opettajan 
materiaalista.

Opettajan materiaali
Opettajalle on tarjolla runsas kokonaisuus opetuksen 
tueksi sekä mustavalkoisena painettuna että digitaalisena 
värillisenä pdf-tiedostona. 

Oppilaan kirja
Oppilaan kirjan jakson tehtävät etenevät tunnistustehtävistä 
kynätehtäviin ja edelleen ylöspäin eriyttäviin tehtäviin.

Kynätehtävät 
tukevat muistiin 
painamista.

Jump in! soveltuu hyvin myös tuki- ja lisämateriaaliksi, 
yhdysluokkaopetukseen ja joustavaan alkuopetukseen .

Lue lisää:  
otava.fi/jumpin

Digiopetusaineisto opettajalle
Digiopetusaineisto toimii opettajan apuna suunnittelussa  
ja oppitunnilla. Aineisto sisältää oppilaan kirjan klikattavine 
ratkaisuineen, äänitiedostot ja opettajan materiaalit.



Uutuus!
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High five!
Uusi High five! tuo toimintaa oppimiseen ja 
innostaa tekemään yhdessä . Jännittävä tarina ja 
herkullinen kuvitus saavat oppimaan englantia 
kuin huomaamatta . High five! sopii sujuvasti 
erilaisiin viikkotunti määriin ja eritasoisille 
oppijoille . Uudenlainen digiaineisto auttaa 
elävöittämään ja eriyttämään opetusta .

Lue lisää: otava.fi/highfive 

High five! ja OPS
• Uusi kieliaines otetaan heti käyttöön viestintätilanteissa. 
• Materiaalissa on runsaasti pelejä ja toiminnallisia tehtäviä.
• Vinkit ja itsearviointisivut ohjaavat oppimaan oppimiseen.
• Alas- ja ylöspäin eriyttämisen apuna ovat tekstikirjan ydin-

aukeama lisäsanastoineen, lisätekstit sekä vinkit opettajan 
oppaassa. Omakohtaiset salkkutehtävät eriyttävät oppilaan 
oman kielitason mukaan. Sarjaan on myös erillinen alaspäin 
eriyttävä tehtäväkirja.

• Monipuoliset digitaaliset materiaalit tukevat eriyttämistä ja 
TVT-taitojen kehittymistä. Texts

Tekstikirjan rikas kuvitus ja monipuoliset tekstit harjoittavat 
monilukutaitoa. Kunkin peruskappaleen kuvasanasto ja keskei-
set fraasit ovat omalla aukeamallaan, jota voi käyttää myös eri-
yttämiseen. Tarttuvat chantit tutustuttavat rakenneasioihin, ja 
ääntämistä opitaan elämyksellisten toimintatarinoiden avulla. 
Mukaansatempaavat laulut ja pelit innostavat englannin opiske-
luun. Nopeammille oppilaille on lisäsanastoa ja lisätekstejä. 

High five! 5 -kirjassa chantit, laulut ja osa peleistä siirtyvät tehtä-
väkirjan puolelle, ja tekstikirjassa saavat lisää tilaa oikean elämän 
tekstit ja kulttuuritietous ja -vertailu. Koko aukeaman kokoinen 
peli kertaa jokaisen jakson.

oppikirjailijat: mari kalaja, niina korpela,  
raija kuja-kyyny-pajula, jamie mäkinen, päivi pelli-kouvo 
kuvittaja: noora katto, mikko kankaanpää

Tulossa!
High five! 6 ilmestyy 2019 .

High five! -materiaalit
• Tekstikirja
• Tehtäväkirja
• Eriyttävä tehtäväkirja
• Ratkaisut
• Äänitteet
• Opettajan materiaali 

(mustavalkoinen, painettu)
• Opettajan materiaali  

(digitaalinen, värillinen 
pdf-tiedosto)

• Digikirja
• Digilisätehtävät
• Digiopetusaineisto
• Digikokeet
• Arviointimateriaalit

Digitaaliset materiaalit
• Painetun teksti- ja tehtäväkirjan sijaan voi 

valita digikirjan. 

• Painettujen kirjojen käyttäjät voivat ottaa 
käyttöönsä digilisätehtävät. 

• Opettajan digiopetusaineisto toimii apuna 
opetuksen suunnittelussa ja oppitunnilla. 
Aineisto sisältää mm. teksti- ja harjoitus-
kirjan klikattavine ratkaisuineen, äänitiedos-
tot ja opettajan materiaalit. Lue lisää s. 33.

Activities
Selkeän tehtäväkirjan avulla tunti sujuu joustavasti. Ensin har-
joitellaan kappaleen ydinasioita, ja sitten sukelletaan kuvaan, 
tarinaan ja rakenneasiaan monipuolisten tehtävien avulla. Opit-
tuja asioita kootaan ja syvennetään salkkutehtävässä, jonka voi 
toteuttaa erilaisin välinein. Tehtävät päättyvät itsearviointi sivuun 
ja lisätehtäviin. Jokaisessa jaksossa on kertaustehtäviä, ja touko-
kuuta varten on oma, toiminnallinen osio. High five! 5:ssä itsear-
viointi ja opiskelun suunnittelu saavat entistä suuremman roolin.



Do you have a pet?

No, I don’t.

a cat
[kᴂt]

a dog
[dᴐg]

a rabbit
[rᴂbit]

a hamster
[hᴂmstә(r)]

a rat
[rᴂt]

a goldfish
[gәuldfiʃ]

a snake
[sneik]

a tiger
[taigә(r)]

a lion
[laiәn]

a zebra
[zebrә]

an elephant
[elifәnt]

a giraffe
[dʒiˈrɑːf]

Go ahead!

Do you have a dog?

Yes, I do.  
I have a goldfish.

a crocodile
[krɔkədail]

a lizard
[lizəd]

a pony
[pəuni]

a mouse
[maus]

a spider
[spaidə(r)]

a monkey
[mʌŋki]

...go!steady...Ready...3
Do you have a pet?

Do you have a pet?
Yes, I do. 
I have a dog 
And it says “woof”.

Do you have a pet?  
Yes, I do. 
I have a cat 
And it says “meow”.

Do you have a pet? 
Yes, I do.  
I have a fish 
And it says “glub”.
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Kuvanlukutaitoa harjoitellaan  
tutkimalla ensin kuvaa.

Ready, steady, go 
-aukeama tarjoaa 
perussanaston 
ja viestinnällisen 
tilanteen.

Digikirja
High five! -sarjan digikirja tarjoaa painetun teksti- ja tehtäväkirjan laadukkaan sisäl-
lön pelillisessä oppimisympäristössä. Oppilas valitsee avatar-hahmon, joka seikkai-
lee pelissä. Tehtä viä suorittamalla hän kerää erilaisia palkintoja. Peleistä ja tehtävistä 
oppilas saa välittömän palautteen ja samalla ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja 
opiskelustaan. Digikirjassa voi näppärästi seurata suoritustilannetta ja -tasoa, ja oppi-
mispolut ohjaavat oppilasta keskittymään omiin kehitysalueisiinsa. Digikirja sisältää 
myös esimerkiksi kuuntelut ja kulttuurivideot sekä kätevän sanastohaun.

3 So many animals!

Simon has a new friend. His name is Tom.

SIMON:  Do you have a pet, Tom?
TOM:    No, I don’t. But I love animals. Do you have a pet?
SIMON:  Yes, I do. I have a cat. His name is Charlie.
EMMA:   And I have a rabbit. Her name is Poppy.
TOM:    Listen! Open your book, Simon!
EMMA:   Look! A snake.
TOM:    Wow! Cool!
SIMON:  Now you have a pet, Tom. A black snake.
EMMA:   And two dogs, a goldfish, eight hamsters… 
TOM:    So many animals!
SIMON:  A tiger, a zebra, an elephant,  
    a giraffe, a lion… You have a zoo! 
TOM:    Oh no. Your phone, Simon!
EMMA:   And my football!
TOM:    Close your book, quick!

Do you have a pet?

26 27

Action!
So many balls!

ROSIE:    A ball.
CHARLIE:  Balls! So many balls!

ROSIE:    A book.
CHARLIE:  Books! So many books!

ROSIE:    A rabbit.
CHARLIE:  Rabbits! So many rabbits!

ROSIE:    A snake.
CHARLIE:  Snakes! So many snakes!

3 Cats and tigers

FINISH

START

a rabbit
a goldfish

a tiger

a giraffe

ACT!

ACT!

ACT!

ACT!
ACT!

ACT!

ACT!

28 29
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In the USA the speed limit on highways is 
usually from 65 to 70 miles per hour. Texas 
has the highest highway speed limit in USA. 
On a road between Austin and San Antonio 
you can drive 85 miles per hour! 

     Every school day almost 24 million children in 
the US take the yellow school bus to go to school. But why 
are the school buses yellow? Yellow is a very bright color. 
Scientists say that we see yellow 1.24 times faster than other 
colors. The color yellow is easy to see even in bad weather.

On the road

5. Do you know 
these traffic signs?

1. How many lanes can you see on this busy freeway?

3. Billboards welcome you to every state and city. 4. Sometimes billboards sound like your Grandma.

A pound is about 0,45 kg.

The buffalo – or the American Bison – is the largest 
animal in North America.  Buffalos can live to be 
30 years old. They can weigh up to 2000 pounds!

Do you know how many kilograms is one pound?

Cowboys, gunmen and sheriffs! Dodge City is a famous 
Wild West town. Wyatt Earp was a legendary lawman 
there.  At the Boot Hill Museum in Dodge City you can 
travel back in time to the 1870s and 1880s. 

— How do bees go to school?
— They take the school buzz.

In the USA, the mile 
is used for road 
distances. Do you 
know how many 
kilometres is 
one mile?

One mile is about 1.6
kilometres. 

AmE  BrE
a truck a lorry  
a taxi a cab 
a subway an underground 
gas petrol 
railroad railway 

2. Buffalos are dangerous. Do not approach them.

Jokainen kappale sisältää pelin, 
joka kannustaa oppimaan yhdessä. 
Peleissä kerrataan kappaleen 
sanastoa ja rakenteita.

Chantit tutustuttavat 
mieleen painuvalla 
tavalla kappaleen 
rakenne asioihin.

Sinistä palloa napautta-
malla voi merkitä tehtävän 
esim. läksyksi.

Salkku-ikonista avautuvat mm. 
oppilaan oma sivu, sanastohaku 
ja noppa.

Tähden syttyminen 
kertoo, onko tehtävä jo 
tehty ja miten se meni.

Digikirjassa ja digilisätehtävissä etusivu muistuttaa pelilautaa. 
Avatar-hahmo kertoo, missä tehtäviä tehtiin viimeksi.

Tekstit ovat 
mukaansatempaavia ja 
jännittäviä.

Digikokeet
Digikokeessa oppilas suorittaa kokeen kokonaan verkossa. 
Järjestelmä tarkistaa automaattisesti suurimman osan 
 tehtävistä, jolloin arviointityö helpottuu. Opettaja voi valita 
digikokeista joko valmiin mallikokeen tehtävät, koota oman 
kokeen tehtävävalikoimasta tai tehdä omia tehtäviä. Digi-
kokeita voi käyttää myös harjoituskokeina tai kotitehtävinä.

Digiopetusaineisto

Opettajan digiopetusaineistossa on tekstikirjan sisältö inter-
aktiivisena (mm. karaoketoiminto) sekä äänet ja klikattavat 
oikeat vastaukset tehtäväkirjan tehtäviin. Mukana on eri-
laisia pelejä, kulttuurivideoita ja -kuvia aktivoivine tehtävi-
neen sekä ylimääräisiä kielitietoon liittyviä tehtäviä. Aineisto 
sisältää opettajan materiaalit sekä arviointimateriaalin 
kuunteluineen.

Digilisätehtävät
Digilisätehtävät tarjoavat interaktiivisia tehtäviä ja pelejä pai-
nettujen kirjojen käyttäjille. Oppilaat saavat tehtävistä ja 
peleistä välittömän palautteen sekä työkaluja itsearviointiin.

5. luokalla It’s a fact! -sivu esittelee 
autenttisia tekstityyppejä,  
Did you know? –sivu puolestaan 
kulttuuritietoa. 

Go ahead! -sanat 
eriyttävät ylöspäin.

high five! 3 texts

high five! 3 texts

high five! 3 texts

high five! 5 texts

Digi



8    9  
8    9  

Hej, vad heter du?

Morjens, jag heter Pasi.

Hej, vem är du?

Tjena! Jag är Jesse.

Var bor du?

Jag bor i Stockholm.

Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad.

Hur gammal är du?

Jag är 13 år gammal.

Hej, vad heter du?

Hejsan, jag heter Filippa.

När är du född?

Jag är född i mars.

Hej alla, vi heter Emilia, Laura, Andreas och Robin.

Varifrån kommer ni?

Vi kommer från Finland, men vi bor i Sverige.

Hejsan! Jag heter Kristin och hon heter Tina.

Hur mår ni?

Vi mår bra.

Hejdå!

Hejdå! Vi ses.

5

10

15

20

megafoN

pasi

megafoN

Jesse

megafoN

Jesse

emiL

megafoN

emiL

fiLippa

megafoN

fiLippa

megafoN

sf KiDz

megafoN

sf KiDz

KRisTiN

megafoN

KRisTiN & TiNa

megafoN

KRisTiN & TiNa

Hejsan!
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bildtorget

 55

syskon syskon

bildprat

Heidi
syster

Daniela
halvsyster

16 26

Veronica
kusin

19 Eva
moster

 43

Kari
morbror

50

Manu
morfar

71

Oili
mormor

69

Aulis
farfar

82

Ritva
farmor

78

Minna
styv-

mamma
45

Tea
mamma

48

Jukka
pappa

 50

Seppo
farbror

45

Sipo
faster

53

Juuso
halvbror

Ville
halvbror

Elias
halvbror

Melissa
halvsyster

18  13 11 5

1 Kysele pariltasi Jessen sukulaisten ikää. Vuorotelkaa. 

     Hur gammal är Jesses mamma?  Hon är fyrtioåtta år gammal.

2 Kysy pariltasi hänen suvustaan. Vuorotelkaa.
          

    Vad heter din pappa?         

  Hur gammal är din syster? Hon är...

Han heter...

Jesses familj

22    23  

bildprat

3 Luettele parisi kanssa ruotsiksi vuorotellen eläimiä,

1. joilla on sulat

2. joilla on turkki

3. joilla on suomut

4 muodostakaa 3–4 henkilön ryhmiä ja esittäkää tai piirtäkää vuorotellen eri eläimiä. 
 muut arvaavat, mikä eläin on kyseessä.

  en fisk   en undulat             en råtta                      en papegoja       

 

  ett marsvin          en katt                         en hund              en mus 

 en orm en kanin                    en häst
                                      

Jag har inga syskon.
Djur

4. joilla on vähemmän kuin neljä jalkaa

5. joita pelkäät

6. joita olet silittänyt.
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Megafon ja OPS
• Oppimateriaalin aidot henkilöhaastattelut, kiinnostavat 

tarinat, eri tekstilajit, videot ja valokuvat houkuttelevat  
tutkimaan ja edistävät monilukutaitoa. 

• Ruotsalainen ja suomenruotsalainen kulttuuri ovat  vahvasti 
läsnä – kulttuuriin liittyvät tehtävät opettavat myös tiedon-
hakutaitoja ja kasvattavat suvaitsevaisuuteen.

• Sanastoaukeaman oppimaan oppimisen vinkit ohjaavat 
jokaista löytämään oman oppimistyylinsä kielen oppijana. 

• Tehtäväkirja tarjoaa runsaasti itsearviointiosuuksia, joiden 
avulla oppilas voi arvioida oman oppimisen edistymistä.

• Pelillisyys ja oppimisen ilo ovat sarjassa vahvasti läsnä: 
materiaalissa on runsaasti pelejä ja toiminnallisia tehtäviä. 
Myös digitaaliset materiaalit sisältävät paljon pelejä. 

Megafon
Raikas ruotsin sarja tempaa oppilaat mukaansa 
aitojen nuorten tarinoihin ja opettaa kielitaitoa 
tosielämän tarpeisiin . Erilaiset teksti lajit sekä tieto- 
ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen 
tuovat vaihtelua tunnille ja opiskeluun . Kielioppiräpit 
tukevat iloisesti rakenteiden opettelua . Opettajan 
materiaali ja digiopetus aineisto antavat vahvan 
tuen niin kokeneelle kuin aloittelevallekin ruotsin 
opettajalle . Käyttäjän sanoin: ”Megafon on nostanut 
ruotsin opetuksen aivan uudelle tasolle!”

oppikirjailijat:  
anna blom, mikaela friis, siri liukkala, sari pukonen

opettajan materiaali, digiopetusaineisto, arviointimateriaali, 
oppimisen tuki: oppikirjailijat ja sari kokkonen, olli eloranta, 
kati kling, minna simola, miia tiirikainen

kuvittaja: kalle talonen
 

Megafon-materiaalit
• Tekstikirja
• Tehtäväkirja
• Opettajan materiaali
• Ratkaisut
• Arviointimateriaali
• Oppimisen tuki

• Digikirja ja digitehtävät
• Digilisätehtävät
• Digiopetusaineisto

Tekstikirja
Aidot tarinat ja oikeat ihmiset tuovat elämyksiä opiskeluun. 
Suulliset tehtävät ja dialogiosio rohkaisevat puhumaan ruotsia. 
Suomenkieliset Kulturtorget-aukeamat esittelevät hauskasti 
tietoa ruotsalaisuudesta ja suomenruotsalaisuudesta.

