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Kirjastus Novapinus õppematerjalid
“SUU- JA KEELEMÄNGUD LASTELE“ Harjutused keele, huulte ja põskede lihaskonna
tugevdamiseks ja liikuvuse arendamiseks on koostatud eesmärgiga pakkuda lastele ja nendega tegelevatele
logopeedidele, õpetajatele, lapsevanematele ja teisele pereliikmetele lõbusat ja hästi illustreeritud
harjutusvara.
Igal kaardil on sümbolpilt, mille abil harjutus mõistetavamaks ja mänguliseks teha ja võimalikult täpne suupilt.
mõõdus 105x148 (38 pilti komplektis) 26,8€+KM (üks kompl.)
mõõdus 210x148 (40 pilti komplektis) 28,6€+KM (üks kompl.)

“Mäng muusikas” Kogumikus olevad mängud aitavad arendada ka lapse muusikalisi võimeid.
Sihtgrupp: lasteaia vanemad rühmad ja I kooliaste. Hind 14 €+KM
“Spordime

koos lasteaiast kooli” Sisaldab võistlustlusteks koostatud ja praktiliselt läbi proovitud
teatevõistluste kirjeldusi koos selgitavate joonistega ning liikumismänge.
Sihtgrupp: lasteaia vanemad rühmad ja I kooliaste Hind 4,8 €+KM

“Oleks minu olemine” Mõeldud kõigile õpetajatele, logopeedidele, eripedagoogidele ja
lapsevanematele kes tahavad lastele ja täiskasvanutele eesti keelt õpetada. Mängud sobivad laste kõne,
sõnavara ja eesti keele grammatiliste vormide arendamiseks.
Sihtgrupp: lasteaia viimased rühmad ja koolide ning gümnaasiumide algklassid,
erinevas vanuses muukeelsed lapsed ja erinevatel põhjustel (alaalia, autistlikud jooned, vaimse arengu
mahajäämus, õpiraskused)kõnearengu häiretega lapsed ning täiskasvanud . Hind 19€+KM

“Väikese pankuri ABC” seab enda ette ülesande valmistada noort lugejat ette iseseisvaks eluks,
rahaliseks toimetulekuks. Raamat tutvustab raha ajalugu, panganduse arengut ja igapäevapangandust,
annab algteadmised eelarve planeerimisest, hinna kujunemisest. Käsiraamatuga kaasnevad töölehed .
Sihtgrupp:Kasutamiseks õpetajatele ja lapsevanematele (lastele alates 6 –st
eluaastast ja põhikooli I astmes) Hind 29,6€+KM

“Tähejütsid kõnelevad” Abimaterjal koosneb 33 pildikaardist, sõnakaartidest (lisa) ja mängujuhendist.
Mängujuhendis on ära toodud kümme näidismängu teemadena, mida hõlmavad lasteaia õppekavad ja igale
mängule on antud iseloomulik pealkiri. Iga mängu juures on kirjas eesmärgid, nimetatud pildi- ja
sõnakaardid, millega mängu läbi viiakse ning lisatud tegevuse täpne kirjeldus.
Sihtgrupp: On mõeldud kasutamiseks lasteaialastele, põhikooli ja gümnaasiumi
1. ning 2. klassi lastele kõne arendamiseks mänguliselt. Hind 9,5€+KM

“Õppemäng meie pere toimub tervistavalt” Õppemäng hõlmab pildikaarte ja situatsioonipilte,
mis võimaldavad läbi viia lõimitud õppetegevusi nii emakeele, matemaatika, keskkonna, loodus- ja
inimeseõpetuse, kunsti, tööõpetuse, liikumise, kehalise kasvatuse ja muusika õppetegevuste raames ning
toetavad laste üldoskuste ja üldpädevuste kujunemist. Sisaldab 100 temaatilist pilti, (mõõdus A7), ning 4
situatsioonipilti (mõõdus A2).
Sihtgrupp:Kasutamiseks õpetajatele ja lapsevanematele (lastele alates 6 –st eluaastast ja põhikooli I
astmes). Hind 48,6€+KM

“Arvutitaltsutaja ABC I osa” Hulgaliselt nõuandeid, kuidas saada sõbraks “isemõtlejast” aparaadiga,
mis on kasutusel igas kodus ja kontoris. Tutvumine arvuti hingeeluga, ehitusega, failipuu, akende, erinevate
salvestamise võimalustega jne ning joonistusprogrammiga MS Paint. Käsiraamatuga kaasnevad töölehed,
lõbusat arvutitaltsutamist toetavad taltsutaja tuleproovid ja tuleproovi eduka läbimise korral tunnistus.
Sihtgrupp; I ja II kooliastme õpilasele ning algajale täiskasvanule, nii

iseseisvaks õppimiseks kui õppeprotsessis IKT lõimimiseks aineõpetusega. Hind 21€+KM

Eesti rahvuspühad ja tähtpäevad : “Emadepäev”; “Isadepäev”; “Volbripäev ja
maipühad”; “Jaanipäev”, “Mardipäev”; “Hingedepäev”, “Munadepühad”, “Vene
vastlad” Õppematerjalid eesti rahvuslike tähpäevade sarjast koos kasutusmetoodikategaga.
Õppematerjalide abil on võimalik anda visuaalset tuge jutust arusaamisel ja arendada järgnevaid oskusi:
Jutustamine, vaatlemine, võrdlemine, küsimuste esitamine ja vastamine, värvimine, kunsti meele
arendamine, sündmuste ja tegevuste järjestamine. Rahvuskommete tutvustamine
Sihtgrupp:Kasutamiseks õpetajatele ja lapsevanematele (lastele alates lasteaiast).

