Tilattavat kirjat, videot, DVD:t, paidat
KORVAAN PÄIN on lasten omien satujen kirja. Satukirjassa lapsilla on puheenvuoro.
1-12 –vuotiaat lapset kertovat mitä erilaisempia tarinoitaan. Kirjassa kerrotaan myös
aikuisille lasten tavasta kertoa itseään koskevista asioita. Sieltä löytyvät sadutuksen
ohjeet. Runsas värikuvitus.
Jäsenhinta 19 e + lähetyskulut, Muut 24 e + lähetyskulut.
Tilaa sähköpostilla: lapsetkertovat@gmail.com

Leikkivät tutkijat (Monika Riihelä) -kirja ja video tai DVD kertoo esimerkkien
kautta, miten voidaan suunnitella ja toteuttaa työskentelyä lasten kanssa niin,
että he ovat siinä itse aktiivisesti mukana. Leikkiin ja lasten omaan toimintaan
perustuvien projektien etenemistä kuvataan eri-ikäisten ryhmissä: 1-2 v, 3-4 v, 5
v ja 6 v.
Leikkivät tutkijat -kirja ja video tai DVD 35 € + lähetyskulut.
Tilaa ja katso tarkemmin: lapsetkertovat@gmail.com
www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/Leikkivat_tutkijat_Pohjolan_lasten.htm

Pohjolan lasten satusiltoja – Barnens sagoboar i Norden. (Toim. M. Riihelä)
Stakes & Nordiska Kulturfonden 2003. Kirja kertoo viiden Pohjoismaan välisestä
lasten satukirjeenvaihdosta ja sen merkityksestä eri maissa. Katso lisää tästä:
www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/Pohjolan_lasten.htm
Pohjolan lasten satusiltoja 25 € + lähetyskulut Tilaa sähköpostilla:
lapsetkertovat@gmail.com
Perusteos sadututusmenetelmästä ja sen soveltamisesta. Kirjassa on lukuisia
esimerkkejä sadutuksen käytöstä eri ympäristöissä ja teoreettista tietoa. Lisäksi
kerrotaan menetelmän vaikutuksista päivähoitoikäisiin, koululaisiin, työikäisiin,
vanhuksiin, eri elämäntilanteissa oleviin ja eri kulttuureissa eläviin sekä niihin, jotka
saduttavat ja kuuntelevat lapsia ja aikuisia.
Tilaa ja katso tarkemmin ja tilaa sähköpostilla: lapsetkertovat@gmail.com:
http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/Sadutus_kirja_esite_06.pdf

Sinun, minun, meidän mango. Sadutusta yli kulttuurirajojen –kirja esittelee, kuinka
sadutusta voi h yödyntää esimerkiksi maahanmuuttajatyössä,
kansainvälisyyskasvatuksessa ja kehitysyhteistyössä. Lisätietoja tästä:
www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/Sinun_minun_meidan_mango.htm
HUOM! Tilaa kirja Taksvärkki ry:ltä sähköpostitse: taksvarkki@taksvarkki.fi

VIDEOT JA DVD:T
Pättäni - lapset kertovat erityisopettajalleen. Video tai DVD siitä, mitä tapahtuu kun dysfaattisia lapsia
ryhdytään saduttamaan. Mukana opettajien ja psykologin haastatteluja. (Kemppainen, Kaija. Filminova.
Stakes. 2001.) 20 € + lähetyskulut
Qissah Wa Tawasul - Satusilta - Kotka - Beirut. Seurataan kansanvälistä lasten satukirjeenvaihtoa ja sen
vaiheita ja merkitystä lapsille ja aikuisille (Riihelä, Monika (toim.). Psykologien sosiaalinen vastuu ry. Stakes.
Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto. Filminova. 2002.) 20 € + lähetyskulut
Kerro satu. Seitsemän osainen video tai DVD, jossa on kuvattu erilaisia sadututilanteita. (Riihelä, Monika.
Stakes. Filminova. 1997.) 20 € + lähetyskulut
Leikkivät tutkijat. Tutkimus lasten keskinäisistä leikeistä, sosiaalisuudesta ja oivaltavasta oppimisesta, video tai dvs ja kirja. ( Riihelä, Monika. Filminova. Edita 2000.) 20 € + lähetyskulut
Storycrafting. The video or DVD tells about the award-winning Finnish Storycrafting method. (Riihelä,
Monika. Stakes. Filminova. 2001.) (See the web page:
www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/lapset/In_English/frontpage ) 20 € + postal expenses

PAIDAT
KERRO SATU -T-paita. Paitoja on saatavissa eri kokoisina ja monen
värisinä. Värivaihtoetoja on monia. Saatavina myös pitkähihaisina.
Lasten T-paidat
LKT:n jäsenet 12 € + lähetyskulut
Muut 15 € + lähetyskulut
Aikuisten T-paidat
LKT:n jäsenet 15 € + lähetyskulut
Muut 18 € + lähetyskulut

Tilaa tuotteet mieluiten sähköpostilla: lapsetkertovat@gmail.com
tai osoitteesta:

Lapset kertovat ja toimivat ry./ Karimäki
Ilkantie 13 A 1
00300 Helsinki

Tietoa seminaareista, koulutukista, tapaamisista ja muuta sähköpostilistan kautta. Ilmoittaudu
sähköpostilistalle: lapsetkertovat@gmail.com
www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat. Näiltä internet-sivustoilta löytyy monia artikkeleita, julkaisuja, lasten
ja aikuisten kertomuksia ja leikkejä, tutkimuksia ja ajankohtaista tietoa tapahtumista.

