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TOP 10
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1
Eliq Maranik
101 smuutit.
Värskust ja vitamiine

2
Sven Nordqvist
Miinus läheb laia ilma

3
Jheni Osman
Maailma suured imed

4
Valentina Harper
Mandalad. Värviraamat

5
Mati Laur, Anti Selart
Maailma ajalugu II

6
Katja Kettu
Ööliblikas

7
Maja von Vogel, Tina Schulte
Tragide tüdrukute jutud

8
Katharina Bushoff
Päev meie kodus

9
Kaja Kivisikk
Õpituba.
Mängud lugemispessa

10
Davide Boosta Dileo
Tead,
mis meil juhtus?

Koolibri „Õpitoa“ sarjas on ilmunud järjekordne praktilisele tegevusele keskendunud kogumik. „Mängud lugemispessa“ on
koostanud Kaja Kivisikk, kes oma klassiõpetaja töö kõrval on olnud lugemispesade liikumise innukas eestvedaja.
Kogumikus on kümme mängu, mis aitavad lapsel lugemisvilumust kasvatada ja
arendavad väljendusoskust, laiendavad sõnavara ja teravdavad tähelepanuvõimet.
Mängud sobivad tööks koolieelikute või
algklassilastega, enamikku neid saab kasutada nii rühmas kui ka paaris, samuti individuaalselt. Pakutud on rohkesti varieerimisideid.
Mängude teemaring on üsna avar ja
hõlmab mitmesuguseid tähe- ja sõnaharjutusi, miskaudu omandatakse tähe ja hääliku mõiste, tegeldakse vastandsõnade ja
tähestikuga, aga ka mõistatatakse. Näiteks
peab sõnaringi mängus laps ära tundma
sõna algus- ja lõpptähe, doomino mängus
suutma kokku viia pildi ja vastava sõna.
Traditsiooniliselt harjutatakse lugemist
mõistatuste ja vastandsõnapaaride kaudu.
Õpetajale on iga mängu juures antud
konkreetsed suunised, kuidas tegevust
korraldada ja mida ettevalmistuseks teha
tuleb. Kogumik sisaldab hulganisti sõnakaarte ja nende kasutamiseks on lisatud
täpsed sõnalised kirjeldused koos dublee-

riva kääride- ja paljundamismärgiga ‒ nii
on kogumikus lihtne orienteeruda ja vajalik hõlpsasti kätte leida.
Parajamaks pähkliks on loomamäng,
milles tuleb pildiga sobitada seitse nimetust: esimene neist on teada-tuntud kirjakeelne, teised vähem tuntud rahvakeelsed,
mõni sootuks harv ja poeetiline. Niisuguse
mängu eesmärk pole mõistagi kõik pakutu ära õppida, vaid pigem näidata, kui rikas on keel ja kuidas sedakaudu väljendub
rahva leidlikkus. Mängujuhendile on lisatud n-ö spikker, nii et kui kaardid on lahti
lõigatud, siis saab ka allikatest abi otsimata
õige tulemuse üle kontrollida.

Silmaringi laiendamise teenistuses on
aastaringi mäng, milles harilike kuunimetustega rööbiti on pakutud rahvakalendri
omad ja lisatud mõni selles kuus olev tähtpäev. Et osa pühi on liikuvad ja võivad sattuda kord ühte, kord teise kuusse, on need
paigutatud eraldi leheküljele, samuti on seal
nimetatud mõni kuule iseloomulik tegevus.
Mis oleks aga üks mängude raamat ilma
puhta võistlusliku meelelahutuseta! Seda
pakub mäng „Oih!“ ‒ ainus, mille kohta on esitatud üksnes juhend, puuduvad
väljalõigatavad sõnakaardid ja/või mängualus. Olgu siinkohal huviäratuseks vaid
vihjatud, et võisteldakse meeskondades ja
„Aliase“ põhimõttel ning et lisaks raamatutarkusele ja kiirele taibule on vaja lihtsalt
head mänguõnne. Üks väike „Oih!“ jäägu
siiski varuks ka õpetajale, kui ta seda rikkalikku praktiku ideede pagasit avastab.
Muidugi pole Kaja Kivisiku mängud
mõeldud ainult vahvaks ajaveetmiseks,
olgu siis lugemispesas või klassitoas. Kõige tähtsamaks jäägu ikka siht, et lugeda on
mõnus ja et selle tarviliku oskuseni jõuda,
tuleb lapsel lihtsalt natuke pingutada ‒ edu
tuleb iseenesest ja mängeldes, kas siis enne
kooli või juba kooliteed käies.
MARGIT ROSS,
toimetaja

