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1
Gill Paul
Kuninglikud armastuslood

2
Jane Hissey
Vana karu

3
Noore moekunstniku
suvekollektsioon.
Kleepsuraamat

Lihtne tarkus ütleb, et õnnetust on alati lihtsam ära hoida, kui hiljem vigastusi ravida.
Ometigi võib igaühe, ka lapse elus juhtuda, et kogu ettevaatlikkusest ja tähelepanelikkusest hoolimata ikkagi juhtub õnnetus
või siis jääb keegi ootamatult haigeks. Egas
muidu rõhuta ka vanasõna, et õnnetus ei
hüüa tulles. See elutarkus on ärgitanud
mitmete meditsiiniteemaliste raamatute ja
paljude artiklite autorit, terviseameti epidemioloogianõunikku Kuulo Kutsarit kirjutama raamatut „Mina oskan aidata”.
Raamatu peategelaseks on Peeter, kes
murdis suusatades jalaluu ja sattus haiglasse. Seal oli tal aega juhtunu üle järele
mõelda ja ta taipas, et õigupoolest ei oska
ta ise ega ka keegi tema sõpradest esmaabi anda. Ta küsis nõu arstist vanaisalt,
kes pani Peetri jaoks kirja, mida saaks laps
ühe või teise õnnetuse või äkilise haigestumise korral ette võtta ja kuidas käituda.
Need nõuanded moodustavadki „Mina oskan aidata” põhisisu: Mida teha, kui trennis jalg järsku krampi kisub? Kuidas aidata väikest õde, kellel on tõusnud palavik?
Kellele helistada, kui vanaema on libedal
õuel murdnud jalaluu? Kuidas toimida, kui

suusamatkal külmapoisid sõbra nina näpistavad? Mis aitaks, kui lööd liugu lastes
jala vastu uksepiita või näpud mänguhoos
ukse vahele jäävad või teed keetes põletab kuum vesi nahale villi? Kust saada abi,
kui rästik salvab või mesilane nõelab? Kuidas tegutseda, kui keegi on saanud seenemürgistuse või hinganud sisse vingugaasi? Mida ette võtta, kui puru läks silma või
hernes ninna kinni jäi? Kuidas aidata, kui
oled esimene, kes jõuab liiklusõnnetuse
toimumispaika?

Kõik need elulised küsimused saavad
raamatus lapsepärased vastused. Ja Kuulo
Kutsar julgustab lugejat Peetri vanaisa suu
läbi: „Kui laps saab selgeks ükskordühe ja
aabitsatõed ning õpib isegi võõrkeeltes lugema-kirjutama, suudab ta õppida ka oma
tervise eest hoolitsema ning teiste inimeste tervist ja elu hindama. Ja kui ta oskab
juba niipalju mõelda, siis on tal kindlasti
ka südant teiste inimeste hädade mõistmiseks ning tahtmist neid õnnetusse sattumisel aidata, esmaabi anda, nende vaevusi
leevendada ja isegi elu päästa.”
Peatükke, nagu „Ants ja Triin abistasid
viga saanud lapsi”, „Jaanal käis pea ringi
ja minestus kippus peale” või „Poisid õppisid uppunut elustama”, raamib info selle
kohta, miks on vaja osata esmaabi anda ja
mida Peeter teada sai. Täiendavat infot pakuvad nõuandeosad „Kuidas õnnetusi ära
hoida” ja „Kuidas abi kutsuda”. Raamatust
ei puudu ka õpetussõnad emale-isale.
Pildid on lastele mõeldud esmaabijuttude juurde joonistanud Maite Kotta.
KÄRT JÄNESKAPP,
toimetaja

4
Tiit Kuningas
Sinine. Sinine ajaloos,
kultuurides ja looduses

5
Hannu Jännes,
Owen Roberts
Metsalindude
laulud ja hüüud

FÜÜSIKA TÖÖVIHIK 9. KLASSILE. ELEKTRIÕPETUS
Koit Timpanni elektriõpetuse töövihikust
ilmub juba üheksas, põhjalikult ümber
töötatud trükk. Valdava osa töövihikust
võtavad enda alla andmetöötlust sisaldavad ülesanded, mis nõuavad tabelite täitmist, graaﬁkute ja skeemide joonestamist
ja lugemist. Võrdlemisoskuse arendamiseks kasutatakse palju Venni diagrammidel põhinevaid ülesandeid.
Tõsist tähelepanu on pööratud elektriskeemide koostamise ja lugemise õpetamisele, mida tänapäeval ka välismaistes

füüsikaõpikutes käsitletakse heal juhul ainult põgusalt. Sageli koosnevad ülesanded
mitmest ühesugusest eri andmetega alaülesandest – see annab õpetajale valikuvõimalusi, võimaldab õppetööd diferentseerida ja organiseerida rühmatöid.
Et füüsika on eksperimentaalne teadus,
on töövihikus antud ka juhendid iseseisvate õpilaskatsete läbiviimiseks pea kõigi
teemade kohta. Uudisena saab selle töövihiku toel katseliselt uurida ka, mis toimub
vooluringis lühise korral.

