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Opettajien laatima suunnittelukirja opettajille 21/22

OPETTAJAN SUUNNITTELUKIRJA

Yleiskatsaus sl 21 – sl 22 Oppilasluettelo

Poissaolot

LH 201     21,90  €  (Sis. 24% ALV) / 17,66 ,
5 kpl ilman postikuluja  

• Sopii joka asteelle. Sidottu kierrekirja on kestävä ja
helppokäyttöinen. Kätevä A5-koko, yhteensä 218
sivua.

• Lukukausisuunnitelma sisältää kuluvan lukuvuoden
sekä tulevan syyslukukauden. Joka viikolle on
aukeama tuntisuunnitelmaa varten.

•  6 lukujärjestystä ja henkilökohtainen puhelinluettelo.
7 oppilasluetteloa joissa tilaa 36 oppilaalle, oppilaan osoitteelle, puhelinnumerolle ja muille muistiinpanoille.
20 oppilasluetteloa sekä 6 poissaololuetteloa.

•  Omia muistiinpanoja varten on 13 sivua.

•  Vuosien 2021 ja 2022 A5-kokoiset kuukausipäivyrit. Vuosien 2020 ja 2023 päivyrit pienikokoisempina.

•  2 muovitaskua
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LÄRARENS  PLANERINGSKALENDER
Den finlandssvenska lärarkalendern 21/22

Terminsplanering

Klasslistor

LH  202     21,90 €  
(Inneh. 24 % moms) / 17,66 € (utan moms) 
5 kalendrar portofritt

• Kalendern passar alla stadier. Den är inbunden
med spiralrygg, vilket gör den slitstark och lätt att
använda.

• Totalt 218 sidor i behändigt A5-format.

• Översiktsplan, terminsplanering för tre terminer,
veckoplanering för hela läsåret.

• 6 läsordningar, personlig telefonlista. 7 klasslistor
med 36 elever, adress och telefonlistor,
frånvarolistor, klasslistor samt anteckningssidor.

• 2021 och 2022 års almanacka i A5-format samt
2020 och 2023  års almanacka i mindre format.    

•  2 plastficko

•  med gummiband
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KOULUKIRJA - yhdistävä lenkki lukuvuoden työskentelyssä  3.-6. vuosiluokan oppilaille

KOULUKIRJA

LH312  Koulukirja punainen
4,90 € (sis. 10% ALV)/ 4,45 €

LH313  Koulukirja vihreä
4,90 € (sis. 10% ALV)/ 4,45 €

Koulukirja

2

Vuoden tärkeät tapahtumat 

Elokuu Syyskuu

Lokakuu Marraskuu

Joulukuu Tammikuu

Helmikuu Maaliskuu

Huhtikuu Toukokuu

Kesäkuu Heinäkuu

4

Maanantai 

Tiistai 

Keskiviikko 

Torstai 

Perjantai    

Lauantai

Sunnuntai   

Viikon tehtävät

Viikon tapahtumat

Koti/koulu

Vuosi                    Kuukausi                                              Viikko

Mikä päivämäärä on ensi viikon keskiviikkona?

Koulukirja opettaa oppilasta
– suunnittelemaan ja jäsentämään koulutyön
– saamaan kokonaiskuvan lukuvuodesta
– havainnoimaan ja kuvailemaan ilmiöitä lähiympäristössä ja
 maailmanlaajuisesti
– luovasti muokkaamaan kirjasta henkilökohtaisen portfolion 
 

Koulukirja on tarkoitettu välineeksi toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita, 
niin oppimisprosessissa kuin kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.
 
  
Viikkosuunnitelma 
Oppilas kirjaa viikon tapahtumat. Kotitehtävät voi merkitä kunkin 
viikonpäivän  kohdalle. Opettaja voi tehdä A6 kokoisia kopioitavia alustoja 
jotka liimataan Viikon tehtävät-ruutuun.
Vaihtoehtoisesti oppilas voi itse käyttää Viikon tehtävät-ruutua kirjatakseen 
tärkeät tapahtumat tai kirjoittaakseen lokikirjaa.

Viikon tapahtumat kohtaan oppilas voi kirjoittaa ajankohtaisia tapahtumia 
(paikallisia/maailmanlaajuisia)
Koti/koulu-ruutuun vanhemmat/opettaja kirjoittavat yksilöllistä informaatiota.

Koulukirja sisältää 
• Vuoden tärkeät tapahtumat 
• Omat muistiinpanot 
• Viikkosuunnitelma
• Tapahtumakalenteri kuvin ja sanoin 

Nidottu kirja kestävällä muovitetulla kannella, 
180x254 mm, 48 sivua
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KuukausiVuosi

Sunnuntai

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Viikko

Koti/koulu

4

Viikon paras saavutus on

5

Omat muistiinpanot

3

Elokuu Syyskuu

Lokakuu Marraskuu

Joulukuu Tammikuu

Helmikuu Maaliskuu

Huhtikuu Toukokuu

Kesäkuu Heinäkuu

Vuoden tärkeät tapahtumat

2

Nimi: 

Osoite:

 

Puh nro:

Luokka:  Lukuvuosi:

Koulu:

Osoite:

Opettajani:

Valokuva

1

KOULUKIRJA

Uusi koulukirja on suunnattu 7–12 ikäiselle oppilaille. Tavoitteena on että oppilaat osaavat jäsennellä koulutyöt, su-
unnitella koulutyönsä ja kirjoittaa arviointeja. Koulukirja edesauttaa kodin ja koulun välistä kommunikaatiota ja antaa 
pohjan kehityskeskusteluille.