UUS TÖÖRAAMAT KOOLIBRI STAAŽIKALT AUTORILT
PILVI KULALT
Eesti Kirjastuste Liidu iga-aastases menukite esikümnes on endale püsiva paiga leidnud Pilvi Kula „Valmistume kooliks“ sarja
töövihikud. Mis on niisuguse erakordse
edu taga, on raske öelda, küllap on põhjusi üsna mitmesuguseid. Päris kindlasti on
aga iga raamat oma autori nägu ja et see
nägu on väga populaarne, kinnitavad töövihikute jätkuvalt suured trükiarvud.
Pilvi Kula on staažikas klassiõpetaja, kes
tunneb ühtviisi hästi nii lapsi, õpetajaid
kui ka kooliolusid laiemalt. Tema nüüdseks õige ulatuslikuks ja mitmekülgseks
paisunud üldõpetuslik sari „Valmistume
kooliks“ on mõeldud koolieelikutele. Äsja
on trükist tulnud aga tema uus tööraamat, mille adressaat on juba veidi vanem,
6‒9-aastane laps. Lapsed, kes juba on kooliteed alustanud või on selle algusse jõudmas, on oma küpsuse poolest erisugused,
mistõttu on selle tööraamatu sihtrühm
määratud küllaltki laiana. Laste eripäraga arvestamine pole siiski ainus põhjus,
vaid autor on eri raskusastmega ülesandeid koostades taotlenud ennekõike lapse
arengut.
Tööraamatu pealkiri ‒ „Nutiprooviks
lastele“ ‒ on kõnekas isegi, kuid alapealkirjas täpsustatud „Mõtlemisoskust arendavaid ülesandeid“ viitab üsna ühemõtteliselt matemaatikale ja matemaatilist
mõtlemist nõudvale harjutusvarale, ehkki
ainest on pakkunud ka loodus ja keskkond.
Osa ülesandetüüpe on tuttavad n-ö traditsioonilisest koolikirjandusest: lapsel tuleb
mingi ühise tunnuse alusel otsustada, missugused esemed kuuluvad kokku, ja leida
sobivad paarid. Treenitakse aga ka vaatlusoskust ja tähelepanuvõimet: tuleb leida
mõne esmapilgul üsna märkamatu detaili
poolest erinevad pildid või tuvastada ühesugused. Mängulist õppimist toetavad nuputamisülesanded, mis on sarnased ajakirjanduse lastenurkadest tuttavatega, nagu
labürindi- või varjupildimõistatused.
Palju tähelepanu on pööratud geomeetrilistele kujunditele ja sedakaudu kujundi-

lise mõtlemise arendamisele, kuid harjutatakse ka lihtsat arvutamist. Tööraamatu
põhiline eesmärk on siiski kujundada loogilise mõtlemise võimet ja toekamad on
ülesanded, mis nõuavad järelduste tegemist ja võrdlemise ning välistamise kaudu
otsuseni jõudmist. Rohket värvimist, nagu
võiks niisuguse kogumiku puhul eeldada,
ei leia. Värvimine-joonistamine on alati
mingi eesmärgi teenistuses ega ole käelise
tegevusena fookuses.
Kõik tööraamatu ülesanded on köitvad
ja mängulised, loovad õppimiseks soodsa
keskkonna, nii et nuputamine tundub igati
vahva ja toreda tegevusena ning teadmised
omandatakse nagu iseenesest. Lapsekesksus ja -pärasus on olnud Pilvi Kula metoodika põhiprintsiip ja selle on aidanud teoks
teha Elina Sildre pildid.
MARGIT ROSS,
toimetaja