Tehtäväkirja
Rakenteeltaan selkeässä kirjassa on runsaasti toiminnallisia 
tehtäviä ja yhdessä tekemistä. Tiedonhakutehtävät 
tutustuttavat hauskasti ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen 
kulttuuriin.

Digikirja
Digikirjassa on tekstikirjan sisältö digitaalisessa muodossa. 
Kirjan tekstit voi myös kuunnella. Otavan sanastot 
-sovelluksesta voi nopeasti hakea sanoja ja vertailla eri kieliä. 

Digitehtävät
Tehtäväkirjan sisältö on interaktiivisessa muodossa. Oppilas 
voi kuunnella kappalesanastot ja kuuntelutehtävät sekä 
äänittää omaa puhettaan. Mukana on mm. monivalinta-, 
järjestely- ja raahaustehtäviä sekä pelejä.  

Digilisätehtävät
Sanasto- ja rakennepelejä ja -tehtäviä painettujen kirjojen 
käyttäjille. Oppilaat voivat tehdä ja jakaa omia sarjakuviaan. 
Mukana on myös kappaleäänitteet kielioppiräppeineen.

Digiopetusaineisto
Aineisto toimii opettajan apuna opetuksen suunnittelussa 
ja oppitunnilla. Se sisältää mm. teksti- ja harjoituskirjan 
klikattavine ratkaisuineen, äänitiedostot ja opettajan 
materiaalit. Interaktiivinen kielioppiosio tukee rakenteiden 
opettamista. Jokaiseen tekstiin liittyy video, johon saa 
ruotsinkielisen tekstityksen.

Opettajan materiaali
Runsas lisämateriaali sisältää mm. sanakortteja, suullisia  
A/B-harjoituksia, lisäharjoituksia kieli tiedon kertaukseen, 
materiaalia kulttuuritiedon  opetukseen ja runsaasti pelejä.

Oppimisen tuki
Alaspäin eriyttävä materiaali sisältää kappalekohtaiset 
käsittelyvihjeet sekä lisämateriaalia. 

Ratkaisut
Tehtäväkirjan tehtävien ratkaisut on sijoitettu tehtäväpohjiin.

Arviointimateriaalit
Eritasoiset tehtävät kaikista kirjan perusteksteistä, kuva-
sanastoista ja rakenteista helpottavat arviointia. Materiaali 
sisältää 8 juonellista koetta (joista 4 on alaspäin eriyttäviä), 
4 suullista koetta ja tuntikäyttöön tarkoitetut tekstikohtaiset 
sanakokeet.

megafon 1 textbok



Tuote- ja hintatiedot luettelon lopussa.  VIErAAT KIELET Luokat 3–6 37

Bravo!
A2-ruotsi on hauskaa, sillä Bravo! tekee arkipäivän asioista 
mielikuvitusseikkailuja. Elämänläheisessä sarjassa avataan 
näkökulmia suomenruotsalaisten , ruotsalaisten ja pohjoismaisten 
lasten ja nuorten elämään. Jokaisen  tekstin yhteydessä on lyhyt 
dialogi, jonka avulla oppii arkipäivän  kes kusteluja. Harjoituskirjat 
kehittävät kaikkia kielitaidon osa-alueita. 

oppikirjailijat: karin ihalainen, leena tiainen, hanna vuorinen 
(bravo! 1)

Katso koko materiaalipaketti: otava.fi/bravo

36  SAKSA Luokat 3–6

Schnitzeljagd ja OPS
• Schnitzeljagd tutustuttaa oppilaan saksan kieleen ja 

kielialueen elämänmuotoon.
• Opittava kieli on oppilaalle merkityksellistä. Sarja 

tarjoaa tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista 
viestintää ja vuorovaikutusta eri viestintäkanavia 
käyttäen. 

• Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä 
yhdessä oppiminen.

• Schnitzeljagd kannustaa tiedonhakuun ja tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöön.

• Sarja ohjaa arvioimaan omaa oppimista.

Schnitzeljagd
Iloinen yllätys! A1- ja A2-saksaan ilmestyy 
kauan odotettu uutuus . Schnitzeljagd korostaa 
toiminnallisuutta ja autenttisia kielenkäyttö-
tilanteita . Oppilas ottaa ensi tuntumaa saksan-
kielisten maiden kulttuuriin ja saksan kieleen .  

Oppilaan kirja
Schnitzeljagd 1 -kirja opettaa tervehtimään ja esittäytymään, 
kertomaan itsestä, perheestä, koulusta ja omista 
harrastuksista. Monipuolisten ja innostavien tehtävien 
avulla oppilas löytää aarteen, saksan kielen taidon.

Digikirja
Digikirjassa on oppikirjan sisältö digitaalisessa, 
interaktiivisessa muodossa. Oppilas voi tehdä tehtäviä 
omassa tahdissaan ja saa niistä palautteen välittömästi. 
Raportoinnin avulla opettaja näkee oppilaiden suoritukset.

Digiopetusaineisto
Opetusta elävöittävä digiopetusaineisto sisältää oppikirjan 
klikattavine ratkaisuineen, äänitiedostot ja runsaasti 
lisämateriaalia, joka tuo joustoa eri tuntimääriin.

Digilisätehtävät 
Interaktiiviset digilisätehtävät harjoittavat kirjan sanastoa, 
rakenteita ja viestintätilanteita pelillisyyttä hyödyntäen.

oppikirjailijat: mika haapala, hanna pyykönen, olga swerlowa, 
jutta douvitsas-gamst, sigrid xanthos-kretzschmer 

Schnitzeljagd-materiaalit
• Oppikirja
• Digikirja
• Digilisätehtävät

• Digiopetusaineisto
• Äänite (CD tai mp3)
• Arviointimateriaali
• Digikokeet

Uutuus!

So ein Zufall!
Iloinen ja innostava A2/A1-saksan oppimateriaali on täynnä 
toimintaa! Se ottaa huomioon erilaiset oppijat. Selkeä ja 
helppokäyttöinen materiaali joustaa erilaisten viikko  tuntimäärien 
mukaan. Kuvitetut aihepiirisanastot auttavat   oppimaan 
arkielämään liittyviä sanoja. Harjoituskirjoissa on toiminnallisia ja 
oppilasta aktivoivia harjoituksia. 

oppikirjailijat: kirsi aaltonen-kiianmies, 
tarja kinnunen, mika lintujärvi,  
virpi pere, dieter hermann schmitz

Katso koko materiaalipaketti: otava.fi/soeinzufall

Tous ensemble
Toiminnallinen sarja A2- ja A1-ranskan lukijoille kannustaa 
vieraan kielen käyttöön  run saiden suullisten harjoitusten avulla. 
Tekstit ja harjoitukset ovat samassa kirjassa. Runsas kuvitus 
piristää opetusta, pelit ja leikit tukevat oppimista. Materiaali 
joustaa erilaisten  viikkotuntimäärien mukaan. 

oppikirjailijat: gabrielle arnold, sandra behrend, daniela 
schön, falk staub, nicole stein, mari kalaja, aija kalmbach
opettajan materiaali: mari kalaja, aija kalmbach 

Katso koko materiaalipaketti: otava.fi/tousensemble
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Digikirjat
Digikirjat I ja II tarjoavat painettujen oppikirjojen laadukkaan sisällön (tekstit, kuvat)  
digitaalisessa muodossa. Oppikirjan tekstejä on rikastettu äänen ja videoiden avulla. 
Kuvia ja tekstejä voi tarkastella myös suurempina. Tärkeimmät käsitteet on koottu  
helppokäyttöiseen sanastoon. 

Digitehtävät
Digitehtävät I ja II sisältävät Harjoituksia I ja II -aineistot digitaalisessa muodossa. 
Avoimiin tehtäviin voi vastata kirjoittamalla tai äänittämällä. Oppilas saa välittömän 
palautteen ja voi seurata edistymistään. 

Digiopetusaineisto
Opettajan digiopetusaineisto on runsas kokonaisuus oppitunnin elävöittämiseksi. Sen 
avulla on helppo rakentaa toiminnallisia oppitunteja. Digiopetusaineisto sisältää oppi-
tunnin asiaa havainnollistavaa materiaalia oppituntikokonaisuuksiin jaoteltuina palasina. 
Tarjolla on kuvia, videoita, oppikirjan ääneen luettuja tekstejä, havainnollistavaa ja elä-
vöittävää materiaalia sekä toiminnallisia tehtäviä ja oppilaita aktivoivia kuvan avauksia.

Oppikirjat
Oppikirjan luvut muodostuvat tieto- ja taitoaukeamasta. Tietoaukeama antaa tiedollisen pohjan opittavasta asiasta selkeiden esi-
merkkien kautta. Taitoaukeamilla opittavat asiat laajenevat ilmiöksi, johon tuodaan erilaisia näkökulmia. Taitoaukeaman tehtävissä 
korostuu opetussuunnitelman tavoitteista nouseva toiminnallisuus, yhdessä tekeminen  ja oppilaan aktiivinen rooli tiedon tuottajana. Forumin avulla on turvallista aloittaa yhteiskuntaopin opetus 

alaluokilla . Monipuolisen materiaalin kanssa on helppo ohjata oppilaita 
kiinnostumaan ajankohtaisista asioista . Yhdessä tekemällä ympäröivän 
yhteiskunnan ilmiöt tulevat kaikille tutuiksi . Forumin avulla jokainen saa 
valmiuksia oppia uutta sekä ymmärtää muuttuvaa yhteiskuntaa .

Forumissa on huomioitu kaikentasoiset oppijat ja eriyttäminen on tehty  
helpoksi. Runsaat tehtävät tukevat yhteistoiminnallisuutta. Materiaali antaa  
aidon mahdollisuuden käsitellä oppilaiden arkiseen elämään liittyviä ilmiöitä 
ja oppia niistä. Opettajan oppaan työtapavinkkien ja integrointivihjeiden avulla 
opettajan on helppo lähestyä oppiainetta ilmiöpohjaisesti.

Forum Yhteiskuntaopin kaikki materiaalit ovat saatavissa sekä painettuna että  
digitaalisena. Aineistot eivät ole riippuvaisia päätelaitteesta. 

oppikirjailijat: eenariina hämäläinen, antti kohi, kimmo päivärinta,  
simo turtiainen, vesa vihervä
kuvitus: jussi kaakinen 

Forum Yhteiskuntaoppi I ja II

Forum Yhteiskuntaoppi -materiaalit
• Oppikirjat
• Harjoituskirjat
• Opettajan oppaat

• Digikirjat
• Digitehtävät
• Digiopetusaineisto

 ”Muista nämä” 
–laput kokoavat 
luvun keskeisimmät 
ajatukset.

Luetunymmär-
tämistä tukevat 
tehtävät.

Selkeä tietotekstiosuus käsi-
teltävästä aiheesta antaa 
perustiedon jokaiselle. 

Jokainen luku alkaa lyhyellä 
tarinalla, joka tuo opittavan 
asian lähelle oppilaan arkea.

Keskeiset 
ajatukset on 
tummennettu. 
Tämä auttaa 
jäsentämään 
tekstiä ja 
toimii alaspäin 
eriyttävänä 
elementtinä.

Ylöspäin eriyttävät tehtävät 
on erotettu sinisellä.

Joka luvun 
omat sähköiset 
tehtävät ohjaavat 
tvt-taitojen 
käyttöön.

Tehdään yhdessä 
-symbolilla mer-
kityt tehtävät 
ohjaavat yhteis-
työhön ja yhteis-
toiminnalliseen 
työtapaan.

Taitoaukeamilla 
tutustutaan 
yhteiskunnan 
ilmiöihin 
oppilasta 
kiinnostavalla 
tavalla siten, 
että oppilaat 
ovat aktiivisia 
toimijoita ja 
tuottavat itsekin 
tietoa.

Tehtävät ovat 
jo itsessään 
eriyttäviä 
ja antavat 
oppilaalle 
mahdollisuuden 
työskennellä 
omalla tasollaan.

Lue lisää: otava.fi/forumyht 
Saatavilla myös ruotsinkielinen versio Forum Samhällslära.  
Lue lisää: otava.fi/forumsamhall
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Yhteiskuntaoppi I–II

Y
hteiskuntaoppi I –II

Tervetuloa Forum Yhteiskuntaopin pariin!
Forum Yhteiskuntaoppi I–II vie sinut tutkimaan 

ympärilläsi olevaa maailmaa. Asiat, joita teet päivit-
täin, liittyvät tavalla tai toisella yhteiskuntaan – ja 
sinä olet tärkeä osa sitä. Saat hyödyllisiä vinkkejä 
esimerkiksi ostamisen maailmaan ja rahan käyttöön. 
Pohdit, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla 
on ja ketkä lopulta asioistasi päättävät. Miten itse 
voit vaikuttaa lähiyhteisösi elämään? Miten toimit 
viisaasti erilaisissa medioissa, vaikkapa somessa? 
Mitä demokratia on? Miten yritykset toimivat ja 
millainen on yritteliäs ihminen? Pohdit myös omaa 
tulevaisuuttasi muuttuvassa maailmassa ja sitä, 
miten voit valmistautua siihen.

Forumin avulla hankit tietoja ja harjoittelet tai-
toja, joista on hyötyä elämässä. Tervetuloa matkalle 
muuttamaan maailmaan!

Eenariina Hämäläinen
Antti Kohi
Kimmo Päivärinta
Simo Turtiainen
Vesa Vihervä

9 7895 1 1 290834

Digi



Tuote- ja hintatiedot luettelon lopussa.

Forum-materiaalit
• Oppikirjat
• Harjoituskirjat
• Opettajan oppaat
• Harjoituskirjojen 

vastaukset (pdf)

• Digikirjat
• Digitehtävät
• Digiopetusaineistot

Lue lisää: otava.fi/forum
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Kerronnallinen teksti, jännittävä kuvitus ja 
mielenkiintoiset tapaustutkimukset houkuttelevat 
harjoittelemaan historian taitoja . Forum huomioi 
suurten historiallisten muutosten lisäksi tavallisen 
ihmisen arjen iloineen ja murheineen .

Forumin kerronnallinen esitystapa tempaa mukaansa. Histo-
rian taitojen  harjoitteleminen on hauskaa: tutkitaan lähteitä, 
tulkitaan, kyseen alaistetaan ja luetaan karttoja ja kuvia. Aika-
janat ja siirtymäaukeamat  auttavat aikakäsityksen hahmot-
tamisessa. Kiehtovan kuvituksen avulla on helppo harjoitella 
kuvien tutkimisen taitoa. Lihavoidut tekstit auttavat  alaspäin 
eriyttämisessä ja tehtävät etenevät helposta haastavampaan . 
Jokaisen luvun lopussa on tiivistelmä. Luvuissa on myös ylös-
päin eriyttäviä  laatikkotekstejä ja tehtäviä. 

Opettajan oppaat
Opettajan oppaissa on vinkkejä oppi-
tuntien kulkuun, taustatietoa, työtapa-
vihjeitä, taulukuvia, kuvien ja tekstien 
avauksia sekä oppi kirjan  tehtävien malli-
vastaukset.

Harjoituskirjat
Harjoituskirjat ohjaavat oppilasta tekstin  
ymmärtämiseen ja huomioivat tutkivan  
oppimisen periaatteet. Jokaisella aukea-
malla on tekstiä avaavien tehtävien lisäksi 
toiminnallisuutta. 

Draamatyötapoja historiaan  
ja yhteiskuntaoppiin
Opetussisältöihin kiinteästi liittyvät draa-
matehtävät auttavat havainnollistamaan  
historian tapahtumia. Draama innostaa  
eläytymään ja opettaa yhteistyötä. 
 Soveltuu  alakoulun, ylä koulun ja lukion 
opetukseen.
inkeri ahvenisto, anuleena kimanen

oppikirjailijat: kimmo päivärinta, kati solastie, simo turtiainen
forum 5 kuvitus: hannu lukkarinen 
forum 6 kuvitus: jussi kaakinen, pentti otsamo

Forum 5 ja 6 Historia Digikirjat
Digikirjat tarjoavat painettujen oppikirjojen laadukkaan sisällön 
(tekstit, kuvat) digitaalisessa muodossa. Oppikirjan tekstit voi 
myös kuunnella. Tärkeimmät käsitteet on koottu helppokäyttöiseen 
sanastoon.

Digitehtävät
Digitehtävät sisältävät painettujen harjoituskirjojen aineistot digi-
taalisessa muodossa. Avoimiin tehtäviin voi vastata kirjoittamalla 
tai äänittämällä. Oppilas saa välittömän palautteen ja voi seurata 
edistymistään. Tärkeimmät käsitteet on koottu helppokäyttöiseen 
sanastoon.

Digiopetusaineisto
Helppokäyttöinen opettajan digiopetusaineisto on runsas kokonai-
suus oppitunnin elävöittämiseksi. Digiopetusaineisto sisältää:

• havainnollistavia videoita

• jaksojen aiheita tiivistävät kertausvideot

• äänikirjan

• suurennettavia kuvia

• oppi- ja harjoituskirjojen vastaukset

• lisä- ja kertausmateriaalia

• lukukohtaiset taulukuvat

• opettajan oppaat ja liitteet (pdf)

• kokeet mallivastauksineen (pdf)

• koetyökalun, jolla opettaja voi laatia yksilöllisiä kokeita ryhmälle 
tai yksittäiselle oppilaalle.

