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ilmunud
Maitseelamusi
siit- ja sealtkandist
Corinne Albaut
illustreerinud
Aurélie
Guillerey.
96 lk
pehme kaas

Lastele mõeldud kokaraamat sisaldab 21 Euroopa riigi 31 koogi- ja magustoiduretsepti, nõuandeid maiuste
pakkumiseks pidulikel puhkudel ning
suhkru lühiajalugu. Retseptid pärinevad rahvusköökidest ja on üsna lihtsalt
valmistatavad.

Kunstioksjoni
mõistatus
Anna Nilsen
48 lk
pehme köide

Ööl enne maailmakuulsate maalide
müüki tabab oksjonikorraldajat tohutu
vapustus. Ilmneb, et osa müüki tulevatest maalidest on võltsingud ja originaalid varastatud. See on n.-ö kolmühes-raamat – kriminull, erinevuste
leidmise mäng ja teatmeteos üheskoos.
Raamat on suurepärane ja lõbus võimalus tutvuda mõnede maailma kuulsamate kunstnike maalidega. Pakkudes
põnevust ja innustades lugejaid läbi
mängu maale eriti lähedalt uurima.

Teatrimäng
lastega
koos CD-ga
Zoja Mellov
120 lk
pehme kaas

Raamat käsitleb
teatrimängu võimalusi lasteaias, koolis ja huviringis.
Esimene osa sisaldab metoodikat,
kus analüüsitakse ja süstematiseeritakse
peamisi teatrialaseid teadmisi ja oskusi
lavastusidee tekkest kuni etenduse väljatoomiseni. Vaatluse all on lavastustöö
oskused: lavastusplaani koostamine,
töö näidendiga, töö lastega proovides,
samuti etenduse korralduslik külg jms.
Antud on ka mitmekesine harjutusvara
(tähelepanumängud, liikumismängud,
rütmimängud, sõnamängud). Käsitlust
leiab etenduse kujunduslik külg: kostüümid (grimm) ja muusikaline kujundus.
Teine osa sisaldab 18 näidendit,
lisatud on CD näidendite muusikaga.
Repertuaaris leidub mängimiseks sobivat lasteaia- ja ka kooliealistele.

500
Everyday
Words with
Fixed Prepositions
Helle Rikberg
56 lk
pehme kaas

Eessõnaühendite
kasutamine valmistab keeleõppijale tihti
raskusi. Väljaandes on ära toodud olulisemad ja enamkasutatavad nimi-, teguja omadussõnad, mida kasutatakse koos
kindlate eessõnadega. Ühtlasi on antud
eestikeelne tõlge ning näitelause.

Kogumik “Valmistume kooliks” on teemavalikult traditsiooniline, lähtub elulähedusest ja koduloolisusest. Foto raamatust.

Mänguline ja praktiline abiline enne kooli
Hedi Saul

Pelguranna Lasteaed

K

oolieelikute komplektis “Valmistume kooliks” on viis osa,
mis on kasutatavad ka eraldi,
aga enim tulu toovad koos. Komplekti
keskne osa on aabits. Sellele tuginevad
kõnearenduspildid ja sisult haakuvad
töövihikud. Praegu peetakse väga tähtsaks, et koolieelikute õpe oleks mänguline. “Valmistume kooliks” arvestab
selgesti seda põhimõtet, kuid on teemavalikult traditsiooniline, lähtub elulähedusest ja koduloolisusest.
Tore igapäevaelu aabitsas
Aabits kajastab teemasid, mida lasteaedades vastavalt õppekavale käsitletakse,
näiteks pere ühised tegemised, puhkuse
sisustamine, laste mängud, mardipäev,
lihavõtted, emadepäev, talvelõbud, valik tuntud kohti Eestimaal, sünnipäev,
haigus, haigestumise põhjused, loomaaed; lisaks muinasjutu pildiseeriad.
Küllap on eesti lasteaednikele juba
omaseks saanud, et eri liiki häälikuid
tähistakse eri värviga: täishäälikuid
punase, kaashäälikuid sinise, sulghäälikuid rohelisega. Sama põhimõte koos
edasiarendusega on kasutusel Pilvi Kula
aabitsas. Pärast uut tähte tutvustavaid
sõnu või harjutusi järgnevad laused,
milles kasutatakse äsja õpitud tähte.
Uus täht on musta teksti sees vastavalt
kas punane, sinine või roheline. Üksikud, veel õppimata tähed on hallid.
Esimese kaheksa tähe juures on sõnad, mida kõigepealt lugema hakatak-

