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LUND POLE, AGA RÕÕMU JÄTKUB
Kuniks loodus pakub meile lumevaba detsembrit, tuleb talvepilte imetleda õpikute
illustratsioonidelt. Juuresolev pilt pärineb
Pille Pipra eesti keele õpikust vene õppekeelega koolide 4. klassile, mille nimeks helisev ja mitmetähenduslik „Teele“. Pildi autoriks on noor särav kunstnik Anna Ring.
Aga rõõmu saame lume puudumisel
tunda veel muustki, seekord eriti Maia
Muldmat nii üksi kui koos kaasautoriga sel
sügisel tabanud rõõmsatest sündmustest.
Olime „Muusikamaa“ sarja õpiku BELMA
konkursile saatmist igal aastal kaalunud, kuid erinevatel põhjustel sai 5. klassi muusikaõpik „Muusikamaa lood“ saadetud võistlustulle just nüüd. Ja tundub,
et ajastus ja ettevalmistus olid sobivad,
sest pronksmedali pälvis just „Muusikamaa lood“, mille autoriks on Maia Muldma koos Eesti muusikaõpetajate liidu esinaise, MTA lektori ja muusikaõpetaja Kadi
Härmaga. Au ja kuulsuse kõrval muudab
BELMA auhinna kirjastusele oluliseks ka
žürii põhjalik tagasisidekiri. Mida žürii
„Muusikamaa“ kohta siis arvas? Õpilasele
jõukohane tõsiseltvõetav sisu, mida ilmestavad selge ja intelligentse värvikasutusega kujundus ja humoorikad sisutihedad
illustratsioonid. Õpik pakub õpilasele eri
liiki muusikaga seotud tegevusi (laulmine,
musitseerimine, muusika kuulamine, selle
üle arutlemine). Esindatud on nii klassikaline muusika kui ka eesti rahvapärand, tutvustatud ja tunnustatud on erivajadustega
loojaid, muusikavalik on põnev, ülesanded
diferentseeritud ja huvitavad.

Koolibri on ka varem saanud BELMA
auhindu: olgu nimetatud „Ilusa emakeele“
aabits, 6. klassi eesti keele õpik „Punkt”,
1. klassi loodusõpetuse e-materjalid ja
8. klassi terviseõpetuse õpik.
Maia on meie staažikamaid autoreid,
kes oma malbe loomu ja värvika, mobiilse olekuga on ehtne koolibri. Kui Maia on
koos oma kaasautoritega Koolibri majas
järjekordset õpikut tegemas, siis kostab
ikka koosolekuruumist rõõmsaid laulujuppe ja meil teistel läheb suu naerule.
Maia ja „Muusikamaa lugude“ illustraator Riina Turi tegid suvel Koolibrile toreda
üllatuse. Nimelt andis Maia Muldma mullu Koolibri 25. sünnipäeva peol lubaduse,
et järgmisel aastal tuleb meie autorite peol
esitamisele Koolibri laul. Maia peab oma
lubadustest alati kinni: ühel möödunud
suve augustiõhtul esitaski Koolibri laulu
kõigi poolt armastatud Ott Lepland. Laulu
autoriteks on Riina Turi ja Maia tütar
Karin Muldma, kes astub ema jälgedes,
olles Koolibris välja andnud laulukogumiku ja CD „Laulupai läks rändama“.
Maia Muldma ütleb oma intervjuus, et
iga õpiku valmides tundub see olevat parim, mis kunagi tehtud. Praegu on nad
koos Kadi Härma ja toimetaja Ilme Rääguga ametis 6. klassi „Muusikamaa lugude“
kallal. Nii et ootusärevus on suur.
Lõõgastavat talvevaheaega,
olgu siis lumega või lumeta!
Anna Ringi illustratsioon vene õppekeelega kooli 4. klassi eesti keele õpikule „Teele”

TEIE KOOLIBRI

LOE, MÄNGI, VÕIDA!
Mängul on koolieelses eas lapse elus tähtis koht, see on lapse peamine ja meeliköitvaim tegevus. Mängu kaudu omandab ja
kinnistab laps teadmisi ning oskusi, treenides samal ajal mälu, keskendumisvõimet
ja püsivust. Ka lugema on võimalik õppida
mängides!
Rõõmustav on tõdeda, et lugemismänge
on viimase kümne aasta jooksul ilmunud
päris palju, kuid et kõigile lastele meeldib
mängida ja iga laps tahab õppida lugema,
ei saa neid kunagi olla liiga palju. Lähtuvalt
lapsest, tema võimetest ja huvidest võivad
lugema ning kirjutama õppimisel osutuda
tulemuslikuks erinevad meetodid ja õppemängud.
Koolibri kirjastuselt on äsja ilmunud
uus lugemismängude kogumik „Loe, mängi, võida!”, kus on üheksa põnevat täheja lugemismängu. Raamatu autor Jelena
Sepp, kes on Kostivere lasteaia õpetaja,
koolitaja ja lugemisnõustaja ning kuulub

Eesti Lugemisühingu juhatusse, peab eriti oluliseks lapsele meeldiva ja mängulise
õpikeskkonna loomist. Raamatus olevate mängude eesmärk ongi õpetada lastele
tähti ja lugemist lõbusal ning meelelahu-

tuslikul viisil – nii säilib huvi ja tekib motivatsioon lugeda.
Raamatus on eri tüüpi tähe-, häälikuja lugemismänge (memoriin, bingo, lauamäng, loto, doomino, tähepusle jt), mis
arendavad lugemisoskust, tähelepanu,
mälu ja mõtlemist. Materjal on mõeldud
kasutamiseks kodus, lasteaias või eelkoolis. Mänge võib mängida nii ühe lapsega
kui suuremas rühmas. Iga mängu juhendis on välja toodud, mida lapsevanemal
või õpetajal enne mängima asumist teha
tuleb. Kaunite värviliste illustratsioonidega kaardid ja mängualused on mõeldud
otse kogumikust väljalõikamiseks, eriti
hea oleks need enne väljalõikamist ja mängima hakkamist kiletada või lamineerida.
Lisavahenditest läheb vaja ainult täringut
ja nuppe.
Raamatut toimetades mängisin oma
6-aastase poja Hugoga kõik mängud korduvalt läbi. Kuigi Hugol on tähed ammu

Parim kink on raamat!

JÕULUMÜÜK

selged ja ka kokkulugemine muutub järjest paremaks, on lugemine tema jaoks ikkagi pingutav ja niisama ta eriti lugeda ei
taha. Mängides tekkis aga hasart ja lugemine läks kiirelt, lõbusalt ja märkamatult.
Lugemismängudes ei ole kõige tähtsam
lugemisoskus, vaid nutikus, tähelepanu ja
mänguõnn, pealegi saab nautida mõnusalt
koos veedetud aega. Hugo lemmikuks kujunes kassi ja hiire sõnamemoriin, kus tuleb leida paarid. Ka mitmes teises mängus
pidin tihti lapse paremust tunnistama!
Need toredad lugemismängud ja paras
annus õpetaja või vanema entusiasmi innustab kindlasti lapsi lugemismänge mängima ning selle käigus õppima.
Toredat mängimist!
ANN ARUVEE,
toimetaja
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