Apollo

Apollo on elämänkatsomustiedon sähköinen opetus-
aineisto luokille 1–6 . Apollon nasevat tehtävät tuovat 
eettiset kysymykset oppilaan arkeen . Apollo kattaa kaikki 
alakoulun opetussuunnitelman mukaiset sisällöt, ja se 
sopii ryhmille, joissa on oppilaita eri luokka-asteilta .

Apollon kuusi aihepiiriä tarkastelevat minää ja maailmaa monelta 
kantilta. Yhdessä ja itsenäisesti pohdittavat kysymykset, pelit ja 
 tehtävät auttavat miettimään elämän suuria kysymyksiä. Riemas-
tuttava kuvitus tukee asioiden käsittelyä. 
 Opettajalle Apollo tarjoaa opettajan oppaan, käsittelyvinkkejä, 
monistepohjia , kuun neltavia tarinoita kysymyksineen, oheistietoa 
ja tiivistelmiä. 

Digi

Lue lisää: otava.fi/apollo

oppikirjailija: satu arjanne 
pelit: satu arjanne, maija sartjärvi, jyrki uusi-viitala
kuvitus: terese bast
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Sydän 1–2
Sydän tuo sykettä uskonnon tunneille! Sydämen  
kanssa opitaan yhdessä tekemällä, keskustelemalla ja 
tutkimalla . Uudenlainen materiaali on yleissivistävä: 
Sydän auttaa kasvamaan monikulttuuriseen maailmaan 
ja tarjoaa aineksia oman maailmankatsomuksen 
rakentamiseen . 

Oppikirjoissa on paljon materiaalia, jota voi käsitellä koko 
luokan kanssa uskonnosta riippumatta: eettiset kysymykset, 
juhla jakso sekä jaksot tunteista ja muista uskonnoista. Erilaiset 
tekstilajit, valokuvat ja sanasto kehittävät monilukutaitoa.  
Oppikirjan lopusta löytyy lisäksi Raamatun kertomuksia.

Tehtäväkirjat
Tehtäväkirjoissa on monenlaisia tehtäviä, joissa harjoitellaan 
oppikirjan sisältöjä, eettistä pohdintaa, tiedonhankintaa ja median 
käyttöä sekä yhdessä toimimista. Jokaisen jakson lopussa on pro-
jektitehtävä ja itsearviointi. 

Digiopetusaineistot
Digiopetusaineisto tarjoaa opettajalle ohjeita ja ideoita oppitun-
tien pitämiseen ja antaa mahdollisuuden rikastuttaa opetusta 
erilaisilla tehtävillä. Jokaiseen lukuun on useita tehtäviä: mm. 
kuuntelemista, kuvien tarkastelua, pohdinta- ja päättelytehtäviä. 
Lisäksi materiaalissa on ääneen luettuja Raamatun kertomuksia, 
videoita ja muutama laulu.

Sydän 3–6
Sydän tuo raikkaan tuulahduksen uskonnon tunneille! 
Avarakatseinen ja yleissivistävä oppimateriaali auttaa 
kasvamaan monikulttuuriseen maailmaan sekä raken-
tamaan omaa katsomusta . Sydän kannustaa oppilasta 
keskustelemaan, toimiaan ja tutkimaan .

Oppikirjat tutustuttavat uskontoihin ja johdattavat eettiseen 
pohdintaan. Sydän-materiaalin avulla harjoitellaan tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä oman mielipiteen perustelua. Jokai-
nen jakso alkaa aiheeseen johdattelevalla tekstillä ja päättyy 
toiminnallisiin harjoituksiin. Tehtävien avulla pohditaan omaa 
elämää, rakennetaan positiivista minäkuvaa ja vahvistetaan 
käsitteiden hallintaa ja tiedonhankintataitoja. Jakson päät-
teeksi on tehtäväkirjassa itsearviointi.

Digikirjat

Digikirjassa on painetun oppikirjan sisältö eli tekstit, kuvat  
ja tehtävät digitaalisessa muodossa. Opetustekstin voi kuun-
nella ja tehtäviin voi vastata kirjoittamalla tai äänittämällä. 
Päätelaiteriippumaton.

Digiopetusaineistot
Digiopetusaineisto tarjoaa opettajalle selkeän rungon toimin-
nallisten oppituntien pitoon. Sen avulla harjoitellaan vuoro-
vaikutusta ja ilmaisua sekä keskustelu- ja ajatteluntaitoja. 
Lisäksi materiaalissa on videoita, kuuntelutehtäviä ja lauluja. 
Digiopetusaineisto auttaa luomaan oppilaslähtöisiä opetus-
tilanteita, jotka tukevat identiteetin ja maailmankatsomuk-
sen rakentumista.

Sydän 1–2 -materiaalit:
• Oppikirja
• Tehtäväkirja
• Opettajan opas (sis. CD)
• Digiopetusaineisto

Sydän 3–6 -materiaalit:
• Oppikirja
• Tehtäväkirja
• Opettajan opas (sis. CD)
• Digikirja
• Digiopetusaineisto

Tulossa! 
Sydän 6 ilmestyy 2019.

Lue lisää: otava.fi/sydan1-2

Lue lisää: otava.fi/sydan3-6

oppikirjailijat: anni niittynen, marjo similä, karoliina vidgrén
kuvitus: maija hurme

oppikirjailijat: eero jokela, arto kallioniemi, merja kalm, 
saara mäkelä, rauna sirola
kuvitus: keanne van de kreeke
digiopetusaineisto 3: merja similä ja maria kuusisto
digiopetusaineisto 4–5: merja kalm ja laura moilanen

Uutuus!



Tuote- ja hintatiedot luettelon lopussa.  mUSIIKKI, Luokat 3–6 4544  mUSIIKKI, Luokat 1–2

Saa laulaa! 1–2 -materiaalit
• Oppikirja
• Opettajan opas
• Saa laulaa! CD:t
• Digiopetusaineisto 1–6

Saa laulaa! Digiopetusaineisto 1–6
Opettajan digiopetusaineisto on kattava, oppitunteja tukeva 
kokonaisuus luokille 1–6. Mukana on mm. noin 500 videota, 
rytmikoneet joka vuosiluokalle, erilaisia tehtäviä ja pelejä, teoriaa, 
arviointia, diplomeja, printtipankki ja esitelmäpohjia.    

Jokaisen vuosiluokan sisällä materiaalit on jaksotettu oppikirjojen 
jaksojen mukaan. Digiaineisto kulkee rinta rinnan jaksotusten 
mukaan syventäen, havainnollistaen ja musiikkia hauskasti 
opettaen. 

Digiaineistossa on seitsemän kategoriaa: Äänisoitin ja laulaminen, 
Soittaminen, Liikunta ja leikit, Arviointi, Musiikkitieto, Keksiminen 
ja Kehorytmit. Näin voit suodattaa näppärästi näkyviin kaikki 
haluamasi kategorian materiaalit, sillä aineiston monipuolisia ja 
toiminnallisia ideoita voi käyttää myös kertaukseen, välipalana tai 
yli luokkarajojen.

Saa laulaa! 1–2
Musiikin oppikirjasarjan ensimmäinen osa aloittaa 
hauskan ja luovan matkan musiikkiin . Asiat opitaan 
itse tekemällä ja yhdessä toimimalla . Tunneilla 
lauletaan, leikitään, soitetaan, kuunnellaan, liikutaan 
ja keksitään monipuolisten laulujen mukana .

Oppikirjaa edetään sivu sivulta järjestyksessä, jolloin kaikki 
opetussuunnitelman perusvaatimukset tulevat opetetuiksi. 
Kullakin luokka-asteella on neljä jaksoa, jotka jakaantuvat  
metodijaksoon (yksi viikkotunti) ja laulustoon (lisämate-
riaali).

Opettajan oppaassa on valmiita opetustuokioita, sovituksia ja 
lisäpuuhaa joka lähtöön. CD-levyt vapauttavat opettajan  
pianon äärestä ohjaamaan oppilaita. 

oppikirjailijat: aila arola, taina huttunen, hannu jokelainen, 
ismo koskela
kuvitus: harri tarkka

Lue lisää: otava.fi/saalaulaa1-2

Saa laulaa! 3-6 -materiaalit
• Oppikirjat
• Opettajan oppaat
• Saa laulaa! CD:t
• Digiopetusaineisto 1–6
• Opettajan sähköiset liitteet, pdf

Saa laulaa! 3–6
Aivan uudenlainen musiikin oppikirjasarja, jossa yhteisöllisyys, 
osallisuus, ilmiöpohjaisuus, luovuus ja monet muut uuden 
OPS:n tavoitteet voi toteuttaa yhdelläkin musiikin viikko-
tunnilla . Musiikkia opitaan monipuoli sesti yhdessä tekemällä!

Oppikirjojen monipuoliset laulut on valittu musiikillisin perustein: 
jokaisesta laulusta opitaan jokin musiikillinen tieto tai taito. Oppi- 
kirjan neljää metodijaksoa edetään sivu sivulta järjestyksessä, jolloin 
oppiminen syvenee vuosiluokittain. Jakso alkaa tavoitteilla ja päättyy 
itsearviointiin. Siitä alkava laulusto on lisämateriaalia.

Oma ääni on alusta asti yksi soitin muiden mukana. Koulu- ja 
bändisoittimia otetaan käyttöön jo 3. luokalta alkaen. Taitoja 
syvennetään seuraavilla luokilla.
Opettajan oppaassa on tuntikohtaisia ohjeita, sovituksia ja paljon 
monipuolista tekemistä. Kokeiden lisäksi on mm. toiminnallista 
arviointia. CD-levyt vapauttavat opettajan pianon äärestä  
ohjaamaan oppilaita. 

Opettajan liitteet ovat saatavilla sähköisesti pdf-tiedostona.  
Ne  sisältävät sovituksia ja osittain samaa materiaalia, jota on  
digiopetusaineistossa.

Opekin 
onnistuu!

Tekemällä 
taitavaksi!

Ipanoilla ihanaa!

Musiikin 
riemua!

Mukuloilla 
mukavaa!

Ei totista 
törinää, 
vaan 
hauskaa 
hyrinää!

Lue lisää: otava.fi/saalaulaa3-6

oppikirjailijat: aila arola, raili honkanen,  
taina huttunen, hannu jokelainen,  
ismo koskela, nessu marttila 
kuvitus: harri tarkka
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Seikkailujen aapinen ja 
lukukirja E ja S2
Seikkailujen aapisen ja lukukirjan jokainen osa eriyttää alas- 
ja ylöspäin . Innostavat E-tehtäväkirjat sopivat erityisen 
hyvin integroituun luokkaopetukseen . S2-oppikirjat 
tarjoavat oivan lisämateriaalin oppilaalle, jolle suomi ei ole 
äidinkieli .

Seikkailujen tehtäväkirja 1 E syksy  
Seikkailujen tehtäväkirja 1 E kevät

E-tehtäväkirjan aukeamarakenne, sivunumerointi ja tehtävänume-
rointi ovat samat kuin perustehtäväkirjassa, eli E-kirja sopii erityi-
sen hyvin käytettäväksi integroidussa luokkaopetuksessa rinnakkain 
perustehtäväkirjan kanssa.

E-tehtäväkirjan ulkoasua on väljennetty. Tehtäviä on helpotettu, 
yksinkertaistettu tai lyhennetty, mutta ei juurikaan vähennetty.

Suomi toisena kielenä
S2-oppikirjat ovat aapisen ja lukukirjan lisämateriaalia oppilaille, 
joille suomi on toinen äidinkieli tai vieras kieli. S2-kirja ei korvaa teh-
täväkirjaa, vaan on tarkoitettu S2-oppitunneille.

Ensimmäisen luokan kirjassa harjoitellaan asioita suullisesti, ja toi-
sella luokalla niitä harjoitellaan kirjoittaen. S2-oppikirja tukee arjen 
kielenkäyttötilanteiden hallintaa kasvattamalla oppilaan sanavaras-
toa ja antamalla käsitteitä tavallisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kieltä 
oppii puhumalla ja kuuntelemalla, vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa. 

Uusi Kipinä E ja S2
Uusi Kipinä -sarja tarjoaa jokaiselle oppilaalle  
sopivaa harjoitusta ja tukea . Apuna ovat erilliset  
E- ja S2-tehtäväkirjat .

Uusi Kipinä E-tehtäväkirjat
Uusi Kipinä 3 E -kirja sopii alaspäin eriyttämiseen, ja se 
noudattaa peruskirjan rakennetta. Sivunumerointi on sama, 
ja aukeamat ovat selkeät. Tehtävänantoja on helpotettu ja 
tehtäviä mukautettu. Raikas kuvitus jäsentää aukeamaa.

Uusi Kipinä  S2-tehtäväkirjat
Uusi Kipinä 3 S2 -kirja etenee samassa järjestyksessä perus-
tehtäväkirjan kanssa. Kirja sopii oppilaalle, jolle suomi  
ei ole äidinkieli. Tehtävät harjoittavat niitä asioita, joissa 
oppilas tarvitsee tukea ja lisäharjoitusta. Tehtäväkirja kartut-
taa oppilaan sanavarastoa ja tutustuttaa uusiin käsitteisiin.

Lue lisää: otava.fi/uusikipinä

Kipinä E ja S2
Koko Kipinä-sarja eriyttää ylös- ja alaspäin . Sarjaan 
kuuluvat E- ja S2-tehtäväkirjat tarjoavat lisätukea 
opetuksen eriyttämiseen

Kipinä E-tehtäväkirjat
Kullekin vuosiluokalle on oma alaspäin eriyttävä E-kirjansa. 
Erityisopettajan muokkaama E-tehtävä kirja noudattaa 
yleisopetuksen kirjan rakennetta. Sivunumerointi on sama, 
ja aukeamat ovat selkeät ja rauhalliset. Tehtävien ohjeet ovat 
helpotettuja, ja mallin nukset auttavat alkuun. Myös muistituet 
helpottavat oppimista. Jokaisen jakson lopussa on kertaavia 
lisäharjoituksia.

Kipinä  S2-tehtäväkirjat
S2-tehtäväkirjassa kiinnitetään erityistä huomiota sanaston 
ja käsit teistön oppimiseen ja kartuttamiseen. Kirja sopii oppi-
laalle, jolle on suomi toisena tai  vieraana kielenä. Aukeama-
rakenne on sama kuin yleisopetuksen tehtävä kirjassa.

tehtäväkirjan e-tehtäväkirjaksi ja S2-tehtäväkirjaksi  
muokannut erityisopettaja irja nikkinen

Taikamaan tehtäviä E
Kirjaimet ja sanat
Sanat ja lauseet

Oikeinkirjoitusta
Käsialakirjoitusta

Tekstitaitoja

E-kirjat erottaa Taikamaan tehtävä  kirjoista kannessa vilkuttavasta  
Epeli-hahmosta. E-kirjojen aukeamaraken ne on sama kuin perustehtävä-
kirjoissa, mutta tehtävät on muokattu alaspäin eriyttävään opetukseen 
sopiviksi. 
Kirjaimet ja sanat, sekä Sanat ja lauseet  sopivat  1. luokille, Oikeinkirjoi-
tusta, Käsialakirjoitusta ja Tekstitaitoja 2.-luokkalaisten opetukseen.
sinikka raikunen

Lue lisää:  
otava.fi/seikkailujenaapinen 
otava.fi/seikkailujenlukukirja

Suomi toisena kielenä Opettajan opas
Oppaat antavat ohjeet oppilaan S2-kirjan käyttämiseen 
sekä vinkkejä aapisen ja lukukirjan käsittelyyn suomen 
kielen oppimisen  näkökulmasta.

Irja Nikkinen

Sanni Arvaja

Eija Kangasniemi

Minna Konttinen

Sini Lairio

Anu Löyttyniemi

Satu Pesonen-Kokko
Kuvitus

Heli Pukki
otava.fi

0DEZ | P 88.2
ISBN 978-951-1-28474-1

otava
Äa ..idinkieli ja kirjallisuus

<Multiple intersecting links>

TEH
TA ..ÄV

IÄA ..Ä

E

E

9 7895 1 1 284741

Irja Nikkinen
Sanni Arvaja

Eija Kangasniemi
Sini Lairio

Anu Löyttyniemi
Satu Pesonen-Kokko

Kuvitus

Heli Pukki

otava.fi
0DCD | P 88.2

ISBN 978-951-1-30317-6

otava
TEH

TA ..ÄV
IÄA ..Ä

Äa ..idinkieli ja kirjallisuus

E

E

Kirjaimet ja sanat
TAIKAMAAN TEHTÄVIÄSinikka Raikunen

otava.fi   P80.2   08ZK  ISBN 978-951-1-30283-4

Sanat ja lauseet
TAIKAMAAN TEHTÄVIÄSinikka Raikunen

otava.fi   P80.2   08ZL  ISBN 978-951-1-30284-1

Uusi!

Seikkailujen tehtäväkirja 2 E syksy  
Seikkailujen tehtäväkirja 2 E kevät

Uudistetut!
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Tuhattaituri 1–6 E
Helppokäyttöiset E-oppikirjat sopivat matematiikan 
erityisopetukseen ja yleisopetuksen eriyttävään 
opetukseen . 

E-oppikirjoissa edetään yleisopetuksen oppikirjan sisältöjen  
mukaisesti. E-oppikirjaa voi käyttää rinnakkain luokassa, 
koska sen rakenne noudattaa yleisopetuksen kirjan raken-
netta: jokaista oppituntia kohden on kaksi aukeamaa, perus-
tehtävät ja Taituritehtävät. Kotitehtävät on merkitty selvästi. 