Pariis

Silmaringi
reisijuht
Alan Tillier
448 lk
pehme kaas
lakkadega
Siit leiab Pariisi
muuseumid, kirikud, pargid, turud,
kohvikud, jalutuskäigu-marsruudid,
kunstiviiteid ja palju muud – raamat
aitab kõiges kiiresti ja mugavalt orienteeruda.
Esimene osa, “Teretutvus Pariisiga”,

se, noope meenutavas ruudustikus. Nii
paistab hästi välja tähe asukoht sõnas.
Välja on kirjutatud see täht, mida õpitakse ja aabitsa edenedes ka eelnevalt
õpitud tähed.
Tunnustust väärib, et aabitsas ei
piirduta ainult tähtede tutvustamise ja
nimisõnade lugemisega. Varasemate
aabitsatega võrreldes on suuremat tähelepanu pööratud grammatikale: tutvustamist leiavad tegusõnad ja hüüdsõnad, tervitused ja väljendid, ainsus
ja mitmus. Näidatakse, kuidas sõna
tähendus üksnes üht tähte asendades
muutub ja et tihti on eri sõnadel mingi
osa sarnane. Lastele vahvad ja mängulised on jutukesed, milles osa sõnade
asemel on pildid.
Mitmekesised ja põnevad
töövihikud
Kahe osaline töövihik on ainelt aabitsaga tihedalt seotud, kuid sisaldab ühtaegu nii eesti keele, matemaatika kui
ka loodusõpetuse harjutusi. Ka siin on
lähtutud koduloolisuse põhimõttest.
Selline eri valdkondade ühendamine
säästab last mitme eri vihiku kasutamisest ja jätab enam aega mänguks, uurimiseks, tegutsemiseks ja liikumiseks.
Vihikute lõpus on teemade käsitluseks esitatud täpsemad selgitused
ja metoodilised soovitused. Juhendid
on selged ja lakoonilised, nende toel
saab lapse suunamisega hakkama ka
pedagoogilise hariduseta lapsevanem.
Vihikus on harjutusi, mis sobivad kõnearenduseks, suurt tähelepanu on
pööratud käelisele tegevusele. Osa vihikust on värvipiltidega, aga laps saab

annab ülevaate linna ajaloost ja kajastab erinevatel aastaaegadel toimuvaid
sündmusi. “Pariis kiirpilgul” annab
ülevaate linna kuulsaimatest paikadest.
Raamatu kaalukaim osa on “Pariis piirkonniti”. Siin on eri linnaosade olulisemad vaatamisväärsused kaartidel,
juures on ka detailsed joonised. Lisaks
pakutakse kaheksa jalutuskäiku kohtadesse, kuhu turist ei pruugi Pariisis
sattudagi.
“Reisija teatmikust” leiate kasulikku infot hotellide, poodide, turgude,
restoranide ja baaride valimiseks, “Ellujäämisõpetus” jagab praktilisi juhtnööre mitmel alal.

