Omppu
Lue, katsele, kuuntele
ja tunnustele tarinoita.

Oulun kaupunginkirjasto

Omppu-kokoelmassa on helppolukuisia kirjoja
lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille.
Omppu-kirjoja voi lukea kuka tahansa,
mutta erityisen hyvin Omppu sopii esimerkiksi
suomen kieltä opetteleville maahanmuuttajille
sekä kehitysvammaisille lapsille ja nuorille.
Omppu-kirjoihin voi tutustua monella tavalla.
Niitä voi lukea, katsella, kuunnella ja tunnustella.
Omppu-kokoelmaan kuuluu
– kuvakirjoja
– koskettelukirjoja
– suuraakkoskirjoja
– tavutettuja kirjoja
– äänikirjoja
– pistekirjoja
– selkokielisiä kirjoja
– helppolukuisia kirjoja lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille
– kirjoja, elokuvia ja tietokonepelejä,
joissa on apuna viittomia tai kuvia.

Omppu-kassit

Ikäsuositus on merkitty väritarralla:

Kirjastosta voi lainata myös valmiita Omppu-paketteja.
Paketeissa on kirjan lisäksi samasta tarinasta tehty
äänikirja, elokuva, sarjakuva tai helppolukuinen kirja.

Kirjastosta voi lainata Omppu-kasseja.
Kasseissa on pehmoleluja sekä kuvakirjoja ja palapelejä
tutuista satuhahmoista.
Satuhahmoista mukana ovat esimerkiksi
Muumit, Peppi Pitkätossu, Vaahteramäen Eemeli ja Myyrä.
Kasseja on koottu myös muista suosituista aiheista,
kuten aakkosista, avaruudesta ja dinosauruksista.
Omppu-kassit sopivat erityisesti lapsille.

Omppu-paketit

Paketteja on kaikenikäisille.

Omppu-tietokone
alle kouluikäiset

alakoululaiset

yläkoululaiset

Pääkirjaston lasten ja nuorten osastolla on Omppu-tietokone.
Koneessa on suuri näppäimistö ja helppokäyttöinen hiiri.
Koneella voi käyttää internetiä ja pelata erilaisia pelejä.
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Missä Omppu on?

Omppu-kokoelma on Oulun pääkirjaston
lasten ja nuorten osastolla.
Pääkirjaston osoite on Kaarlenväylä 3.
Lisätietoja: puhelimitse 08 558 47342
tai sähköpostilla lastenosasto.kirjasto(at)ouka.fi.

Omppu verkossa

Omppu-kokoelmasta on lisää tietoa kirjaston verkkosivuilla
www.ouka.fi/kirjasto.
Omppu löytyy verkkosivujen kohdasta Lapset tai Nuoret.
Verkkosivuilla on
– Omppu-lukuvinkkejä
– linkkinurkassa linkkejä peleihin ja tarinoihin
– vinkkejä kotiin, päiväkotiin ja kouluun.

Omppu-kokoelman tausta

Ompun esikuva on ruotsalainen Äppelhyllan,
www.appelhyllan.se.

Omppu-hahmo ja taitto: Jii Roikonen 2012

Omppu on perustettu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksella.
Tärkeä yhteistyökumppani kokoelman luomisessa
on ollut Celia-kirjasto.