E-oppikirjan tehtäviä on muokattu helpommaksi, tehtävän-
antoja on selkeytetty, kuvallista tukea on lisätty ja tehtävien 
lukumäärää on hieman karsittu.

E-opettajan oppaat sisältävät toiminnallisia tehtäviä ja vink-
kejä opetukseen, E-oppikirjan tehtävien vastaukset kaikilla 
luokka-asteilla sekä erityisoppilaille sovelletut versiot  
summatiivisista kokeista. 

oppikirjailijat tuhattaituri 1–2 e: tuula lassila,  
pauliina rantavuori
oppikirjailija tuhattaituri 3–4 e: irja nikkinen
oppikirjailija tuhattaituri 5–6 e: päivi kiviluoma, tuula 
lassila, irja nikkinen, kimmo nyrhinen, pirita perälä, pauliina 
rantavuori, pekka rokka, maria salminen, henna stenberg, 
timo tapiainen

Lue lisää sarjasta: otava.fi/tuhattaituri

Tuhattaituri 1–6 E -materiaalit
• Oppikirjat E
• Opettajan oppaat E

High five! My Activities
Uusi High five! -sarja eriyttää ylös- ja alaspäin . Sarjaan kuuluu erillinen 
alaspäin eriyttävä tehtäväkirja, joka noudattaa perustehtäväkirjan 
rakennetta .

High five! My activities -kirjojen tehtävänumerointi ja tehtävien sisältö ovat 
samat kuin Activities-kirjoissa. Oppilaan työskentelyä helpottaa tekstin suu-
rempi kirjasinkoko ja selkeät aukeamat. Jokaista tehtävää ympäröi kehys, joka 
auttaa hahmottamaan tehtävän kokonaisuutena ja sen, mitä kaikkea on  
tarkoitus tehdä.
Tehtäviin on monimuotoista lisäapua, kuten kuvavihjeitä, tukisanoja sekä erilai-
sia muistisääntöjä. Lisäksi tehtäviä on paikoin kevennetty, ja ne edellyttävät use-
ammin tunnistamista ja yhdistämistä kuin kirjoittamista. Myös kertaustehtävät 
löytyvät helpotettuina My activities -kirjasta.

tehtäväkirjan e-versioksi muokannut erityisopettaja pirjetta luoma

High five! digilisätehtävät ja eriyttäminen

High five! 4:stä lähtien oppilaan digilisätehtävistä löytyy kertaavat Review-oppi-
mispolut, jotka ehdottavat oppilaalle alas- tai ylöspäin eriyttävää tehtävää sen 
perusteella, miten edellinen perustason tehtävä on mennyt. Alaspäin eriyttävät 
tehtävät tarjoavat helpotetun ja yksinkertaisemman version perustason tehtä-
västä, ja näin ollen kertaavat perustason asioita.

Tutustu: otava.fi/highfive

Uutuus!

Koko 
sarja valmis!

Uutuus!

High five! Opettajan oppaista löytyy 
paljon alaspäin eriyttävää materiaalia.
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MI-TEN VER-TAIL-LAAN LU-KU-MÄÄ-RÄÄ?

1. Kum-mal-la on e-nem-män? Ym-py-röi.

2. Kum-mas-sa on vä-hem-män? Mer-kit-se X .

3. Piir-rä oh-jeen mu-kaan.

Seikkailujen eskari
Uusi esiopetuksen oppimateriaali on täydellisesti uuden 
OPSin mukainen . Seikkailujen eskarin raikkaan tarinan  
on kirjoittanut Finlandia-palkittu lastenkirjailija Siri Kolu .  
Topi-siilin, Alma-oravan ja muiden kaverusten kanssa 
 eskarilaiset oppivat luonnon ihmeitä, kaveri- ja tunne-
taitoja, terveellisiä elämäntapoja ja paljon muuta 
tarpeellista . Mutta mikä kumma metsässä kulkee?  
Se on tarinan eskarimetro, joka vie eri paikkoihin 
seikkailemaan, tutkimaan ja leikkimään .

Uusi OPS ja Seikkailujen eskari 
• Eheyttävä esiopetuksen oppimateriaali sisältää mm. ilmaisua, 

ympäristökasvatusta, matematiikkaa, liikuntaa, tunnetaitoja ja 
mediakasvatusta.

• Mukana on kaikki uuden OPSin oppimiskokonaisuudet sekä 
laaja-alaisen osaamisen taidot.

• Pääpaino on ajattelun taitojen kehittämisessä, 
toiminnallisuudessa ja lasten osallistamisessa.

Lapsen kirja
Villiviikunan eskarilaisten seikkailuja seurataan kahdeksassa 
jaksossa. Jakson aloittaa aukeamakuva. Siihen liittyy kuvan-
lukutehtävä ja ylöspäin eriyttävää tekstiä jo lukeville lapsille. 
Tämän jälkeen harjoitellaan OPS:n oppimiskokonaisuuksia  
(tutkin ja toimin, minä ja meidän yhteisömme, kasvan ja kehityn). 
Kirjassa edetään sivu kerrallaan niin, että taitoja harjoitellaan 
leikkien, yhdessä tutkien ja keskustellen. Jokaiselle kirjaimelle  
on varattu oma sivu. 
Kun kirjan kääntää ympäri, löytyvät matematiikkasivut, jotka 
muodostavat aivan oman kokonaisuutensa. Lyhyissä tarinoissa 
seikkailevat maailmaa ihmettelevät muurahaiset, joiden 
arkielämän ongelmien kautta lapset pääsevät harjoittamaan 
ongelmanratkaisutaitojaan ja tutustuvat samalla toiminnallisesti 
matematiikan eri osa-alueisiin.

Opettajan opas
Oppaassa on kirjan sisältöön johdattavia leikkejä, tutkimus-
tehtäviä ja toimintaa. Ne harjoittavat kaikkia opetussuunnitelman 
osa-alueita ja laaja-alaisen oppimisen taitoja. 

Lue lisää ja tutustu näytesivuihin:  
otava.fi/seikkailujeneskari

oppikirjailijat: kati lassila, virpi marttila, minna salminen
tarinat: siri kolu
kuvitus: johanna lumme, heli pukki

Seikkailujen eskari -materiaalit
• Lapsen kirja
• Kynäseikkailu ja juhlat (sisältyy Lapsen kirjaan)
• Kuvataulut
• Opettajan opas
• Digiopetusaineisto
• Laulut-CD

Ensin leikitään ja tutkitaan, sitten avataan Seikkailujen eskari! 

Digiopetusaineisto
Runsas aineisto tukee lapsen kirjan ja opettajan oppaan 
tehtäviä monin tavoin. Aineisto sisältää kirjan tarinat 
luettuina, tarinoiden kuvat ja kuvanlukemista, videoita 
aidoista tilanteista, tehtäviä jakson eri teemoihin, erilaisia 
kirjaimeen ja äänteen kuuntelemiseen liittyviä tehtäviä, 
matematiikan tehtäviä ja yhteistoiminnallisia tehtäviä.
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1. Kuin-ka mon-ta ker-taa vii-kos-sa eh-dit aut-taa?

1. Va-lit-se bin-go-ruu-duk-koon kir-jai-met laa-ti-kos-ta.

2. Vä-ri-tä tik-ka-rit oi-keil-la vä-reil-lä.
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NÄ-MÄ KAK-SI LAS-TA
O-VAT TA-VAN-NEET VAS-TA.

MIS-SÄ KA-ME-RA ON?

SII-LI

KIR-JA

NAP-PI

SEIK-KAI-LU ALKAA!

SUU

LUU

NA-MI

Kynäseikkailu ja juhlat
Vihko on lapsen kirjaan liittyvä lisämateriaali. Kynäseikkailun 
tehtävien avulla lapsi vahvistaa hienomotorisia taitojaan ja 
harjoittelee hahmottamista. Tehtäviä voi käyttää myös eriyttävinä.
Juhlat-osio käsittelee tärkeimmät juhlat, joista jokaisesta on 
värityskuva ja tehtävä. Opettajan oppaasta löytyvät juhliin liittyvät 
tarinat ja vinkit juhlien toiminnalliseen toteutustapaan.

Kuvataulut
Suuret, A3-kokoiset neliväriset ja kaksipuoleiset kuvataulut sisältävät 
kaikki lapsen kirjan tarinoihin liittyvät isot kuvat sekä opettajan 
kirjassa ja digiaineistossa olevat matikkatarinoihin liittyvät kuvat.

Kirjaintaulut
Seikkailujen aapisen kirjaintauluja voi mainiosti käyttää myös 
Seikkailujen eskarin materiaalin kanssa.

Laulut-CD
Tenhoavat laulut on säveltänyt ja sanoittanut Tuomo Rannankari.

Palkittu oppimateriaali
Seikkailujen eskari voitti hopeaa Best European 
Learning Material Awards 2017 -kilpailussa. 
Palkintoperusteina oli mm. ikätasolle sopiva 
aineiston jäsennys, hauska ja yksityiskohtainen 
kuvitus sekä opettajan digiopetusaineiston  
laaja lisä- ja tukimateriaali.
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Hinnat voimassa toistaiseksi . 
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Asiakaspalvelu
Otava Oppimisen palvelut 
asiakaspalvelunumero palvelee 
ma–pe klo 8–16

09 156 6800 
(mpm/pvm, myös jonotusajalta) 

Sähköposti:  
asiakaspalvelu@otava.fi

Tilaukset
Otavan oppimateriaalien  
tilaukset ja toimitukset hoitaa 
Kirjavälitys Oy
Puh. 010 345 1580
kvtilaus@kirjavalitys.fi

Digimateriaalien tilaaminen
• Otavan digimateriaalit tilataan perustilauksen yhteydessä tai  

Otavan verkkokaupasta.

• Otavan verkkokauppa on osoitteessa otava.fi/verkkokauppa. Löydät 
digiopetusaineistot, kun kirjaudut sisään verkkokauppaan oppilai-
toksesi tunnuksilla. Tunnukset voi tarvit taessa pyytää Otavan asia-
kaspalvelusta.

Digimateriaalien lisenssit
• Koululisenssin voi ostaa yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Lisenssi 

on koulukohtainen, eli koulun kaikki opettajat saavat käyttää 
 materiaalia yhtä aikaa. 

• Oppilaslisenssiä voi käyttää vain yksi oppilas. 

• Lisenssit ovat voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan alkaen elo-
kuusta: 1.8.2018–31.7.2019.

Digimateriaalien käyttäminen
• Saat ostamasi digimateriaalit käyttöösi Otavan Ope  palve lusta. 

 Löydät ne Oppimateriaalit-välilehdeltä. 

• Saat oppilaan digikirjat, digitehtävät ja digilisätehtävät oppilaittesi 
käyttöön jakamalla heille oppilaslisenssit Opepalvelussa. Oppilas 
käyttää niitä Oppilaan maailmassa. Katso ohjeet: otava.fi/ukk

otava.fi/opepalvelu

otava.fi/oppilaanmaailma

Käyttäjäedut
Moniin Otavan oppikirjasarjoihin saa käyttäjäetuja.  
Käyttäjäedut koskevat  luokkien 1–6 opettajia, kun tilattujen  
oppikirjojen määrä on vähintään 10 kappaletta.

Tutustu etuihisi: otava.fi/edut

Äidinkieli ja kirjallisuus  . . . . . . . . . . . . . . . 54

Matematiikka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Ympäristöoppi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Kartastot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Ympäristö- ja luonnontieto  . . . . . . . . . . . . .61

Biologia ja maantieto  . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Fysiikka ja kemia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Englanti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Ranska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Ruotsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Saksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Yhteiskuntaoppi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Elämänkatsomustieto  . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Uskonto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Musiikki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Esiopetus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Erityisopetus, S2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Kasvatustiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

Hinnasto 
Jokaisella on vahvuudet, jotka voi tunnistaa ja saada näkyville. 
Kun on löytänyt vahvuutensa, on helpompi kehittyä ihmisenä. 

Tämä tehtävävihko auttaa tunnistamaan omat, kaverin ja ryhmän 
vahvuudet. Heittäydy hauskoihin harjoituksiin yksin, pareittain tai 
koko ryhmän kanssa. Tämä on kutsu seikkailuun. Oletko valmis? 

otava.fi  ISBN 978-951-1-31650-3  0LHH

Olet oman 
elämäsi päähenkilö. 

Ansaitset tulla 
kuulluksi ja nähdyksi.

#poikasinäolet #tyttösinäolet

jenni pääskysaari
  minna konttinen
    raini sipilä

Maija Ahtee • Markku Hannula • Anu Laine •  Liisa Näveri  

Erkki Pehkonen •  Päivi Portaankorva-Koivisto

Toimittanut Sirpa Wass

  ILO
A

 ONGELM
ANRATKAISUUN

ILOA ONGELMANRATKAISUUN sisältää 20 
kansainvälisessä tutkimuksessa punnittua 
avointa ongelmaa. Kirja on tarkoitettu 
ohjekirjaksi luokan- ja aineen opettajille. 
Avoimet ongelmat soveltuvat kaikille 
vauvasta vaariin, teoriaosuus ja tehtävävihjeet 
on tutkimuksesta sovitettu perusopetuksen 
oppilaille.

Avoimet ongelmat harjoituttavat mm. luovuutta, 
ajattelun kehittymistä, ongelmanratkaisutaitoja, 
systemaattista ajattelua ja matemaattisia taitoja. 
Ongelmien pohtimisen avulla löydetään 
ratkaisustrategioita, joita voidaan käyttää 
laajemminkin elämän ongelmissa. 

ILOA ONGELMANRATKAISUUN johdattaa opettajaa 
auttamaan oppilaitaan pulmatilanteissa. 
Kirjan avulla voidaan kehittää luokan yhteistä 
taitoa keskustella ongelmatilanteista. 
Oppivan ryhmän yhteistoiminta avoimien 
ongelmien parissa kehittää luokan 
oppimismenetelmiä.

Tekijäryhmällä on 

vuosikymmenien kokemus 

matemaattisten aineiden 

opettamisesta perusopetuksessa, 

lukiossa ja opettajien koulutuksessa. 

Ryhmä on kehittänyt 

kansainvälisissä tutkimuksissa 

menetelmää, jolla 

ongelmanratkaisutaidot saataisiin 

opetussuunnitelman mukaisesti 

oppilaiden perustyökaluiksi. 

Erityisinä painopistealueina ovat 

mm. innostaminen, tunneilmapiiri, 

havainnollistaminen, vuorovaikutus ja 

ajattelun taitojen kehittyminen.

otava.fi
K38

0FYB
ISBN 978-951-1-29592-1

O
TA

V
A

ILOA
ONGELMANRATKAISUUN

Oivaltava  
oppiminen
Oivaltava oppiminen yhdistää älyn, 
tunteen ja luovuuden. Kaikkeen 
tehokkaaseen oppimiseen liittyy 
oivaltamista. Kaikki suuret tieteen ja 
taiteen saavutukset ovat syntyneet 
ihmettelyn ja uteliaisuuden kautta. Kirja 
tarjoaa oivaltavan oppimisen avaimet. Se 
auttaa ymmärtämään, mikä oppimisessa 
ja opettamisessa on keskeistä. Miten 
oppia itse parhaiten ja miten auttaa muita 
oppimaan? Miten herättää kiinnostus 
ja motivoida? Kiinnostavat tapaukset, 
tarinat ja pulmat motivoivat meitä 
kaikkia. Oppimista siivittävät aktivoivat 
ja tutkivat oppimismenetelmät, joissa 
teknologiallakin on sijansa. 
kirjailija: kirsti lonka 
ISBN 978-951-1-28993-7

Iloa ongelman
ratkaisuun – 20 
avointa ongelmaa
Ongelmanratkaisutaidot ovat elämän kes-
keisiä taitoja. Taitojen merkitys koros-
tuu uudessa opetussuunnitelmassa. Iloa 
ongelmanratkaisuun tarjoaa opettajalle 
20 matematiikan alueen ongelmatehtä-
vää, jotka on testattu kansainvälisessä 
tutkimuksessa. 
Opas on tarkoitettu perusopetuksen 
opettajille. 
tekijäryhmä: maija ahtee, markku 
hannula, anu laine, liisa näveri, erkki 
pehkonen, päivi portaankorva-koivisto, 
sirpa wass 
ISBN 978-951-1-29592-1

Osaamisen ja 
 oppimisen arviointi
Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä arvi-
ointityö edellyttää opettajilta ja reh-
toreilta erityistä arviointiosaamista ja 
arvioinnin asiantuntemusta. Osaamisen 
ja oppimisen arviointi on tietokirja, jossa 
käsitellään arviointia yleissivistävän kou-
lutuksen näkökulmasta. Se antaa vastauk-
sia niihin kysymyksiin, joita opettajaksi 
opiskelevat, opettajat, rehtorit ja johto-
kuntien jäsenet kohtaavat perusopetuk-
sen ja lukiokoulutuksen arviointiin liittyen.  
kirjailija: najat ouakrim-soivio 
ISBN 978-951-1-29523-5

Uutuus!

