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LAULUPAI LÄKS RÄNDAMA

Laulik „Laulupai läks rändama” on mõeldud väikestele ja suurtele muusikasõpradele. Igal laulul selle raamatu kaante vahel
on oma lugu – iga laul on sündinud kuuldud või loetud loost, seotud kogemusega,
inspireeritud elamusest ja saanud alguse
hetkest.
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„Kõigil ja kõigel on siin elus oma lugu,
nii ka minu lauludel – iga laul on sündinud
kuuldud või loetud loost, seotud kogemusega, inspireeritud elamusest ja saanud alguse hetkest.
Mu esimene kogumik „Laulupai” ilmus
nii mulle kui ka paljudele teistele jõulukingiks 2012. aasta detsembris. Üllatavalt
kiiresti hakkasid laulud elama oma elu.
Nii saidki uued viisid hoogu juurde ning
jõudsid käesoleva lauliku „Laulupai läks
rändama” kaante vahele.
Minu lihtsad laulud said uue hingamise
tänu koostööle Riho Ridbeckiga, kes andis
neile omalaadse harmoonilise värvi. Sellisena on need laulud lihtsalt saadetavad
kandlel ja akustilisel kitarril.
Kuna olen ka muinasjutuvestja, siis armastan sõnade ja mõtetega mängida. Sedakaudu tunnetan ja tean, kui suur on
sõna vägi. Enamikule lauludest olen kirjutanud teksti ise, kuid tekstidel on ka kaasautor Illika Lõhmus – hea sõber, kolleeg
ning lugude looja ja vestja, kes on toonud
mindki sellesse muinasjutulisse maailma,
mida jagame oma laulikus teistelegi.
Laulik „Laulupai läks rändama” on
mõeldud väikestele ja suurtele muusikasõpradele ning loodan, et igaüks leiab siit
oma laulu, mis paneb hinge helisema.
Rõõmsat laulmist ja ilusat olemist!“

Märt Kask, Madis Reemann
FÜÜSIKA ÜLESANNETE KOGU GÜMNAASIUMILE
Uus trükk vanas headuses!
Karin Muldma on Tallinna Liivaku
Lasteaia muusikaõpetaja, koolitab
muusikaõpetajaid Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia täiendkoolitustel
ning on ka Eesti Muusikaõpetajate Liidus eelkooli muusikaõpetuse
valdkonna juht.

KARIN MULDMA,
autor

Koolibri menukast füüsikaülesannete kogust on ilmumas uus, järjekorras 6. trükk. Võrreldes eelmise trükiga
on süstematiseeritud ülesannete jaotust eri teemadesse,
pidades silmas ka 2011. aasta gümnaasiumi ainekava. Samuti on ülesandeid ajakohastatud sisuliselt, näiteks elektrivoolu teemas on arvestatud Euroopa standardile vastava
230/400 V elektrivõrgu kasutuselevõtuga. Kogumiku lõpus
on tabelid ülesannete lahendamiseks vajalike konstantidega ning enesekontrolliks paljude ülesannete vastused.

NÄPUOTSAGA MATEMAATIKAT

Samadelt autoritelt on varem iPadi jaoks digiteeritud 1. ja 2. klassi matemaatika tööraamatud, millele nüüd lisandub ka 3. klassi õpiku digiversioon. Ehkki tegemist on õpikuga,
leiab siit, nagu nooremate klasside tööraamatutestki, mitmeid ülesandeid, mida saab
Учебный комплект по русскому языку
для 7 класса (в 2-х частях) авторов Натальи Нечунаевой и Натальи Бересневой
избран лучшим в категории учебников
для школ и высших учебных заведений
на конкурсе публикаций преподавателей Таллиннского университета.

lahendada ja täita otse iPadis. Sellised ülesanded on esile tõstetud kergesti silmahakkava raamiga ning nende lahendamiseks tuleb
vaid sõrmega ülesande tekstile toksata.
Osades täidetavates ülesannetes tuleb
lihtsalt kirjutada tekstikasti vajalik arv või
tehe. Neile pakuvad aga vaheldust ülesanded, kus saab arve või kujundeid ekraanil
lohistada, valida tehte- ja võrratusmärke
nuppudest või vaba käega joonistada. Arve
ekraanil lohistades on näiteks mugav arve
järjestada, sest vigade tekkimisel on alati
võimalik järjekorda muuta. Samuti on nii
kerge kokku lugeda ülesande vastuste järgi
saadud salasõna, et nii ise lahenduse õigsust kontrollida. Täringumängudeks pole

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

tarvis füüsilisi täringuid, sest virtuaalseid
täringuid saab veeretada näputõmbega ka
tahvelarvuti ekraanil.
Täidetud ülesannete säilitamiseks tuleb
lahendusest teha ekraanipilt. Seda pilti on
hõlbus saata ka näiteks meiliga õpetajale
kontrollimiseks. Osade ülesannete puhul
annab õpik ise vastuste õigsuse kohta tagasisidet, kuid üldiselt on jäetud ülesannete lahendused klassis arutamiseks.
Kuigi iPadiga saab nii mõndagi teha, on
mõistlik valida iga tegevuse jaoks sobivaim
tööriist. Ka tahvelarvutiga töötades on
soovitatav keerulisemate kirjalike arvutuste tegemiseks või abijooniste tegemiseks
võtta kõrvale vanakooli paber ja pliiats.
Издательство «Коолибри» от всей
души поздравляет не только наших авторов, но и всех учителей и учеников
русскоязычных школ Эстонии, которые
имеют возможность заниматься по вышеназванному комплекту.

Inga Talvis
TEEME KOOS. VÄIKESED VÜRTSIKAD ASJAD
Polümeersavist saab ühel või teisel moel teha praktiliselt
kõike, aga oma eripära tõttu on see materjal parim pisiasjade valmistamiseks.
Ehkki kunstmaterjal, on polümeersavi imetore lähtepunkt ka lihtsa ja maalähedase olemisega tööde tegemiseks. Sellegi raamatu näited ulatuvad ülikergetest
aeganõudvamateni ning iluesemetest tõeliselt praktiliste riistadeni. Küll hoiavad kõik üksmeelselt ühtset stiili:
maakodulikult südamlikku ja romantilist. Kui tunned poolehoidu vintage’i, romantiliste aksessuaaride, interjööri ja
rõivaste, rooside ja teiste lillede, laste ja lelude ning lihtsa
ja loomuliku elu vastu, siis on see raamat sulle.
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