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Huiske on elämyksellinen, eheyttävä, mielikuvitusta ruokkiva ja lasta osallistava 
esiopetusmateriaali. Materiaalin ympäristönä on puu, jonka salaperäiset majat ja lystikkäät 
hahmot tarjoavat kiehtovan ja inspiroivan maailman, jossa lapsen mielikuvitus saa siivet. 
Leikki, ryhmässä toimiminen, tunnetaitojen kehittyminen, huumori ja lapsen kasvu saavat 
materiaalissa runsaasti tilaa. Huisketta tehdessä on ajateltu nimenomaan lasta – miten 
houkutella lapsi oivaltamaan ja tekemään itse, saada esiin lapsen luovuus, tiedonhalu ja 
keksimisen ilo. Huiske on vuoden kestävä seikkailu, jossa kasvetaan, eläydytään, opitaan ja 
tullaan himpun verran isommiksi.

Hauska ja elämyksellinen Huiske

Hellyttävän humoristiset hahmot
Katri Kirkkopellon värikylläinen ja tunnevoimainen kuvitus kuuluu kotimaisen 
oppikirjakuvituksen parhaimmistoon. Kokeneen kuvittajan luomat hahmot, 
raikkaat värit ja mielenkiintoiset ja hauskat yksityiskohdat tukevat oppimista ja 
innostavat tekemään ja keksimään.

Huiskeen hahmot tarjoavat monenlaisia samaistumiskohteita, niiden luonteet, 
toimintatavat ja taidot ovat erilaisia. Hahmot tukevat erilaisuuden ja yksilöllisyy-
den kunnioittamista ja itsetuntemusta.
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Selkeä ja toimiva 
opettajan opas

Opettajan oppaan rakenne on selkeä. Jokaisen sadun yh-
teydessä on ehdotuksia, miten aihetta voidaan syventää ja 
kehittää leikkien, tutkien, toiminnallisesti ja kokemuksellisesti 
– siten, että huomioidaan esiopetuksen keskeiset sisältö-
alueet. Opas toimii kuin keittokirja, josta opettaja voi poimia 
ryhmälleen sopivat ideat ja soveltaa niitä oman makunsa 
mukaan. 

Oppaaseen liittyy sähköinen materiaali, jossa on jokaiseen 
satuun liittyvä yhdessä ratkaistava matikkapähkinä sekä 
kielellisiä ja tunnetaitotehtäviä.

Hinta 46,00
Koko 210 x 295 mm • 232 s. nid., nelivärikuvat
ISBN 978-952-288-099-4

Huiske –   pettajan opas

Lapsen kirja sisältää samassa paketissa taidokkaasti kuvite-
tun satukirjan sekä tehtäväkirjan, jonka tehtävissä näkyvät 
lapsen oma kynän jälki ja oivallukset. Satuosan aukeamilla 
on tutkittavaa ja laskettavaa sekä lyhyitä tekstejä ja kirjaimia, 
jotta lapsi voi tarttua kirjoitettuun kieleen omien edellytys-
tensä mukaisesti.
 Monipuolisissa tehtävissä jatketaan sadun teemaa. Kielel-
lisiä ja matemaattisia valmiuksia kehittävien tehtävien rinnalla 
materiaalissa on uudenlaisia tehtävätyyppejä, joissa lapset 
saavat keksiä ja tehdä yhdessä. Uutta ovat myös tunne-
taitotehtävät. Sähköiseen materiaaliin on koottu eriyttäviä 
tehtäviä erilaisille oppijoille. 

Hinta 19,00
Koko 210 x 280 mm • 112 s. nid., liepeet, nelivärikuvat 
ISBN 978-952-288-098-7 

Satukirja ja 
tehtäväkirja 

samassa 
paketissa!

Huiske – Esiopetus

S
te

p



HUISKE ESIOPETUSMATERIAALI

7

Huiske - Materiaali-

paketti

- Huiske - Lauluja

Huiske-äänite sisältää uusia, raikkaita ja laaduk-
kaasti toteutettuja lastenlauluja. Laulut tuovat 
iloa, valoa, huumoria ja huisketta lapsen elämään. 
Hilpeät sanoitukset ja herkät sovitukset saavat 
nauramaan ja liikuttumaan. Levy sisältää myös 
instrumentaalimusiikkia tunnelmointiin ja musiik-
kiliikuntaan. Pienet kuulijat pääsevät musiikin 
mukana huikealle matkalle aina avaruuden ääriin 
saakka. Huiskeen laulut ovat musiikin huippuam-
mattilaisten käsialaa. Mukana ovat mm. Anna-
Mari Kähärä, Vuokko Hovatta ja Antti Vuori.

Hinta 26,00
Tuotenumero FILAS1400001-10 
LKCD-19 

Huiske - Matikkapähkinät

Huiskeen Matikkapähkinät on sarja yhteistoimin-
nal-lisia ongelmanratkaisu- ja päättelytehtäviä. 
Niiden avulla lapset aloittavat yhdessä aikuisen 
kanssa matkan kohti matematiikan perustaitoja.
Kokonaisuus sisältää tehtäviä kahteenkymme-
neen ongelmanratkaisutuokioon. Tehtävät poh-
jautuvat Huiske-esiopetusmateriaalin satuihin, 
mutta niiden ratkaiseminen ei edellytä satujen 
käsittelyä etukäteen. Materiaali on ladattavissa 
tietokoneelle tai tabletille. Koska tehtävät on 
tarkoitus ratkaista yhdessä, ne toimivat parhai-
ten valkokankaalta tai älytaululta katseltuina.

KATRI KIRKKOPELTO on kuvataitelija, 
kuvittaja ja kuvataideopettaja. Hän 
on kuvittanut lukuisia kuvakirjoja ja 
oppikirjoja. Vuonna 2009 Kirkkopelto 
sai arvotetun Kylli Koski -palkinnon.

-

KAISA RAITTILA on helsinkiläinen 
kirjailija ja toimittaja, viiden lapsen äiti, 
kohta kuuden lapsen isoäiti ja Suomen 
vanhimman lastenlehden tekijä. Koulu-
tukseltaan hän on fi losofi an maisteri.

PIETA RAITALA on lastentarhanopet-
taja, jonka mielestä aina pitää olla 
aikaa pohdiskeluun ja elämän ihmet-
telyyn. Hän työskentelee Helsingissä 
Poikkilaakson päiväkodissa, jonka 
esiopetuksessa pyritään yhteisöllisen 
oppimisen ja hyvän tunnelman kautta 
rohkaisemaan lasta ajattelemaan itse.

RAUNA SIROLA on helsinkiläinen oppi-
kirjailija ja lastenkirjallisuuden kustan-
nustoimittaja. Koulutukseltaan hän on 
kasvatustieteen maisteri ja muusikko. 
Hän on toiminut mm. erityisluokan-
opettajana.

Hinta 19,90
Tekijä: Hellevi Putkonen • Kuvitus: Katri Kirkkopelto ja 
Venla Poskela • EAN-koodi: 6418132000586 

Huiskeen materiaalipaketti 
sisältää kaksipuoliset kuvat 
Huiskeen hahmoista, aak-
kos- ja numerotaulut sekä 
tunne-taitokortit. Pahvi-
kortit on laminoitu, joten 
ne kestävät hyvin 
käytössä.

Hinta 48,00
Koko A4 • 28 s., hahmot 
kaksipuoleisia • Mattalaminoitu 
ISBN 641-813-200-057-9