Sinä olet tähti
Jokaisella on vahvuudet, jotka voi tunnistaa ja saada näkyville. Kun on löytänyt 
vahvuutensa, on helpompi kehittyä ihmisenä. Sinä olet tähti -tehtävävihko auttaa 
tunnistamaan omat, kaverin ja ryhmän vahvuudet. Hauskoihin harjoituksiin voi 
heittäytyä yksin, pareittain tai koko ryhmän kanssa.
Tehtävävihko sopii käytettäväksi Jenni Pääskysaaren kirjojen Tyttö sinä olet... ja 
Poika sinä olet... kanssa.

kirjailijat: jenni pääskysaari, minna konttinen, raini sipilä 
isbn 978-951-1-31650-3
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, LUOKAT 1 - 2

Seikkailujen aapinen

Seikkailujen aapinen 978-951-1-26983-0 29,27 32,20

Seikkailujen aapinen digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28573-1 20,48 25,40

Seikkailujen tehtäväkirja 1 Syksy (sis. 
kirjoitusvihon)

978-951-1-30277-3 13,82 15,20

Seikkailujen tehtäväkirja 1 E Syksy (sis. 
kirjoitusvihon)

978-951-1-30278-0 15,91 17,50

Seikkailujen tehtäväkirja 1 Kevät 978-951-1-30279-7 13,82 15,20

Seikkailujen tehtäväkirja 1 E Kevät 978-951-1-30280-3 15,91 17,50

Seikkailujen aapinen suomi toisena 
kielenä

978-951-1-27924-2 19,55 21,50

Seikkailujen aapinen oppilaan 
digilisätehtävät (online) Oppilaslisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-27656-2 1,21 1,50

Seikkailujen aapinen opettajan opas 
Syksy

978-951-1-30321-3 36,00 39,60

Seikkailujen aapinen opettajan opas 
Kevät

978-951-1-30746-4 36,00 39,60

Seikkailujen aapinen suomi toisena 
kielenä opettajan opas

978-951-1-28038-5 26,73 29,40

Seikkailujen aapinen eriyttäminen ja 
tukiopetus (kopioitavat liitteet)

978-951-1-30019-9 28,27 31,10

Seikkailujen aapinen keppinuket 978-951-1-29036-0 18,55 23,00

Seikkailujen aapinen kirjainkortit 978-951-1-30020-5 37,10 46,00

Seikkailujen aapinen kirjoitusvihko 978-951-1-30061-8 5,91 6,50

Seikkailujen aapinen käden taidot 978-951-1-28040-8 28,27 31,10

Seikkailujen aapinen laulut CD 978-951-1-28041-5 32,58 40,40

Seikkailujen aapinen leimasimet 978-951-1-29035-3 32,58 40,40

Seikkailujen aapinen lukuseikkailu 978-951-1-30276-6 15,82 17,40

Seikkailujen aapinen musiikkiopas 978-951-1-28039-2 28,27 31,10

Seikkailujen aapinen digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-27655-5 125,00 155,00

Seikkailujen lukukirja

Seikkailujen lukukirja 978-951-1-28288-4 29,27 32,20

Seikkailujen lukukirja digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28649-3 20,48 25,40

Seikkailujen tehtäväkirja 2 Syksy, 
uudistettu (sis. lukupassin)

978-951-1-31976-4 13,82 15,20

Seikkailujen tehtäväkirja 2 E Syksy, 
uudistettu (sis. lukupassin)

978-951-1-31542-1 15,91 17,50

Seikkailujen tehtäväkirja 2 Kevät, uud. 978-951-1-32032-6 13,82 15,20

Seikkailujen tehtäväkirja 2 E Kevät, uud. 978-951-1-32033-3 15,91 17,50

Seikkailujen lukukirja suomi toisena 
kielenä

978-951-1-30018-2 19,55 21,50

Seikkailujen lukukirja oppilaan 
digilisätehtävät (online) Oppilaslisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29870-0 1,21 1,50

Seikkailujen lukukirja opettajan opas 
Syksy

978-951-1-32407-2 36,00 39,60

Seikkailujen lukukirja opettajan opas 
Kevät

978-951-1-32406-5 36,00 39,60

Seikkailujen lukukirja suomi toisena 
kielenä opettajan opas

978-951-1-30017-5 26,73 29,40

Seikkailujen lukukirja eriyttäminen ja 
tukiopetus

978-951-1-29573-0 28,27 31,10

Seikkailujen lukukirja käden taidot 978-951-1-29490-0 28,27 31,10

Seikkailujen lukukirja lukupassi 978-951-1-29434-4 5,91 6,50

Seikkailujen lukukirja lukuseikkailu 978-951-1-29570-9 15,82 17,40

Seikkailujen lukukirja musiikkiopas +CD 978-951-1-28647-9 36,73 40,40

Seikkailujen lukukirja tunne- ja 
tarinakortit

978-951-1-31756-2 26,21 32,50

Seikkailujen lukukirja digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28648-6 125,00 155,00

Taikamaa 

Taikamaan aapinen 978-951-1-23948-2 29,82 32,80

Taikamaan tehtäviä Kirjaimet ja sanat 978-951-1-30291-9 14,36 15,80

Taikamaan tehtäviä Kirjaimet ja sanat E* 978-951-1-30283-4 17,45 19,20

Taikamaan tehtäviä Sanat ja lauseet 978-951-1-30290-2 14,36 15,80

Taikamaan tehtäviä Sanat ja lauseet E* 978-951-1-30284-1 17,45 19,20

Taikamaan aapinen opettajan opas 
Kirjaimet*

978-951-1-30293-3 36,00 39,60

Taikamaan aapinen opettajan opas 
Tarinat*

978-951-1-30292-6 36,00 39,60

Taikamaan keppinuket* 978-951-1-24956-6 22,26 27,60

Taikamaan kirjainkorttinauha* 978-951-1-30295-7 43,71 54,20

Taikamaan käsialakorttinauha* 978-951-1-25853-7 43,71 54,20

Taikamaan laulut CD* 978-951-1-24877-4 32,66 40,50

Taikamaan leimasimet* 978-951-1-24949-8 41,45 51,40

Taikamaan taideopas  - käsityö, askartelu, 
kuvataide*

978-951-1-24762-3 67,09 73,80

Taikamaan sähköinen opetusaineisto 1A 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-24537-7 125,00 155,00

Taikamaan sähköinen opetusaineisto 1B 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-25222-1 125,00 155,00

Taikamaan sähköinen opetusaineisto 
1A+1B tuotepaketti (online) Koululisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

EAN 
6418616198044

156,37 193,90

Taikamaan lukukirja 978-951-1-24761-6 29,82 32,80

Taikamaan tehtäviä Käsialakirjoitusta E* 978-951-1-27136-9 17,45 19,20

Taikamaan tehtäviä Käsialakirjoitusta* 978-951-1-30287-2 14,00 15,40

Taikamaan tehtäviä Oikeinkirjoitusta 978-951-1-30288-9 14,00 15,40

Taikamaan tehtäviä Oikeinkirjoitusta E 978-951-1-30282-7 17,45 19,20

Taikamaan tehtäviä Tekstitaitoja 978-951-1-30289-6 14,00 15,40

Taikamaan tehtäviä Tekstitaitoja E 978-951-1-30281-0 17,45 19,20

Taikamaan lukukirja opettajan opas 2A* 978-951-1-30286-5 36,00 39,60

Taikamaan lukukirja opettajan opas 2B* 978-951-1-30285-8 36,00 39,60

Taikamaan laulut CD 2* 978-951-1-25852-0 32,66 40,50

Taikamaan taideopas 2* 978-951-1-26633-4 67,09 73,80

Taikamaan lukukirja sähköinen 
opetusaineisto 2A (online) Koululisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-25869-8 125,00 155,00

Taikamaan lukukirja sähköinen 
opetusaineisto 2B (online) Koululisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-25868-1 125,00 155,00

Taikamaan lukukirja sähköinen 
opetusaineisto 2A+2B tuotepaketti 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

EAN 
6418616198051

156,37 193,90

Hauska matka

Hauska matka aapinen* 951-1-20366-5 30,82 33,90

Hauska matka Matkaopas kirjaimista 
sanoihin*

951-1-20510-2 14,45 15,90

Hauska matka Matkaopas kirjaimista 
sanoihin E*

951-1-18691-4 17,91 19,70

Hauska matka Matkaopas sanoista 
lauseisiin

951-1-20512-9 14,45 15,90

Hauska matka Matkaopas sanoista 
lauseisiin E*

951-1-19276-0 17,91 19,70

Matkaopas kynän kiemuroihin 978-951-1-30319-0 9,91 10,90

Matkaopas ymmärtävään lukemiseen 1 978-951-1-30320-6 11,82 13,00

Hauska matka lukukirja uudistettu* 951-1-21192-7 31,09 34,20

Hauska matka Matkaopas 
käsialakirjoitukseen* 951-1-21456-X 14,45 15,90

Hauska matka Matkaopas lauseista 
tarinoihin* 951-1-21457-8 14,45 15,90

Hauska matka Matkaopas 
oikeinkirjoitukseen 951-1-21458-6 14,45 15,90

Hauska matka Matkaopas ymmärtävään 
lukemiseen 2 951-1-21459-4 11,82 13,00

Luen. Kirjoitan. Opin. 1 978-951-1-30299-5 12,18 13,40

Luen. Kirjoitan. Opin. 2 978-951-1-30297-1 12,18 13,40

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, LUOKAT 3 - 6

Uusi Kipinä (Uutuus, OPS 2016)

Uusi Kipinä 3 978-951-1-31877-4 26,91 29,60

Uusi Kipinä 3 digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-32090-6 18,87 23,40

Uusi Kipinä 3 tehtäviä 978-951-1-31014-3 14,45 15,90



 HInnASTO 5756  HInnASTO

 tuote  isbn
hinta  
veroton

hinta  
verollinen tuote  isbn

hinta  
veroton

hinta  
verollinen  tuote  isbn

hinta  
veroton

hinta  
verollinen tuote  isbn

hinta  
veroton

hinta  
verollinen

Hinnat voimassa toistaiseksi. * Saatavilla niin kauan kuin painosta riittää.

Uusi Kipinä 3 digitehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31025-9 9,44 11,70

Uusi Kipinä 3 tehtäviä E 978-951-1-31677-0 16,09 17,70

Uusi Kipinä 3 tehtäviä S2 978-951-1-31678-7 16,09 17,70

Uusi Kipinä 3 opettajan opas 978-951-1-31679-4 47,36 52,10

Uusi Kipinä 3 opettajan liitteet 978-951-1-32427-0 27,55 30,30

Uusi Kipinä 3 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31680-0 125,00 155,00

Uusi Kipinä 3 digipaketti 
(digikirja+digitehtävät) (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-32585-7 18,15 22,50

Kipinä (Edellinen versio, OPS 2016)

Kipinä 3 978-951-1-30300-8 26,91 29,60

Kipinä 3 digikirja (online) Oppilaslisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-27674-6 18,87 23,40

Kipinä 3 tehtäviä 978-951-1-30301-5 14,45 15,90

Kipinä 3 tehtäviä E 978-951-1-30303-9 16,09 17,70

Kipinä 3 tehtäviä S2 978-951-1-30304-6 16,09 17,70

Kipinä 3 digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-27584-8 1,21 1,50

Kipinä 3 opettajan opas 978-951-1-30305-3 47,36 52,10

Kipinä 3 tehtäviä vastaukset 978-951-1-30302-2 29,27 32,20

Kipinä 3 opettajan liitteet 978-951-1-30306-0 27,55 30,30

Kipinä 3 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-25890-2 125,00 155,00

Kipinä 4 978-951-1-30314-5 26,91 29,60

Kipinä 4 tehtäviä 978-951-1-30316-9 14,45 15,90

Kipinä 4 Tehtäviä E 978-951-1-30317-6 16,09 17,70

Kipinä 4 Tehtäviä S2 978-951-1-30318-3 16,09 17,70

Kipinä 4 digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-27585-5 1,21 1,50

Kipinä 4 opettajan opas 978-951-1-30315-2 47,36 52,10

Kipinä 4 opettajan liitteet 978-951-1-30308-4 27,55 30,30

Kipinä 4 tehtäviä vastaukset 978-951-1-30307-7 29,27 32,20

Kipinä 4 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-25891-9 125,00 155,00

Kipinä 5 978-951-1-25894-0 26,91 29,60

Kipinä 5 tehtäviä 978-951-1-25895-7 14,45 15,90

Kipinä 5 tehtäviä E 978-951-1-28474-1 16,09 17,70

Kipinä 5 tehtäviä S2 978-951-1-28479-6 16,09 17,70

Kipinä 5 digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-27586-2 1,21 1,50

Kipinä 5 opettajan opas 978-951-1-31412-7 27,55 30,30

Kipinä 5 opettajan liitteet 978-951-1-28471-0 27,55 30,30

Kipinä 5 tehtäviä vastaukset 978-951-1-28472-7 29,27 32,20

Kipinä 5 digikokeet (online) Koululisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30779-2 15,00 18,60

Kipinä 5 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-25892-6 125,00 155,00

Kipinä 6 978-951-1-25897-1 26,91 29,60

Kipinä 6 Tehtäviä 978-951-1-25898-8 14,45 15,90

Kipinä 6 tehtäviä E 978-951-1-28475-8 16,09 17,70

Kipinä 6 tehtäviä S2 978-951-1-28476-5 16,09 17,70

Kipinä 6 digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-27587-9 1,21 1,50

Kipinä 6 opettajan opas 978-951-1-25899-5 27,55 30,30

Kipinä 6 opettajan liitteet 978-951-1-31111-9 27,55 30,30

Kipinä 6 tehtäviä vastaukset 978-951-1-28473-4 29,27 32,20

Kipinä 6 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-25893-3 125,00 155,00

Vipunen (edellinen OPS)

Vipunen 3 äidinkieli ja kirjallisuus* 978-951-1-22593-5 26,91 29,60

Vipunen 3 harjoituksia* 978-951-1-21400-7 14,45 15,90

Vipunen 4 äidinkieli ja kirjallisuus* 978-951-1-22226-2 26,91 29,60

Vipunen 4 harjoituksia* 978-951-1-22578-2 14,55 16,00

Vipunen 5 äidinkieli ja kirjallisuus* 978-951-1-22905-6 26,91 29,60

Vipunen 5 harjoituksia* 978-951-1-23212-4 14,55 16,00

Vipunen 6 äidinkieli ja kirjallisuus* 978-951-1-23710-5 26,91 29,60

Vipunen 6 harjoituksia* 978-951-1-23965-9 14,55 16,00

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, OHEISMATERIAALIT LUOKILLE 1 - 6 

Sinä olet tähti Tehtäviä 978-951-1-31650-3 4,91 5,40

Matkaopas kynän kiemuroihin 978-951-1-30319-0 9,91 10,90

Matkaopas ymmärtävään lukemiseen 1 978-951-1-30320-6 11,82 13,00

Hauska matka Matkaopas ymmärtävään 
lukemiseen 2 951-1-21459-4 11,82 13,00

Luen. Kirjoitan. Opin. 1 978-951-1-30299-5 12,18 13,40

Luen. Kirjoitan. Opin. 2 978-951-1-30297-1 12,18 13,40

Ymmärtävän lukemisen opas kolmosille 978-951-1-22462-4 12,18 13,40

Ymmärtävän lukemisen opas kolmosille 
vastaukset*

978-951-1-22568-3 20,55 22,60

Ymmärtävän lukemisen opas nelosille 978-951-1-23280-3 12,18 13,40

Ymmärtävän lukemisen opas nelosille 
vastaukset*

978-951-1-23281-0 20,55 22,60

Otavan tähtikirjasto

Fedja-setä, kissa ja koira* 978-951-1-24045-7 12,27 13,50

Futiskesä* 978-951-1-23975-8 12,27 13,50

Haloo, kuuleeko kaupunki* 978-951-1-23980-2 12,27 13,50

Kahden kodin välillä* 978-951-1-23977-2 12,27 13,50

Markus Light ja palautuspullon henget* 978-951-1-23978-9 12,27 13,50

MATEMATIIKKA

Tuhattaituri (uudistettu, OPS 2016)

Tuhattaituri 1a  
(sis. kuoren)

978-951-1-30063-2 18,55 20,40

Tuhattaituri 1a E (sis. kuoren) 978-951-1-29741-3 26,73 29,40

Tuhattaituri 1a digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28638-7 0,65 0,80

Tuhattaituri 1a opettajan opas 978-951-1-28500-7 36,09 39,70

Tuhattaituri 1a E opettajan opas 978-951-1-29967-7 31,45 34,60

Tuhattaituri 1a vastauskirja 978-951-1-28501-4 31,09 34,20

Tuhattaituri laulut +CD 978-951-1-29120-6 36,27 39,90

Tuhattaituri 1a digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28576-2 125,00 155,00

Tuhattaituri 1b (sis. kuoren) 978-951-1-30145-5 18,55 20,40

Tuhattaituri 1b E (sis. kuoren) 978-951-1-29746-8 26,73 29,40

Tuhattaituri 1b digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28584-7 0,65 0,80

Tuhattaituri 1b opettajan opas 978-951-1-28593-9 36,09 39,70

Tuhattaituri 1b E opettajan opas 978-951-1-29968-4 31,45 34,60

Tuhattaituri 1b vastauskirja 978-951-1-28594-6 31,09 34,20

Tuhattaituri 1b digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28577-9 125,00 155,00

Tuhattaituri 1 (a+b) digiopetusaineisto 
tuotepaketti Koululisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

EAN 
6418616203755

156,37 193,90

Tuhattaituri 2a  
(sis. kuoren)

978-951-1-28460-4 18,55 20,40

Tuhattaituri 2a E (sis. kuoren) 978-951-1-29886-1 26,73 29,40

Tuhattaituri 2a digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29014-8 0,65 0,80

Tuhattaituri 2a opettajan opas 978-951-1-29016-2 36,09 39,70

Tuhattaituri 2a E opettajan opas 978-951-1-30028-1 31,45 34,60

Tuhattaituri 2a vastauskirja 978-951-1-29019-3 31,09 34,20

Tuhattaituri 2a digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29013-1 125,00 155,00