Hind 4,4€+KM (üks raamat)

Pildivaramu sarjad”: “Puu- ja köögiviljad, marjad”, “Igapäevased objektid”,
“Igapäevased tegevused”, “Kodumasinad ja elektroonika”, “Toidud”, “Toiduained”,
“Arvutame”, “Tähed õpetavad lugema”
Pildivaramu koosneb reaalseid objekte kujutavatest temaatilistest fotodest, mis võimaldavad
(elkooliealistele) lastele luua vastavast objektist võimalikult täpse kujutluse. Samas pole fotod / pildid
stiliseeritud ning on kergesti tajutavad, mistõttu sobib Pildivaramut kasutada töös täiskasvanud inimestega.
Lisaks sõnavaratööle on võimalik komplekti kuuluvaid üksikpilte kasutada:
• Kognitiivsete protsesside (mälu, mõtlemise) arendamiseks.
• Täissõnameetodil lugemisoskuse kujundamiseks.
• Häälikanalüüsioskuste kujundamiseks.
Sihtgrupp:Pildikomplekte saavad kasutada oma töös nii logopeedid (lasteaia)õpetajad, võõrkeele
õpetajad, lapsevanemad kui ka täiskasvanud kõnepuudega (afaasiaga) inimese lähedased.

Hinnnad:
“Puu- ja köögiviljad, marjad”, “Igapäevased objektid”, “Igapäevased tegevused”, “Kodumasinad ja
elektroonika” - mõõdus 105x148 (40 pilti komplektis) 26,8€+KM (üks kompl.)
“Toidud”; Toiduained”; “Arvutame” mõõdus 105x148 (40 pilti komplektis) 26,8€+KM (üks kompl.)
“Toidud”; Toiduained”; “Arvutame” mõõdus 210x148 (40 pilti komplektis) 28,6€+KM (üks kompl.)
“Tähed õpetavad lugema” mõõdus 105x148 (100 pilti komplektis) 43,8€+KM (üks kompl.)
“Tähed õpetavad lugema” mõõdus 210x148 (100 pilti komplektis) 47,2,8€+KM (üks kompl.)

“ARENDAVAID ÕPPEMÄNGE JA KÕNEHARJUTUSI“ koosneb kahest osast::
a) „Mäng on maailm“ mõeldud kasutamiseks 6-11 a. lastele, autismihaigetele lastele ja noortele,
intellektipuudega noortele.
b) „Arendame kõnet“ on mõeldud kasutamiseks kõnepuudega lastele ja täiskasvanutele kõne
taastamiseks. Antud raamat on pildivaramu sarja komplektide (vt. www.novapinus.ee)
kasutamiseks A; B; C (mõõdus 105×148) spetsiaalselt välja töötatud metoodika, mis ei vaja
kasutaja poolt eriharidust!
Sihtgrupp:On mõeldud kasutamiseks nii lapsevanematele, õpetajatele, eripedagoogidele
Hind 24,5 € + KM

“Mõtle, loe ja kirjuta I” Esimene osa ja keskendub peamiselt lugemistoimingu ehk
lugemisoskuse arendamisele ning vaatlusoskusele. Materjalid on erinevas stiilis ja võtmes, nad on
lihtsad ja valmis koheseks kasutamiseks. Ülesanded on mitmekesised ja pakuvad harjutamisel
rohkem ajendeid, kui esialgu võib tunduda.
Sihtgrupp: lasteaia viimased rühmad ja koolide algklassid
Hind: 11,8 € + KM 9%

“Mõtle, loe ja kirjuta II” Harjutused sisaldavad materjali mõtlemise arendamiseks, ladusama
lugemisoskuse treenimiseks ja kirjutamise harjutamiseks. Keskendume peamiselt
kirjutamistoimingu ehk kirjutamisoskuse arendamisele ja vigade korrigeerimisele.

Sihtgrupp: lasteaia viimased rühmad ja koolide algklassid
Hind: 11,8 € + KM 9%

”ÕPIME JOONISTAMA” Õppematerjal aitab lastel arendada joonistamistehnikat, mis aitab
arendada lapse eneseväljendusoskust. Raamatus on kasutatud lihtsaid geomeetrilisi kujundeid,
mille abil laps õpib tunnetama esemete proportsioone, nende asendeid ja liikumist. Läbi lihtsate
kujundite omandavad lapsed kergelt vajalikud joonistamisvõtted. Paranenud joonistamisoskus
arendab lapse fantaasiat ja soosib omaalgatuslikku loovtegevust.
Sihtgrupp: lasteaia viimased rühmad ja koolide algklassid
Hind: 13 € + KM %

”JOONISTAME-KIRJUTAME” Raamat õpetab kirjutama läbi joonistamise. Lähenedes
kirjutamisele joonistamistehnika kaudu, tagab see mängulisema lähenemise kirjutamisoskuse
õppimiseks ja arendamiseks. Antud materjali metoodiline kasutus on praktikas näidanud laste
käekirja paranemist ja suurendanud laste huvi kirjutamise vastu.
Sihtgrupp: lasteaia viimased rühmad ja koolide algklassid
Hind: 11,94 € + KM 9%

”Töövihik JOONISTAME-KIRJUTAME“ On lisa õppematerjalile „JOONISTAMEKIRJUTAME“.Töövihik on abiks lapsele praktikas graafiliste jooniste täitmisel ja aitab paremini
omandada kirjutamisoskust ja arendada iseseisvust õppeprotsessi käigus.
Sihtgrupp: lasteaia viimased rühmad ja koolide algklassid
Hind 4,60 € +KM9 %
Raamatud on testitud, mängulised ja varustatud rohke pildimaterjaliga.
Lisainfo antud raamatute kohta ja meie õppematerjalide paremiku leiate kodulehelt
www.novapinus.ee
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