Traditsioonilisi füüsika arvutusülesandeid töövihikus pole, sest neid on piisavalt õpikus ja ülesannete kogudes. Küll
on aga töövihikus juhend arvutusülesannete lahendamiseks. Samuti leiab siit lihtsamaid, mõistete sisu avavaid arvutusülesandeid.
Töövihik on heas kooskõlas sama autori
9. klassi elektriõpetuse õpikuga.
KULDAR TRAKS,
toimetaja

6
Inimese keha.
Lahtivolditavate
skeemidega atlas

PROGRAMMEERIMINE KUI KEELEOSKUS

7
Anita Engelen
Lõbusad silmad

8
Jonathan Litton
Väikelapse maailm.
Muna

9
Sig Lonegren
Pendliraamat

10
Roger Pizey
Maailma parimad koogid

Carol Vorderman
ÕPIME ÜHESKOOS PROGRAMMEERIMA

Eesti keeles haigutas enne 2015. aastat lastele mõeldud programmeerimisõpikute
kohal üsna suur auk. Sisuliselt polnudki
midagi ette näidata. 2015. aastal on seni
ilmunud aga koguni kaks lastele mõeldud
programmeerimisõpikut, mõlema autoriks Carol Vorderman.
Neist kahest paksem, Koolibri välja antud „Õpime üheskoos programmeerima“
on jaotatud kaheks osaks ning need tutvustavad programmeerimist kahe eri keele,
Scratchi ja Pythoni abil. Scratch on MIT-s
välja töötatud just lastele mõeldud graaﬁline programmeerimiskeskkond, mida on
hõlbus kasutada, mille omandamiskõver
on üsna lauge ning milles saab koostada
ka üsna keerulisi programme. Python on

aga levinud kõrgkeel, mida selle loetavuse,
lakoonilisuse ja lihtsa süntaksi tõttu sageli samuti soovitatakse algajatele programmeerimise põhitõdedega tutvumiseks.
Et õppimine oleks mänguline, tutvustab
raamat programmeerimist just arvutimängude koostamise-kirjutamise kaudu. Kassid põgenevad lohede eest, kummitused
üürgavad kummitada ja mida kõike veel.
Näpuga raamatus järge ajades ning kõike seda arvutis mõttega järele tehes õpib
kiiremini ja meelsamini, kui kuiva teoreetilist teksti lugedes. Amazon.com-ist loetud arvustused kiidavad kui ühest suust:
„Minu seitsme/kaheksa/üheksa-aastane,
kes muidu üldse midagi programmeerimisest kuulda ei tahtnud, loeb seda õhinal,
sest see on nii vahva, õpetlik ja mänguline.“
Lisan juurde, et ka sugugi mitte esimeses
nooruses tõlkija, kes pidi ju kõik raamatus
toodud õppetükid järele tegema, omandas
samuti uusi ja väärtuslikke oskusi.
Et tekstipõhine Python ei tunduks heidutavana, võrdleb autor raamatu teist,
Pythonile keskenduvat osa sisse juhatades
seda tulp tulba haaval Scratchiga ning huvilisele saab selgeks, et põhimõtted on mõlemal puhul samad ning karta pole midagi.
„Õpime üheskoos programmeerima“
on asjalikult, asjatundlikult ja kaasahaaravalt koostatud raamat programmeerimise
põhitõdedest. Programmeerimisoskus on
infoajastu keeleoskus ning uus keel suus ei
jookse mööda külgi alla kellelgi.
RAIVO HOOL,
tõlkija

Carol Vorderman
ÕPIME ÜHESKOOS MATEMAATIKAT

Samas sarjas on ilmunud ka Carol Vordermani
raamat „Õpime üheskoos matemaatikat: visuaalne teejuht arvutamisest statistikani“. See on
käsiraamat kõigile neile, kes soovivad oma
matemaatikateadmisi värskendada või lapsi
õppimisel aidata. Rohkete juhendite ja värviliste illustratsioonidega raamat käsitleb kõiki neid matemaatikavaldkondi, mida õpitakse
põhikoolis, kuid sisaldab ka gümnaasiumitaseme ülesandeid. Nii täidab seegi raamat olulist
lünka matemaatikaalaseks täiendõppeks mõeldud eestikeelses kirjanduses.