Tuhattaituri 2b (sis. kuoren) 978-951-1-28461-1 18,55 20,40

Tuhattaituri 2b E (sis. kuoren) 978-951-1-29887-8 26,73 29,40

Tuhattaituri 2b digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29869-4 0,65 0,80

Tuhattaituri 2b opettajan opas 978-951-1-29624-9 36,09 39,70

Tuhattaituri 2b E opettajan opas 978-951-1-30032-8 31,45 34,60

Tuhattaituri 2b vastauskirja 978-951-1-29867-0 31,09 34,20
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Tuhattaituri 2b digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29868-7 125,00 155,00

Tuhattaituri 2 (a+b) digiopetusaineisto 
tuotepaketti Koululisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

EAN 
6418616213044

156,37 193,90

Tuhattaituri 3a  
(sis. kuoren)

978-951-1-27888-7 18,55 20,40

Tuhattaituri 3a E (sis. kuoren) 978-951-1-29748-2 26,73 29,40

Tuhattaituri 3a digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28581-6 0,65 0,80

Tuhattaituri 3a opettajan opas 978-951-1-28485-7 36,09 39,70

Tuhattaituri 3a E opettajan opas 978-951-1-29965-3 31,45 34,60

Tuhattaituri 3a vastauskirja 978-951-1-28484-0 31,09 34,20

Tuhattaituri 3a digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28486-4 125,00 155,00

Tuhattaituri 3b (sis. kuoren) 978-951-1-30416-6 18,55 20,40

Tuhattaituri 3b E (sis. kuoren) 978-951-1-29749-9 26,73 29,40

Tuhattaituri 3b digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28583-0 0,65 0,80

Tuhattaituri 3b opettajan opas 978-951-1-28916-6 36,09 39,70

Tuhattaituri 3b E opettajan opas 978-951-1-29966-0 31,45 34,60

Tuhattaituri 3b vastauskirja 978-951-1-28640-0 31,09 34,20

Tuhattaituri 3-4 pelipaketti 978-951-1-30909-3 42,82 53,10

Tuhattaituri 3b digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28578-6 125,00 155,00

Tuhattaituri 3 (a+b) digiopetusaineisto 
tuotepaketti Koululisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

EAN 
6418616203762

156,37 193,90

Tuhattaituri 4a  
(sis. kuoren)

978-951-1-28462-8 18,55 20,40

Tuhattaituri 4a E (sis. kuoren) 978-951-1-30029-8 26,73 29,40

Tuhattaituri 4a digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29021-6 0,65 0,80

Tuhattaituri 4a opettajan opas 978-951-1-29017-9 36,09 39,70

Tuhattaituri 4a E opettajan opas 978-951-1-30030-4 31,45 34,60

Tuhattaituri 4a vastauskirja 978-951-1-29018-6 31,09 34,20

Tuhattaituri 4a digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29020-9 125,00 155,00

Tuhattaituri 4b (sis. kuoren) 978-951-1-28463-5 18,55 20,40

Tuhattaituri 4b E (sis. kuoren) 978-951-1-30355-8 26,73 29,40

Tuhattaituri 4b digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29802-1 0,65 0,80

Tuhattaituri 4b opettajan opas 978-951-1-29800-7 36,09 39,70

Tuhattaituri 4b E opettajan opas 978-951-1-30031-1 31,45 34,60

Tuhattaituri 4b vastauskirja 978-951-1-29801-4 31,09 34,20

Tuhattaituri 4b digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29803-8 125,00 155,00

Tuhattaituri 4 (a+b) digiopetusaineisto 
tuotepaketti Koululisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

EAN 
6418616213051

156,37 193,90

Tuhattaituri 5a  
(sis. kuoren)

978-951-1-28139-9 18,55 20,40

Tuhattaituri 5a E (sis. kuoren) 978-951-1-31962-7 26,73 29,40

Tuhattaituri 5a vihkokirja (sis. kuoren) 978-951-1-30963-5 20,45 22,50

Tuhattaituri 5a digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28582-3 0,65 0,80

Tuhattaituri 5a opettajan opas 978-951-1-28499-4 36,09 39,70

Tuhattaituri 5a E opettajan opas 978-951-1-31524-7 31,45 34,60

Tuhattaituri 5a vihkokirja opettajan opas 978-951-1-30964-2 36,09 39,70

Tuhattaituri 5a vastauskirja 978-951-1-28595-3 31,09 34,20

Tuhattaituri 5a vihkokirja vastauskirja 978-951-1-30962-8 31,09 34,20

Tuhattaituri 5a digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28579-3 125,00 155,00

Tuhattaituri 5b (sis. kuoren) 978-951-1-28459-8 18,55 20,40

Tuhattaituri 5b E (sis. kuoren) 978-951-1-31521-6 26,73 29,40

Tuhattaituri 5b vihkokirja (sis. kuoren) 978-951-1-30956-7 20,45 22,50

Tuhattaituri 5b digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28585-4 0,65 0,80

Tuhattaituri 5b opettajan opas 978-951-1-30025-0 36,09 39,70

Tuhattaituri 5b E opettajan opas 978-951-1-31541-4 31,45 34,60

Tuhattaituri 5b vihkokirja opettajan opas 978-951-1-30965-9 36,09 39,70

Tuhattaituri 5b vastauskirja 978-951-1-30024-3 31,09 34,20

Tuhattaituri 5b vihkokirja vastauskirja 978-951-1-30966-6 31,09 34,20

Tuhattaituri 5b digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28580-9 125,00 155,00

Tuhattaituri 5 (a+b) digiopetusaineisto 
tuotepaketti Koululisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

EAN 
6418616219435

156,37 193,90

Tuhattaituri 6a  
(sis. kuoren)

978-951-1-28464-2 18,55 20,40

Tuhattaituri 6a E (sis. kuoren) 978-951-1-31522-3 26,73 29,40

Tuhattaituri 6a vihkokirja (sis. kuoren) 978-951-1-32069-2 20,45 22,50

Tuhattaituri 6a digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-27026-3 0,65 0,80

Tuhattaituri 6a opettajan opas 978-951-1-32065-4 36,09 39,70

Tuhattaituri 6a E opettajan opas 978-951-1-31525-4 31,45 34,60

Tuhattaituri 6a vihkokirja opettajan opas 978-951-1-32071-5 36,09 39,70

Tuhattaituri 6a vastauskirja 978-951-1-32058-6 31,09 34,20

Tuhattaituri 6a vihkokirja vastauskirja 978-951-1-32011-1 31,09 34,20

Tuhattaituri 6a digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-32073-9 125,00 155,00

Tuhattaituri 6b (sis. kuoren) 978-951-1-28483-3 18,55 20,40

Tuhattaituri 6b E (sis. kuoren) 978-951-1-31523-0 26,73 29,40

Tuhattaituri 6b vihkokirja (sis. kuoren) 978-951-1-32070-8 20,45 22,50

Tuhattaituri 6b digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-32075-3 0,65 0,80

Tuhattaituri 6b opettajan opas 978-951-1-28465-9 36,09 39,70

Tuhattaituri 6b E opettajan opas 978-951-1-31526-1 31,45 34,60

Tuhattaituri 6b vihkokirja opettajan opas 978-951-1-32072-2 36,09 39,70

Tuhattaituri 6b vastauskirja 978-951-1-32059-3 31,09 34,20

Tuhattaituri 6b vihkokirja vastauskirja 978-951-1-32318-1 31,09 34,20

Tuhattaituri 6b digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-32074-6 125,00 155,00

Tuhattaituri 6 (a+b) digiopetusaineisto 
tuotepaketti Koululisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

EAN 
6418616223708

156,37 193,90

Tuhattaituri (edellinen OPS)

Tuhattaituri 1a*  
(sis. kuoren)

978-951-1-20804-4 18,91 20,80

Tuhattaituri 1b* (sis. kuoren) 978-951-1-20805-1 18,91 20,80

Tuhattaituri 2a* (sis. kuoren) 978-951-1-20806-8 18,91 20,80

Tuhattaituri 2b* (sis. kuoren) 978-951-1-20807-5 18,91 20,80

Tuhattaituri 3a* (sis. kuoren) 978-951-1-21728-2 18,91 20,80

Tuhattaituri 3b* (sis. kuoren) 978-951-1-22476-1 18,91 20,80

Tuhattaituri 4a* (sis. kuoren) 978-951-1-23093-9 18,91 20,80

Tuhattaituri 4b* (sis. kuoren) 978-951-1-23259-9 18,91 20,80

Tuhattaituri 5a* (sis. kuoren) 978-951-1-23271-1 18,91 20,80

Tuhattaituri 5a E* (sis. kuoren) 978-951-1-24404-2 29,18 32,10

Tuhattaituri 5a vihkokirja* (sis. kuoren) 978-951-1-24034-1 20,45 22,50

Tuhattaituri 5a opettajan opas* 978-951-1-24418-9 36,73 40,40

Tuhattaituri 5a E opettajan opas* 978-951-1-24405-9 26,27 28,90

Tuhattaituri 5a vihkokirja opettajan opas* 978-951-1-24420-2 37,36 41,10

Tuhattaituri 5a vastauskirja* 978-951-1-24425-7 31,09 34,20

Tuhattaituri 5a vihkokirja vastauskirja* 978-951-1-24427-1 31,09 34,20

Tuhattaituri 5 pulmat* 978-951-1-24038-9 15,09 16,60

Tuhattaituri 5a tukiopetus* 978-951-1-24037-2 26,18 28,80

Tuhattaituri 5b* (sis. kuoren) 978-951-1-24416-5 18,91 20,80

Tuhattaituri 5b E* (sis. kuoren) 978-951-1-24406-6 29,18 32,10

Tuhattaituri 5b vihkokirja* 978-951-1-24417-2 20,45 22,50

Tuhattaituri 5b E opettajan opas* 978-951-1-24407-3 26,27 28,90

Tuhattaituri 5b vihkokirja opettajan opas* 978-951-1-24421-9 37,36 41,10

Tuhattaituri 5b vastauskirja* 978-951-1-24426-4 31,09 34,20



 HInnASTO 6160  HInnASTO

 tuote  isbn
hinta  
veroton

hinta  
verollinen tuote  isbn

hinta  
veroton

hinta  
verollinen  tuote  isbn

hinta  
veroton

hinta  
verollinen tuote  isbn

hinta  
veroton

hinta  
verollinen

Hinnat voimassa toistaiseksi. * Saatavilla niin kauan kuin painosta riittää.

Tuhattaituri 5b vihkokirja vastauskirja* 978-951-1-24428-8 31,09 34,20

Tuhattaituri 6a* 
(sis. kuoren)

978-951-1-24776-0 18,91 20,80

Tuhattaituri 6a E* (sis. kuoren) 978-951-1-24788-3 29,18 32,10

Tuhattaituri 6a vihkokirja* (sis. kuoren) 978-951-1-24782-1 20,45 22,50

Tuhattaituri 6a opettajan opas* 978-951-1-24774-6 36,73 40,40

Tuhattaituri 6a E opettajan opas* 978-951-1-24800-2 26,27 28,90

Tuhattaituri 6a vihkokirja opettajan opas* 978-951-1-24784-5 37,36 41,10

Tuhattaituri 6a vastauskirja* 978-951-1-24780-7 31,09 34,20

Tuhattaituri 6a vihkokirja vastauskirja* 978-951-1-24786-9 31,09 34,20

Tuhattaituri 6 pulmat* 978-951-1-24772-2 15,09 16,60

Tuhattaituri 6a tukiopetus* 978-951-1-24778-4 26,18 28,80

Tuhattaituri 6a sähköinen opetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019*

978-951-1-25688-5 125,00 155,00

Tuhattaituri 6b* 978-951-1-24777-7 18,91 20,80

Tuhattaituri 6b E* 978-951-1-24789-0 29,18 32,10

Tuhattaituri 6b vihkokirja* 978-951-1-24783-8 20,45 22,50

Tuhattaituri 6b opettajan opas* 978-951-1-24775-3 36,73 40,40

Tuhattaituri 6b E opettajan opas* 978-951-1-25227-6 26,27 28,90

Tuhattaituri 6b vastauskirja* 978-951-1-24781-4 31,09 34,20

Tuhattaituri 6b vihkokirja vastauskirja* 978-951-1-24787-6 31,09 34,20

Tuhattaituri 6b tukiopetus* 978-951-1-24779-1 26,18 28,80

Tuhattaituri 6b sähköinen opetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019*

978-951-1-25689-2 125,00 155,00

Tuhattaituri 6 (a+b) sähköinen 
opetusaineisto tuotepaketti Koululisenssi 
1.8.2018-31.7.2019*

EAN 6418616198112 156,37 193,90

YMPÄRISTÖOPPI

Tutkimusmatka

Tutkimusmatka 1 978-951-1-28718-6 24,18 26,60

Tutkimusmatka 1 digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29582-2 14,03 17,40

Tutkimusmatka 1 lokikirja 978-951-1-29186-2 8,45 9,30

Tutkimusmatka 1 opettajan opas 978-951-1-29184-8 48,18 53,00

Tutkimusmatka 1 digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29185-5 125,00 155,00

Tutkimusmatka 2 978-951-1-28720-9 24,18 26,60

Tutkimusmatka 2 digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29583-9 14,03 17,40

Tutkimusmatka 2 lokikirja 978-951-1-29187-9 8,45 9,30

Tutkimusmatka 2 opettajan opas 978-951-1-29188-6 48,18 53,00

Tutkimusmatka 2 digiopetusaineisto  
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29190-9 125,00 155,00

Tutkimusmatka 3 978-951-1-28423-9 35,73 39,30

Tutkimusmatka 3 digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29584-6 20,81 25,80

Tutkimusmatka 3 tehtäväkirja 978-951-1-28650-9 23,82 26,20

Tutkimusmatka 3 digitehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28721-6 15,65 19,40

Tutkimusmatka 3 digipaketti (digikirja + 
digitehtävät) (online) Oppilaslisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30896-6 26,37 32,70

Tutkimusmatka 3 digimediatehtävät 
(online) Oppilaslisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

978-951-1-32354-9 3,95 4,90

Tutkimusmatka 3 opettajan opas 978-951-1-28652-3 57,55 63,30

Tutkimusmatka 3 tehtäväkirjan 
vastaukset (pdf)

978-951-1-30975-8 29,27 36,30

Tutkimusmatka 3 digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28666-0 125,00 155,00

Tutkimusmatka 4 978-951-1-28801-5 35,73 39,30

Tutkimusmatka 4 digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29585-3 20,81 25,80

Tutkimusmatka 4 tehtäväkirja 978-951-1-28802-2 23,82 26,20

Tutkimusmatka 4 digitehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28803-9 15,65 19,40

Tutkimusmatka 4 digipaketti (digikirja + 
digitehtävät) (online) Oppilaslisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30897-3 26,37 32,70

Tutkimusmatka 4 digimediatehtävät 
(online) Oppilaslisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

978-951-1-32474-4 3,95 4,90

Tutkimusmatka 4 opettajan opas 978-951-1-29832-8 57,55 63,30

Tutkimusmatka 4 tehtäväkirjan 
vastaukset (pdf)

978-951-1-30977-2 29,27 36,30

Tutkimusmatka 4 digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28669-1 125,00 155,00

Tutkimusmatka 5 978-951-1-27928-0 35,73 39,30

Tutkimusmatka 5 digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29581-5 20,81 25,80

Tutkimusmatka 5 tehtäväkirja 978-951-1-28651-6 23,82 26,20

Tutkimusmatka 5 digitehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28859-6 15,65 19,40

Tutkimusmatka 5 digipaketti (digikirja + 
digitehtävät) (online) Oppilaslisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30898-0 26,37 32,70

Tutkimusmatka 5 digimediatehtävät 
(online) Oppilaslisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

978-951-1-32475-1 3,95 4,90

Tutkimusmatka 5 opettajan opas 978-951-1-28654-7 57,55 63,30

Tutkimusmatka 5 tehtäväkirjan 
vastaukset (pdf)

978-951-1-30974-1 29,27 36,30

4    YM
PÄRISTÖOPPI

OTAVA

Ympäristösi on täynnä 

jännittäviä tutkimuskohteita 

pienestä siemenestä 

jylisevään ukkosmyrskyyn 

saakka. Avaa kirja ja tule 

Tutkimusmatkalle! 

Tekijät: 
Satu Arjanne
Martti Heinonen
Sanna Jortikka
Jukka Kohtamäki
Mikko Korhonen
Outi Kuusela
Aulikki Laine
Matti Taimi

P50
0DZ9
ISBN 978-951-1-28801-5
otava.fi

Tutkimusmatka 5 digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28867-1 125,00 155,00

Tutkimusmatka 6 978-951-1-30461-6 35,73 39,30

Tutkimusmatka 6 digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30465-4 20,81 25,80

Tutkimusmatka 6 tehtäväkirja 978-951-1-30462-3 23,82 26,20

Tutkimusmatka 6 digitehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30464-7 15,65 19,40

Tutkimusmatka 6 digipaketti (digikirja + 
digitehtävät) (online) Oppilaslisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31160-7 26,37 32,70

Tutkimusmatka 6 digimediatehtävät 
(online) Oppilaslisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

978-951-1-32476-8 3,95 4,90

Tutkimusmatka 6 opettajan opas 978-951-1-30463-0 57,55 63,30

Tutkimusmatka 6 tehtäväkirjan 
vastaukset (pdf)

978-951-1-30997-0 29,27 36,30

Tutkimusmatka 6 digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30466-1 125,00 155,00

KARTASTOT

Karttakirja luokille 1 - 6 978-951-1-29929-5 32,27 35,50

Koulun kartasto 978-951-1-27898-6 42,91 47,20

YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO

Koulun ympäristötieto

Koulun ympäristötieto 1  
Toukan tehtävät*

978-951-1-21909-5 14,00 15,40

Koulun ympäristötieto 2 Kuutin tehtävät* 951-1-21295-8 14,00 15,40

Koulun ympäristötieto 3* (uud. -08) 
(kannessa kissa)

978-951-1-21550-9 35,00 38,50

Koulun ympäristötieto 3 työkirja*  
(uud. -08)

978-951-1-22385-6 24,09 26,50

Tule Tutkimusmatkalle!