 LH 913 Koulukirja sininen
 Koko: B5, 180 x 254 mm, sidottu kirja
 Sisältö: 80 sivua, 38 aukeamaa sekä Vuoden tärkeät tapahtumat

 Hinta: 6,90  (sis. 10 % ALV)

Viikkoaukeama
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SKOLBOKEN röd

• Egna anteckningar   
• Viktiga händelser under året
• Veckans planering på 38 uppslag

LH903 Skolboken röd
Trådbindning med hållbar plastad pärm, 180 x 254 mm, 80 sidor
6,90 € (inneh. 10% moms).

Skolbok för åk 1–6 med mera skrivutrymme.

4

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag    

Lördag   Söndag

Hem/skola   

År                    Månad                                             Vecka

5

         
          
          
          
          
       

Den här veckan är jag mest nöjd med

LH901  Skolboken blå
Häftad bok med hållbar plastad pärm, 180 x 254 mm, 48 sidor
4,90 € (inneh. 10% moms)/ 4,45 € (utan moms).

4

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag    

Lördag

Söndag   

Veckans arbete

Hänt i veckan

Hem/skola

År                    Månad                                             Vecka

Vilket datum är det på onsdag nästa vecka

LH902  Skolboken grön 
Häftad bok med hållbar plastad pärm, 180 x 254 mm, 48 sidor
4,90 € (inneh. 10% moms)/ 4,45 € (utan moms).

Skolboken

SKOLBOKEN – en sammanhållande länk i läsårets arbete för elever i årskurs 1–6

Skolboken är avsedd som ett verktyg att förverkliga läroplanens intentioner, 
såväl i lärandeprocessen som i samarbetet mellan hem och skola.

Veckans planering 
Eleven skriver in fakta för veckan.Läxor kan skrivas in under respektive veckodag. 
Läraren kan göra kopior (format A6), som klistras in i rutan för Veckans arbete. 
Alternativt kan eleven själv använda rutan Veckans arbete för att skriva in viktiga 
händelser eller skriva en loggbok. 

Under  Hänt i veckan  kan eleven anteckna händelser som varit aktuella 
(lokalt/globalt).
I Hem/skola rutan skriver förälder/lärare individuell information.

Sist på varje sida i Skolboken blå ingår en kort fråga som eleven ska fundera 
över, diskutera hemma och/eller i skolan. I Skolboken grön ska eleven skriva 
ner vad den är mest nöjd med under veckan.

Skolboken innehåller sidor för 
• Egna anteckningar    
• Viktiga händelser under året 
• Veckans planering på 38 sidor
• Händelsekalender i ord och bild

SKOLBOKEN blå / SKOLBOKEN grön

Skolboken
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RÄKNESPÅR – Matematik i förskolan

RÄKNESPÅR Matematik i förskolan

• är ett nytt finlandssvenskt läromedel i matematik för barn i åldern 5-7 å
• följer förskolans läroplan och har en tydlig struktur där grunden läggs för 

matematiskt tänkande och matematiska färdigheter 
• har en medveten  fokusering på barns språkutveckling och 

begreppsbildning i matematik
• är uppgjord med betoning  på talförståelse, jämförelser, avbildningar, 

form- och mätövningar samt matematiska tillämpningar
• innehåller övningar där barnen lär sig att se likheter och olikheter, avbilda 

och beskriva mönster 
• ger underlag för diskussioner och lekar där barnen använder sifferord och

matematiska begrepp relaterade till vardagliga situationer  
• innehåller två ark med aktivitetskort 
• består av 9 kapitel som följer årstiderna med naturnära teman och 

illustrationer utifrån barnens naturliga miljö. 

Till boken hör en lärarhandledning med förslag till aktiviteter som befäster barnens språkanvändning och 
talförståelse. 

LH904  RÄKNESPÅR Matematik i förskolan
Stiftad bok, 203x245 mm, 72 s. 14,90 € (inneh 10% moms)/ 13,55 € (utan moms)
ISBN 978-952-94-2836-6 Utkommer i april 2020.

LH905  RÄKNESPÅR Matematik i förskolan Lärarhandledning
Stiftad bok, A4, 39,00 € (inneh 10% moms) 35,45 € (utan moms).

LISÄÄ LÖYTYY – FLER PRODUKTER     www.eduline.fi

Skolkatalog_2020_2.indd   7 13/01/2020   8:05

Paketpris: 10 st RÄKNESPÅR Matematik i förskolan 105,00 euro (inkl 10% moms)
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Eduline
Västervikin huvilatie 21
65280 Vaasa

TILAUSLISTA – BESTÄLLNINGSLISTA
Hinnat sisältävät ALV.   –  Priserna innehåller MOMS.

Västervikin huvilatie 21, 65280 Vaasa Västerviks villaväg 21, 65280 Vasa
Puh. 050-5360377 Tel.

Tilaus/Beställning: www.eduline.fi E-mail: info@eduline.fi

Toimitusosoite/Leveransadress Laskutusosoite/Fakturaadress

Yhteyshenkilö/Kontaktperson Puh./Tel.

Tuote/Produkt Kpl/Antal Hinta/Pris Yhteensä/Summa

Ilmaisia postikuluja jos tilaus on yli 100 euroa.
Gratis portoavgift vid beställning över 100 euro.

A - Posti Oy
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