ka ise küllalt palju värvida. Tore on, et
joonistähtede kõrval tutvustatakse ka
trükitähti. Täheleidmise ülesanded on
vaheldusrikkad ja pakuvad kindlasti
lastele põnevust.
Töövihikuid ja aabitsat täiendavad
suured kõnearenduspildid. “Valmistume kooliks” piltidele on kirjutatud tegusõnad, mis aitavad lapsel sisukamalt
jutustada. Vastavalt pildil kujutatud
tegevusele on need ainsuses ja mitmuses.
Praktiline ja mänguline
eelharjutuste vihik
Kirja eelharjutuste vihik on mõeldud
kasutamiseks 5–7-aastastele lastele kirjutama õppimise alguses. Vihiku lõpus
on soovitused juhendajale. Autor juhib
tähelepanu sellele, et harjutusi tuleks
esialgu teha õpetaja või vanema juhendamisel. Oluline on, et harjutamine
oleks lapsele teadlik ja sihipärane, mitte mehaaniline tegevus. Nõu on antud
kirjutusvahendi valiku, lapse töökoha,
selle valgustuse, kehahoiu jm asjus; on
selgitatud vasakukäelise lapse kirjutamisviisi ja selle juhendamise eripära.
Vihiku eesmärk on kujundada lehel
orienteerumise oskust, arendada lapse
silmamõõtu ja tähelepanu, vaatlus- ja
mõtlemisoskust, püsivust. Kirjutamisoskuse omandamine nõuab aega. Lapse käsi peab muutuma pliiatsit kasutades osavamaks, pliiatsit tuleb õppida
õigesti käes hoidma ja paraja survega
vajutama. Kirjutaja peab saavutama
oskuse oma kätt valitseda, et kiri algaks
lehel õigest kohast, tuleks ühekõrgune,
tähemärgid ja nende vahekohad oleks

Egiptus

Silmaringi
reisijuht
Jane Dunford
354 lk
pehme kaas
lakkadega
Raamatus on üksikasjalikku
ja
praktilist
infot
ning asjatundjate soovitusi. Osa “Teretutvus Egiptusega” annab ülevaate
riigi geograafilisest, ajaloolisest ja kultuurilisest taustast, osas “Kairo” tutvustatakse olulisemaid vaatamisväärsusi

paraja laiusega.
Ka kirja eelharjutuste vihikus on
tuntav mänguline lähenemine. Palju
on kopeerimisharjutusi, mida sooritades salvestub lapse lihasmällu järgitav
kujund. Pildid on lapsepärased ja toredad. Jooni kopeerides harjutab laps
oma liigutuste ja pliiatsi valitsemist,
värvides areneb loomingulisus.
Uudsed on lõdvestavad harjutused.
Neid soovitatakse teha mõlema käega
ühtaegu. Kirjatähtede eelharjutused
tuginevad nn magava kaheksa kujundile. See aitab ümaraid kirjatähti paberile paigutada, tähe kirjutamise suunast paremini aru saada ja parandab
kirjutamisel vajalikku peenmotoorseid
liigutusi.
Pilvi Kula on “Valmistume kooliks”
komplektis kasutanud ammutuntud
vana ja lisanud toredaid tänapäevaseid
lahendusi. Kogu materjal tugineb õppekavale ja arvestab paljude eesti lasteaedade traditsioonilise teemakäsitlusega, on lastepärane ja mänguline.

Valmistume
kooliks
Aabits,
2 töövihikut
kõnearenduspildid
ja kirja eelharjutuste vihik
Pilvi Kula
kujundanud
Joonas Sildre

linnaosade kaupa kaartide, fotode ja
illustratsioonide abil. Lisaks leiate infot
näiteks toidu, looduse, hieroglüüfide,
mütoloogia ja palju muu kohta. Restoranide ja hotellide kohta saab teavet
“Reisija teatmikust”, “Ellujäämisõpetus” jagab aga nõuandeid alates telefonikõnedest ja kohalikust transpordist
ning lõpetades infoga raha, hindade ja
muu praktilise kohta.

Varem on samas sarjas ilmunud
“Saksamaa”, “Norra”, “Peterburi”,
“Hispaania”, “Itaalia” ja “Stockholmi” reisijuhid.