Tekijät: 
Kati Aavikko
Satu Arjanne
Sanna Halivaara

P50
0DUA
ISBN 978-951-1-28720-9 
otava.fi
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Koulun ympäristötieto 4* (uud. -09) 
(kannessa kottarainen)

978-951-1-22730-4 35,00 38,50

Koulun ympäristötieto 4 työkirja*  
(uud. -09)

978-951-1-23298-8 24,09 26,50

BIOLOGIA JA MAANTIETO

Koulun biologia  
ja maantieto 5*  
(uud. -08)

978-951-1-21908-8 28,18 31,00

Koulun biologia ja maantieto 5 työkirja* 978-951-1-22550-8 18,91 20,80

Koulun biologia ja maantieto 6  
(uud. 2009)*

978-951-1-23097-7 28,18 31,00

Koulun biologia ja maantieto 6 työkirja 
(uud. 2009)*

978-951-1-23466-1 18,91 20,80

FYSIIKKA JA KEMIA

Koulun fysiikka ja kemia 5*  
(uud. -08)

978-951-1-21938-5 26,73 29,40

Koulun fysiikka ja kemia 5 työkirja*  
(uud. -08)

978-951-1-21939-2 18,09 19,90

Koulun fysiikka ja kemia 6* (uud. -09) 978-951-1-23143-1 26,73 29,40

Koulun fysiikka ja kemia 6 työkirja  
(uud. -09)*

978-951-1-23219-3 18,09 19,90

ENGLANTI

Jump in!

Jump in!  
oppilaan kirja

978-951-1-29435-1 24,82 27,30

Jump in! digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29809-0 1,21 1,50

Jump in! Teacher’s material 978-951-1-30363-3 53,82 59,20

Jump in! Teacher’s material (pdf) 978-951-1-29808-3 43,79 54,30

Jump in! luokkaäänite CD 978-951-1-29813-7 60,08 74,50

Jump in! digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31652-7 60,00 74,40

High five!

High five! 3 Texts 978-951-1-27342-4 24,64 27,10

High five! 3 digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28830-5 24,19 30,00

High five! 3 Activities 978-951-1-27861-0 18,73 20,60

High five! 3 My Activities, eriyttävä 
tehtäväkirja

978-951-1-29566-2 18,73 20,60

High five! 3 digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28822-0 1,21 1,50

High five! 3 Teacher’s material 978-951-1-31972-6 44,82 49,30

High five! 3 Teacher’s material (pdf) 978-951-1-31971-9 38,39 47,60

High five! 3 Activities Key (pdf) 978-951-1-30049-6 30,73 38,10

High five! 3 My activities Key (pdf) 978-951-1-30366-4 30,73 38,10

High five! 3 Tests (online), digikokeet 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30790-7 42,02 52,10

High five! 3 Tests (pdf) 978-951-1-29567-9 43,71 54,20

High five! 3 luokkaäänite CD 978-951-1-29854-0 74,19 92,00

High five! 3 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28013-2 125,00 155,00

High five! 4 Texts 978-951-1-29646-1 24,64 27,10

High five! 4 digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30559-0 24,19 30,00

High five! 4 Activities 978-951-1-29647-8 18,73 20,60

High five! 4 My Activities, eriyttävä 
tehtäväkirja

978-951-1-31214-7 18,73 20,60

High five! 4 digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30557-6 1,21 1,50

High five! 4 Teacher’s material 978-951-1-30560-6 44,82 49,30

High five! 4 Teacher’s material (pdf) 978-951-1-30561-3 38,39 47,60

High five! 4 Activities Key (pdf) 978-951-1-30514-9 30,73 38,10

High five! 4 My activities Key (pdf) 978-951-1-30515-6 30,73 38,10

High five! 4 Tests (online), digikokeet  
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31047-1 42,02 52,10

High five! 4 Tests (pdf) 978-951-1-30516-3 43,71 54,20

High five! 4 luokkaäänite CD 978-951-1-31215-4 74,19 92,00

High five! 4 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30558-3 125,00 155,00

High five! 5 Texts 978-951-1-31045-7 24,64 27,10

High five! 5 digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31566-7 24,19 30,00

High five! 5 Activities 978-951-1-31046-4 18,73 20,60

High five! 5 My Activities, eriyttävä 
tehtäväkirja

978-951-1-32163-7 18,73 20,60

High five! 5 digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31567-4 1,21 1,50

High five! 5 Teacher’s material 978-951-1-32500-0 44,82 49,30

High five! 5 Teacher’s material (pdf) 978-951-1-32156-9 38,39 47,60

High five! 5 Activities Key (pdf) 978-951-1-32149-1 30,73 38,10

High five! 5 My activities Key (pdf) 978-951-1-32150-7 30,73 38,10

High five! 5 Tests (online), digikokeet  
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31569-8 42,02 52,10

High five! 5 Tests (pdf) 978-951-1-32157-6 43,71 54,20

High five! 5 luokkaäänite CD 978-951-1-32155-2 74,19 92,00

High five! 5 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31568-1 125,00 155,00

All Stars (edellinen OPS)

All Stars 3 Reader 978-951-1-20618-7 25,82 28,40

All Stars 3 Activity Book 978-951-1-24920-7 19,82 21,80

All Stars 3 oppilaan äänite CD* 978-951-1-23353-4 10,00 12,40

All Stars 3 opettajan kirja 978-951-1-22510-2 53,18 58,50

All Stars 3 Activity Book Key 978-951-1-24921-4 39,27 43,20

All Stars 3 arviointimateriaali +CD 978-951-1-23292-6 45,64 50,20

All Stars 3 luokkaäänite CD 978-951-1-24971-9 83,95 104,10

All Stars 3 sähköinen opetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-25032-6 125,00 155,00

All Stars 4 Reader 978-951-1-22932-2 25,82 28,40

All Stars 4 Activity Book 978-951-1-22933-9 19,82 21,80

All Stars 4 oppilaan äänite CD* 978-951-1-24429-5 10,00 12,40

All Stars 4 opettajan kirja 978-951-1-22934-6 53,18 58,50

All Stars 4 Activity Book Key 978-951-1-24361-8 39,27 43,20

All Stars 4 arviointimateriaali + CD 978-951-1-24363-2 45,64 50,20

All Stars 4 luokkaäänite CD 978-951-1-22918-6 83,95 104,10

All Stars 4 sähköinen opetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-25223-8 125,00 155,00

All Stars 5 Reader 978-951-1-23735-8 27,09 29,80

All Stars 5 Activity Book 978-951-1-23738-9 19,91 21,90

All Stars 5 oppilaan äänite CD* 978-951-1-24721-0 10,00 12,40

All Stars 5 opettajan kirja 978-951-1-23739-6 53,18 58,50

All Stars 5 Activity Book Key 978-951-1-24637-4 39,27 43,20

All Stars 5 arviointimateriaali + CD 978-951-1-24639-8 45,64 50,20

All Stars 5 luokkaäänite CD 978-951-1-24718-0 83,95 104,10

All Stars 5 sähköinen opetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-25396-9 125,00 155,00

All Stars 6 Reader 978-951-1-24641-1 27,09 29,80

All Stars 6 Activity Book 978-951-1-24642-8 20,18 22,20

All Stars 6 oppilaan äänite CD* 978-951-1-25606-9 10,00 12,40

All Stars 6 opettajan kirja 978-951-1-26174-2 53,18 58,50

All Stars 6 Activity Book Key 978-951-1-26163-6 39,27 43,20

All Stars 6 arviointimateriaali + CD 978-951-1-26173-5 45,64 50,20

All Stars 6 luokkaäänite CD 978-951-1-25605-2 83,95 104,10

Jump in!

otava.fi     P89.5     0FN5     ISBN 978-951-1-29435-1

Hyppää mukaan hauskaan 
englannin opiskelun maailmaan!

Jump in! on toiminnallinen, yhdessä oppimisen 
taitoja ja vuorovaikutusta korostava 
varhennetun englannin oppimateriaali.

Jump in! -materiaali:
Oppilaan kirja
Opettajan opas
Äänite
Digilisätehtävät

Jump in!

Elisa Haukka
Marjo Rantanen

fysiikka ja kemia
Koulun5
Fysiikka ja kemia ovat luonnontieteitä, joissa tutkitaan 

esimerkiksi luonnonilmiöiden syitä ja seurauksia. 

Koulun fysiikka ja kemia 5 -kirjassa opiskellaan veteen, 

ilmaan, avaruuteen ja voimaan liittyviä ilmiöitä.  

Kirjan mielenkiintoiset ja hauskat tutkimukset 

johdattavat luonnonilmiöiden pariin.

Nyt aloitetaan seikkailu tieteen maailmaan!

Satu Arjanne

Martti Heinonen

Matti Palosaari
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Hinnat voimassa toistaiseksi. * Saatavilla niin kauan kuin painosta riittää.

All Stars 6 sähköinen opetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-26128-5 125,00 155,00

All Stars keppinuket* 978-951-1-23758-7 61,85 76,70

Stars (varhennettu englanti, edellinen OPS)

Stars 978-951-1-22185-2 25,27 27,80

Stars opettajan opas 978-951-1-23119-6 54,09 59,50

Stars luokkaäänite 978-951-1-23379-4 78,87 97,80

RANSKA

Tous ensemble

Tous ensemble 1 978-951-1-31406-6 25,73 28,30

Tous ensemble 1 oppilaan CD 978-951-1-26240-4 10,00 12,40

Tous ensemble 1 opettajan opas 978-951-1-23327-5 66,55 73,20

Tous ensemble 1 luokkaäänite CD 978-951-1-23439-5 51,61 64,00

Tous ensemble 2 978-951-1-31407-3 25,73 28,30

Tous ensemble 2 oppilaan CD 978-951-1-26241-1 10,00 12,40

Tous ensemble 2 opettajan opas 978-951-1-24285-7 66,55 73,20

Tous ensemble 2 luokkaäänite CD 978-951-1-24288-8 51,61 64,00

RUOTSI

Megafon

Megafon 1 Textbok 978-951-1-24723-4 26,55 29,20

Megafon 1 digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31732-6 14,60 18,10

Megafon 1 Övningsbok för lågstadiet 978-951-1-28313-3 23,64 26,00

Megafon 1 digitehtävät alakouluun 
(online) Oppilaslisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

978-951-1-31733-3 15,40 19,10

Megafon 1 Textbok + Övningsbok för 
lågstadiet (painettu tuotepaketti)

EAN 
6418616213747

34,00 37,40

Megafon 1 digipaketti (digikirja + 
digitehtävät) (online) Oppilaslisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31734-0 29,92 37,10

Megafon 1 digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29742-0 1,21 1,50

Megafon 1 opettajan materiaali 
alakouluun

978-951-1-28678-3 49,82 54,80

Megafon 1 opettajan materiaali 
alakouluun (pdf)

978-951-1-28679-0 38,06 47,20

Megafon 1 Övningsbok för lågstadiet 
Ratkaisut

978-951-1-29340-8 35,09 38,60

Megafon 1 Övningsbok för lågstadiet 
Ratkaisut (pdf)

978-951-1-28819-0 27,10 33,60

Megafon 1 Oppimisen tuki alakouluun 
(pdf)

978-951-1-29645-4 35,89 44,50

Megafon 1 arviointimateriaali (pdf) 978-951-1-26554-2 45,56 56,50

Megafon 1 luokkaäänite CD 978-951-1-26557-3 88,06 109,20

Megafon 1 digiopetusaineisto alakouluun 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-28817-6 125,00 155,00

Bravo!

Bravo! Läsebok 1 951-1-19037-7 27,64 30,40

Bravo! Arbetsbok 1 951-1-20052-6 22,27 24,50

Bravo! opettajan materiaali 1* 978-951-1-22301-6 58,73 64,60

Bravo! 1 oppilaan äänite CD* 951-1-20156-5 22,34 27,70

Bravo! 1 luokkaäänite CD 951-1-20154-9 80,40 99,70

Bravo! Läsebok 2 951-1-20053-4 28,18 31,00

Bravo! Arbetsbok 2 951-1-20055-0 22,55 24,80

Bravo! 2 oppilaan äänite CD* 951-1-20937-X 21,85 27,10

Bravo! 2 luokkaäänite CD 951-1-20936-1 86,13 106,80

SAKSA

Schnitzeljagd

Schnitzeljagd 1  
oppikirja

978-951-1-31683-1 26,36 29,00

Schnitzeljagd 1 digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-32333-4 18,55 23,00

Schnitzeljagd 1 digilisätehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-32338-9 1,21 1,50

Schnitzeljagd 1 arviointimateriaali (pdf) 978-951-1-32341-9 43,71 54,20

Schnitzeljagd 1 digikokeet (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-32342-6 42,02 52,10

Schnitzeljagd 1 luokkaäänite CD 978-951-1-32339-6 64,52 80,00

Schnitzeljagd 1 luokkaäänite (mp3) 978-951-1-32340-2 56,45 70,00

Schnitzeljagd 1 digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-32334-1 125,00 155,00

So ein Zufall!

So ein Zufall! 1 Texte 951-1-18475-X 29,27 32,20

So ein Zufall! 1 Übungen 951-1-18833-X 20,82 22,90

So ein Zufall! 1 opettajan opas* 951-1-18944-1 53,64 59,00

So ein Zufall! 1 arviointimateriaali 
CD-ROM*

951-1-20191-3 54,64 60,10

So ein Zufall! 1 arviointimateriaali CD 951-1-20074-7 35,40 43,90

So ein Zufall! 1 luokkaäänite CD 978-951-1-19465-1 88,06 109,20

So ein Zufall! 2 Texte 951-1-19853-X 29,09 32,00

So ein Zufall! 2 Übungen 951-1-19854-8 20,82 22,90

So ein Zufall! 2 opettajan opas* 951-1-19856-4 53,64 59,00

So ein Zufall! 2 Ratkaisut* 951-1-19857-2 49,36 54,30

So ein Zufall! 2 arviointimateriaali 
CD-ROM*

978-951-1-26883-3 54,64 60,10

So ein Zufall! 2 arviointimateriaali CD 951-1-20153-0 35,40 43,90

So ein Zufall! 2 luokkaäänite CD 978-951-1-20085-7 88,06 109,20

HISTORIA

Forum

Forum 5 historia 978-951-1-22982-7 26,27 28,90

Forum 5 historia digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30015-1 18,39 22,80

Forum 5 historian harjoituksia 978-951-1-23962-8 14,36 15,80

Forum 5 historia digitehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30601-6 9,35 11,60

Forum 5 historia digipaketti (digikirja + 
digitehtävät) (online) Oppilaslisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31219-2 22,02 27,30

Forum 5 historia opettajan opas 978-951-1-23963-5 39,18 43,10

Forum 5 historian harjoituksia vastaukset 
(pdf)

978-951-1-24884-2 33,15 41,10

Forum 5 historia digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30959-8 125,00 155,00

Forum 6 historia 978-951-1-24619-0 26,27 28,90

Forum 6 historia digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30016-8 18,39 22,80

Forum 6 historian harjoituksia 978-951-1-24620-6 14,36 15,80

Forum 6 historia digitehtävät (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30980-2 9,35 11,60

Forum 6 historia digipaketti (digikirja + 
digitehtävät) (online) Oppilaslisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31220-8 22,02 27,30

Forum 6 historia sähköinen oppilaan 
aineisto (online) Oppilaslisenssi 
1.8.2018-31.7.2019*

978-951-1-26990-8 3,31 4,10

Forum 6 historia opettajan opas 978-951-1-24621-3 39,18 43,10

Forum 6 historian harjoituksia vastaukset 
(pdf)

978-951-1-25476-8 33,15 41,10

Forum 6 historia digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30972-7 125,00 155,00

Historian tuulet (edellinen OPS)

Historian tuulet I* 951-1-17961-6 26,64 29,30

Historian tuulet I tehtäväkirja* 978-951-1-22197-5 15,55 17,10

Historian tuulet II* 951-1-18792-9 26,64 29,30

Historian tuulet II tehtäväkirja* 978-951-1-22289-7 15,55 17,10

YHTEISKUNTAOPPI

Forum yhteiskuntaoppi

Forum yhteiskuntaoppi I 978-951-1-28063-7 26,27 28,90

Forum yhteiskuntaoppi I digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29572-3 18,39 22,80

Forum yhteiskuntaoppi I harjoituksia 978-951-1-29075-9 14,36 15,80
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Forum yhteiskuntaoppi I digitehtävät 
(online) Oppilaslisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

978-951-1-29077-3 9,35 11,60

Forum yhteiskuntaoppi I digipaketti 
(digikirja + digitehtävät) (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30894-2 22,02 27,30

