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Joulukuun uutisia, 2020
Hei
Tällä joulukuun uutiskirjeellä kiitämme Teitä, kumppaneitamme ja
asiakkaitamme kuluneen vuoden yhteistyöstä ja Teitä muita hyvistä
neuvotteluista sekä kiinnostuksestanne Vilskettä Vesillä -vesiturvallisuusja valistushankkeittamme kohtaan.
Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjahankkeen yhteiskuntavastuullisen
rahoittamisen eteen on tehty tänä vuonna paljon töitä. Tämä
kolme havainnollista ja hauskaa opetuskirjaa sisältävä
yhteiskuntavastuullisen hankkeen on todettu olevan erittäin tarpeellinen sekä
uusien kansalaistaitojen oppimiseen, että lasten vesiturvallisuudelle
ja monilukutaidon kehittymiselle.
Skipperi on uusimpia tulokkaitamme luokkalukukirjojen lahjottajaksi. Skipperi
kehittää helppoja ja kestäviä tapoja tehdä veneilystä saavutettavaa ja edullista,
jotta mahdollisimman moni voisi saada ainutlaatuisia kokemuksia vesillä.
- Tervetuloa kumppaniksi yhteiskunnalliseen hankkeeseemme kasvattamaan
Suomeen uusia hyväntuulisia veneilijöitä!

Hyödynnä 20 % kirjaetu koodilla JOULU20

Olemme uudistaneet verkkosivustomme ilmettä ja parantaneet sivujen
käytettävyyttä. Käy tutustumassa sivuihimme. Kirjaetu on voimassa vuoden
loppuun.

Esittelyssä lähettiläs Sari Multala
- Minun oli helppo lähteä Vilskettä vesillä -lähettilääksi. Lukutaito on edellytys
kaikelle oppimiselle ja Vaahtopäistä kertovan innostavan tarinan lukeminen on
hauskaa. Lisäksi ympäristöstä ja vesistöistä huolehtiminen nousee näissä
kirjoissa vahvasti esille, mitä pidän erityisen tärkeänä, Sari Multala perustelee.
- Vesillä liikkumisen taidot ovat tärkeitä perustaitoja, joiden opettaminen
helpottuu tämän luokkalukukirjahankkeen myötä. Näiden kaikkien tärkeiden
asioiden – lukutaidon, vesillä liikkumisen taitojen ja kestävän kehityksen
opettamiseen Vilskettä Vesillä tuo käyttökelpoisen työkalun. Luokan kanssa
yhdessä lukeminen tarjoaa myös mahdollisuuksia monipuoliseen
ilmiöoppimiseen ja yhteistyöhön vesiurheiluseurojen kanssa. Ilo olla mukana,
Sari vakuuttaa.
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Laittakaa meille vinkkejä juttuaiheista, joista haluaisitte kuulla
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Luokkalukukirjojen lisäksi markkinoimme kirjojamme mm. kirjakauppoihin,
päiväkoteihin, kirjastoihin ja satamiin.
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