Forum yhteiskuntaoppi II 978-951-1-29074-2 26,27 28,90

Forum yhteiskuntaoppi II digikirja 
(online) Oppilaslisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

978-951-1-29571-6 18,39 22,80

Forum yhteiskuntaoppi II harjoituksia 978-951-1-29076-6 14,36 15,80

Forum yhteiskuntaoppi II digitehtävät 
(online) Oppilaslisenssi 1.8.2018-
31.7.2019

978-951-1-29078-0 9,35 11,60

Forum yhteiskuntaoppi I-II (painettu 
yhteisnide)

978-951-1-29083-4 52,45 57,70

Forum yhteiskuntaoppi II digipaketti 
(digikirja + digitehtävät) (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30895-9 22,02 27,30

Forum yhteiskuntaoppi I-II opettajan 
opas

978-951-1-29081-0 39,18 43,10

Forum yhteiskuntaoppi I-II 
digiopetusaineisto (online) Koululisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29079-7 156,37 193,90

Forum draamatyötapoja historiaan ja 
yhteiskuntaoppiin

978-951-1-27192-5 54,36 59,80

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Apollo sähköinen opetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-26869-7 156,37 193,90

USKONTO

Sydän 1 uskonto 978-951-1-28681-3 25,18 27,70

Sydän 1 uskonto tehtäviä 978-951-1-29072-8 14,00 15,40

Sydän 1 uskonto opettajan opas (sis. CD) 978-951-1-30313-8 57,55 63,30

Sydän 1 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29237-1 125,00 155,00

Sydän 2 uskonto 978-951-1-29502-0 25,18 27,70

Sydän 2 uskonto tehtäviä 978-951-1-29503-7 14,00 15,40

Sydän 2 uskonto opettajan opas (sis. CD) 978-951-1-30981-9 57,55 63,30

Sydän 2 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29507-5 125,00 155,00

Sydän 3 uskonto 978-951-1-28810-7 25,18 27,70

Sydän 3 uskonto digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29506-8 17,66 21,90

Sydän 3 uskonto tehtäviä 978-951-1-29092-6 14,00 15,40

Sydän 3 uskonto opettajan opas (sis. CD) 978-951-1-30311-4 57,55 63,30

Sydän 3 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29093-3 125,00 155,00

Sydän 4 uskonto 978-951-1-29505-1 25,18 27,70

Sydän 4 uskonto digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-31020-4 17,66 21,90

Sydän 4 uskonto tehtäviä 978-951-1-29504-4 14,00 15,40

Sydän 4 uskonto opettajan opas (sis. CD) 978-951-1-30525-5 57,55 63,30

Sydän 4 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29508-2 125,00 155,00

Sydän 5 uskonto 978-951-1-31458-5 25,18 27,70

Sydän 5 uskonto digikirja (online) 
Oppilaslisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-32094-4 17,66 21,90

Sydän 5 uskonto tehtäviä 978-951-1-32012-8 14,00 15,40

Sydän 5 uskonto opettajan opas (sis. CD) 978-951-1-32025-8 57,55 63,30

Sydän 5 digiopetusaineisto (online) 
Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-32026-5 125,00 155,00

Tähti (edellinen OPS)

Tähti 1 oppikirja* 978-951-1-23983-3 25,18 27,70

Tähti 1 tehtäväkirja* 978-951-1-22280-4 14,00 15,40

Tähti 1 opettajan opas* 978-951-1-24380-9 35,36 38,90

Tähti 2 oppikirja* 978-951-1-22458-7 25,18 27,70

Tähti 2 tehtäväkirja* 978-951-1-22459-4 14,00 15,40

Tähti 2 opettajan opas* 978-951-1-25504-8 38,09 41,90

Tähti 1-2 CD* 978-951-1-23313-8 33,87 42,00

Tähti 1-2 sähköinen opetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-26630-3 156,37 193,90

Tähti 3 oppikirja 951-1-19097-0 25,18 27,70

Tähti 3 tehtäväkirja 951-1-19897-1 14,00 15,40

Tähti 3 opettajan opas 978-951-1-25503-1 38,09 41,90

Tähti 3-6 CD* 978-951-1-21857-9 33,87 42,00

Tähti 4 oppikirja 951-1-20415-7 25,18 27,70

Tähti 4 tehtäväkirja 951-1-20417-3 14,00 15,40

Tähti 4 opettajan opas 978-951-1-25502-4 38,09 41,90

Tähti 3-4 sähköinen opetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-27637-1 156,37 193,90

Tähti 5 oppikirja 978-951-1-20815-0 25,18 27,70

Tähti 5 tehtäväkirja 978-951-1-21417-5 14,00 15,40

Tähti 5 opettajan opas 978-951-1-24381-6 38,09 41,90

Tähti 6 oppikirja 978-951-1-20816-7 25,18 27,70

Tähti 6 tehtäväkirja 978-951-1-22244-6 14,00 15,40

Tähti 6 opettajan opas 978-951-1-25501-7 38,09 41,90

MUSIIKKI

Saa laulaa!

Saa laulaa! 1-2  
oppilaan kirja

978-951-1-27749-1 32,91 36,20

Saa laulaa! 1-2 opettajan kirja 978-951-1-29053-7 60,64 66,70

Saa laulaa! 1-2 CD1 978-951-1-29056-8 32,50 40,30

Saa laulaa! 1-2 CD2 978-951-1-29059-9 32,50 40,30

Saa laulaa! 1-2 CD3 978-951-1-30269-8 32,50 40,30

Saa laulaa! 3 oppilaan kirja 978-951-1-23188-2 26,27 28,90

Saa laulaa! 3 opettajan kirja 978-951-1-26833-8 60,64 66,70

Saa laulaa! 3-4 sähköiset liitteet (pdf) 978-951-1-26216-9 54,03 67,00

Saa laulaa! 3 CD1 978-951-1-24558-2 32,50 40,30

Saa laulaa! 3 CD2 978-951-1-24559-9 32,50 40,30

Saa laulaa! 4 oppilaan kirja 978-951-1-24768-5 26,27 28,90

Saa laulaa! 4 opettajan opas 978-951-1-32068-5 60,64 66,70

Saa laulaa! 4 CD1 978-951-1-24770-8 32,50 40,30

Saa laulaa! 4 CD2 978-951-1-24771-5 32,50 40,30

Saa laulaa! 5 oppilaan kirja 978-951-1-25905-3 26,27 28,90

Saa laulaa! 5 opettajan opas 978-951-1-28694-3 60,64 66,70

Saa laulaa! 5-6 sähköiset liitteet (pdf) 978-951-1-28212-9 54,03 67,00

Saa laulaa! 5 CD1 978-951-1-26081-3 32,50 40,30

Saa laulaa! 5 CD2 978-951-1-26082-0 32,50 40,30

Saa laulaa! 6 oppilaan kirja 978-951-1-26079-0 26,27 28,90

Saa laulaa! 6 opettajan opas 978-951-1-28167-2 60,64 66,70

Saa laulaa! 6 CD1 978-951-1-28168-9 32,50 40,30

Saa laulaa! 6 CD2 978-951-1-28169-6 32,50 40,30

Saa laulaa! 1-6 digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-29498-6 156,37 193,90

Musiikin mestarit

Musiikin mestarit 1-2  
oppilaan kirja

951-1-18974-3 39,36 43,30

Musiikin mestarit 1-2 opettajan kirja 978-951-1-24882-8 64,82 71,30

Musiikin mestarit 1-2 CD 1 lauluäänite 951-1-19427-5 32,50 40,30

Musiikin mestarit 1-2 CD 2 lauluäänite 951-1-19428-3 32,50 40,30

Musiikin mestarit 1-2 CD 3 
kuunteluäänite

951-1-19429-1 32,50 40,30

Musiikin mestarit 1-2 CD 4 
kuunteluäänite

951-1-19430-5 32,50 40,30

Musiikin mestarit 3-4 oppilaan kirja 951-1-17492-4 39,36 43,30

Musiikin mestarit 3-4 opettajan kirja 978-951-1-24880-4 64,82 71,30

Musiikin mestarit 3-4 CD 1 laulu- ja 
kuunteluäänite

951-1-18702-3 32,50 40,30

Musiikin mestarit 3-4 CD 2 lauluäänite 951-1-18703-1 32,50 40,30

Musiikin mestarit 3-4 CD 3 soitto-, 
liikunta- ja lauluäänite

951-1-18704-X 32,50 40,30

Musiikin mestarit 3-4 CD 4 
kuunteluäänite

951-1-18705-8 32,50 40,30

Musiikin mestarit 5-6 oppilaan kirja 951-1-19123-3 39,36 43,30
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Musiikin mestarit 5-6 opettajan kirja 978-951-1-25562-8 64,82 71,30

Musiikin mestarit 5-6 CD 1 lauluäänite 951-1-19923-4 53,71 66,60

Musiikin mestarit 5-6 CD 2 lauluäänite 951-1-19924-2 53,71 66,60

Musiikin mestarit 5-6 CD 3 
kuunteluäänite

951-1-19925-0 53,71 66,60

ESIOPETUS

Seikkailujen eskari oppilaan kirja (sis. 
kynäseikkailu ja juhlat)

978-951-1-29819-9 19,91 21,90

Seikkailujen eskari opettajan opas 978-951-1-30754-9 57,00 62,70

Seikkailujen eskari kuvataulut 978-951-1-31221-5 44,19 54,80

Seikkailujen eskari kynäseikkailu ja juhlat 978-951-1-30955-0 5,91 6,50

Seikkailujen eskari laulut CD 978-951-1-30952-9 33,71 41,80

Seikkailujen eskari digiopetusaineisto 
(online) Koululisenssi 1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-30948-2 125,00 155,00

Esiopetus, edellinen OPS

Taikamaan esiopetus 978-951-1-30939-0 19,91 21,90

Taikamaan esiopetus opettajan opas 978-951-1-30860-7 57,00 62,70

Taikamaan esiopetus Laulut ja tarinat* 
(sis. 4 kpl CD)

978-951-1-27077-5 33,71 41,80

Taikamaan esiopetus sähköinen 
opetusaineisto (online) Koululisenssi 
1.8.2018-31.7.2019

978-951-1-26982-3 125,00 155,00

Hauska matka eskariin! (uud. 2009)* 978-951-1-23433-3 20,82 22,90

Hauska matka eskariin! laulu-CD* 951-1-21249-4 33,87 42,00

Hauska matka eskariin! opettajan kirja 
(uud. 2009)*

978-951-1-23475-3 55,64 61,20

Pikku Tuhattaituri* 978-951-1-31624-4 17,64 19,40

Ällitälli* 978-951-1-26255-8 19,64 21,60

ERITYISOPETUS

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Seikkailujen tehtäväkirja 1 E Syksy (sis. 
kirjoitusvihon)

978-951-1-30278-0 15,91 17,50

Seikkailujen tehtäväkirja 1 E Kevät 978-951-1-30280-3 15,91 17,50

Seikkailujen aapinen eriyttäminen ja 
tukiopetus (kopioitavat liitteet)

978-951-1-30019-9 28,27 31,10

Seikkailujen aapinen suomi toisena 
kielenä

978-951-1-27924-2 19,55 21,50

Seikkailujen aapinen suomi toisena 
kielenä opettajan opas

978-951-1-28038-5 26,73 29,40

Seikkailujen tehtäväkirja 2 E Syksy uud. 
(sis. lukupassin)

978-951-1-31542-1 15,91 17,50

Seikkailujen tehtäväkirja 2 E Kevät uud. 978-951-1-32033-3 15,91 17,50

Seikkailujen lukukirja eriyttäminen ja 
tukiopetus

978-951-1-29573-0 28,27 31,10

Seikkailujen lukukirja suomi toisena 
kielenä

978-951-1-30018-2 19,55 21,50

Seikkailujen lukukirja suomi toisena 
kielenä opettajan opas

978-951-1-30017-5 26,73 29,40

Taikamaan tehtäviä Kirjaimet ja sanat E* 978-951-1-30283-4 17,45 19,20

Taikamaan tehtäviä Sanat ja lauseet E* 978-951-1-30284-1 17,45 19,20

Taikamaan tehtäviä Käsialakirjoitusta E* 978-951-1-27136-9 17,45 19,20

Taikamaan tehtäviä Oikeinkirjoitusta E 978-951-1-30282-7 17,45 19,20

Taikamaan tehtäviä Tekstitaitoja E 978-951-1-30281-0 17,45 19,20

Matkaopas kirjaimista sanoihin E* 951-1-18691-4 17,91 19,70

Matkaopas sanoista lauseisiin E* 951-1-19276-0 17,91 19,70

Uusi Kipinä 3 tehtäviä E 978-951-1-31677-0 16,09 17,70

Uusi Kipinä 3 tehtäviä S2 978-951-1-31678-7 16,09 17,70

Kipinä 3 tehtäviä E (edellinen versio, 
OPS2016)

978-951-1-30303-9 16,09 17,70

Kipinä 3 tehtäviä S2 (edellinen versio, 
OPS2016)

978-951-1-30304-6 16,09 17,70

Kipinä 4 Tehtäviä E (edellinen versio, 
OPS2016)

978-951-1-30317-6 16,09 17,70

Kipinä 4 tehtäviä S2 (edellinen versio, 
OPS2016)

978-951-1-30318-3 16,09 17,70

Kipinä 5 tehtäviä E (edellinen versio, 
OPS2016)

978-951-1-28474-1 16,09 17,70

Kipinä 5 tehtäviä S2 (edellinen versio, 
OPS2016)

978-951-1-28479-6 16,09 17,70

Kipinä 6 tehtäviä E (edellinen versio, 
OPS2016)

978-951-1-28475-8 16,09 17,70

Kipinä 6 tehtäviä S2 (edellinen versio, 
OPS2016)

978-951-1-28476-5 16,09 17,70

Matematiikka

Tuhattaituri 1a E 978-951-1-29741-3 26,73 29,40

Tuhattaituri 1a E opettajan opas 978-951-1-29967-7 31,45 34,60

Tuhattaituri 1b E 978-951-1-29746-8 26,73 29,40

Tuhattaituri 1b E opettajan opas 978-951-1-29968-4 31,45 34,60

Tuhattaituri 2a E 978-951-1-29886-1 26,73 29,40

Tuhattaituri 2a E opettajan opas 978-951-1-30028-1 31,45 34,60

Tuhattaituri 2b E 978-951-1-29887-8 26,73 29,40

Tuhattaituri 2b E opettajan opas 978-951-1-30032-8 31,45 34,60

Tuhattaituri 3a E 978-951-1-29748-2 26,73 29,40

Tuhattaituri 3a E opettajan opas 978-951-1-29965-3 31,45 34,60

Tuhattaituri 3b E 978-951-1-29749-9 26,73 29,40

Tuhattaituri 3b E opettajan opas 978-951-1-29966-0 31,45 34,60

Tuhattaituri 4a E 978-951-1-30029-8 26,73 29,40

Tuhattaituri 4a E opettajan opas 978-951-1-30030-4 31,45 34,60

Tuhattaituri 4b E 978-951-1-30355-8 26,73 29,40

Tuhattaituri 4b E opettajan opas 978-951-1-30031-1 31,45 34,60

Tuhattaituri 5a E 978-951-1-31962-7 26,73 29,40

Tuhattaituri 5a E opettajan opas 978-951-1-31524-7 31,45 34,60

Tuhattaituri 5b E 978-951-1-31521-6 26,73 29,40

Tuhattaituri 5b E opettajan opas 978-951-1-31541-4 31,45 34,60

Tuhattaituri 6a E 978-951-1-31522-3 26,73 29,40

Tuhattaituri 6a E opettajan opas 978-951-1-31525-4 31,45 34,60

Tuhattaituri 6b E 978-951-1-31523-0 26,73 29,40

Tuhattaituri 6b E opettajan opas 978-951-1-31526-1 31,45 34,60

Matematiikka, Tuhattaituri, edellinen OPS

Tuhattaituri 5a E* 978-951-1-24404-2 29,18 32,10

Tuhattaituri 5a E opettajan opas* 978-951-1-24405-9 26,27 28,90

Tuhattaituri 5b E* 978-951-1-24406-6 29,18 32,10

Tuhattaituri 5b E opettajan opas* 978-951-1-24407-3 26,27 28,90

Tuhattaituri 6a E* 978-951-1-24788-3 29,18 32,10

Tuhattaituri 6a E opettajan opas* 978-951-1-24800-2 26,27 28,90

Tuhattaituri 6b E* 978-951-1-24789-0 29,18 32,10

Tuhattaituri 6b E opettajan opas* 978-951-1-25227-6 26,27 28,90

Englanti

High five! 3 My Activities 978-951-1-29566-2 18,73 20,60

High five! 3 My activities Key (pdf), 
Ratkaisut

978-951-1-30366-4 30,73 38,10

High five! 4 My Activities 978-951-1-31214-7 18,73 20,60

High five! 4 My activities Key (pdf), 
Ratkaisut

978-951-1-30515-6 30,73 38,10

High five! 5 My Activities 978-951-1-32163-7 18,73 20,60

High five! 5 My activities Key (pdf), 
Ratkaisut

978-951-1-32150-7 30,73 38,10

KASVATUSTIEDE

Oivaltava oppiminen 978-951-1-28993-7 34,91 38,40

Osaamisen ja oppimisen arviointi 978-951-1-29523-5 34,91 38,40

Iloa ongelmanratkaisuun - 20 avointa 
ongelmaa

978-951-1-29592-1 34,91 38,40




