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HÄID PÜHI!
Aastalõpulehes tutvustame jälle uusi õppematerjale ning koolile sobivat uut ilu- ja
aimekirjandust. Rõõmustame, et valminud
on I kooliastme eesti keele õppekomplekti
„Ilus emakeel“ täiendavad lugemisülesannete kogumikud, mis on õpetajate poolt
juba väga hästi vastu võetud. On ju funktsionaalne lugemisoskus tänapäeva võtmepädevusi, mida igapäevaelus hädasti tarvis. Olgu need kogumikud õpilastele abiks
tähelepanelikul lugemisel ja loetust olulisima väljasõelumisel. Täname ka lugemisülesannete kogumike koostajaid, Tallinna
Kristiine Gümnaasiumi õpetajaid Ilotana
Haalenit, Marget Indovit, Anne-Ly Sarapuud ja Katrin Tuult, kes oma mitmeaastase „Ilusa emakeelega“ töötamise kogemuse
teistelegi kasutatavaks vormisid.
Suuresti lugemiülesannete kogumike
edu tuules on valminud juba ka loodusõpetuse 2. klassi harjutuslehed ning peagi
näevad trükivalgust ka sarnase ülesehitusega lehed 3. klassile. Kergendagu needki
õpetajate igpäevast töökoormust mõningate valmislahendustega õpilaste teadmiste kontrollimisel ja tagasiside andmisel.
Vaadates meie lõppeva aasta edukamatele uutele tulijatele õppevarasarjades, siis
tasub esile tuua 5. klassi kirjandusõpikut ja
töövihikut „Ilmast ilma 1“, mis on saanud
väga hea stardi ja kogub aina uusi tellijaid.
Tegemist on tõepoolest hoole, armastuse
ning suure teadmiste ja kogemuste pagasiga
tehtud õppekirjandusega, milles silmapaistev valik väärtuslikku laste- ja noortekirjandust koos huvitavate ja mõtlema suunavate
ülesannetega on pakendatud lastesõbralikku ja põnevasse vormi. 6. klassi õpiku ja
töövihiku kallal töö käib ja neid tutvustame
põhjalikumalt juba kevade hakul.

Oleme lõpusirgele jõudmas esimese
etapiga õppekirjanduse digitaliseerimises.
Uue aasta alguses ilmub veel „Ilusa emakeele“ 3. klassi eesti keele õpiku 2. osa. Siis
on iPadis võimalik teadmisi omandada
1.–9. klassi eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse, geograaﬁa ja füüsika õppevara järgi. Koolikott kergem, pildid suured
ja selged, põnevad lisaülesanded võimaldavad kohest tagasisidet – need on argumendid, mis räägivad digiõpikute soetamise poolt. Meie uue koostööpartnerina
pakub digiõpikuid ja iPade koolidele nüüd

ka Koolisüsteemide OÜ, täpsema info nendelt tellimise kohta leiate meie kodulehelt.
Siit noortekirjandusega edasi minnes
on hea meel tutvustada ka selles lehes
kaht poppi ja noortepärast raamatut vanuserühmale, kellele pigem ei kiputa ilukirjandust pakkuma. Rohkem tüdrukutele
mõeldud „Minu Lotta-elu” ja poisist peategelasega „Hugo V. tegutseb”. Mõlemad
raamatusarjad on Saksamaal väga populaarsed, Lotta jõudis suvel poole miljoni
müüdud eksemplarini. Raamatud võluvad
sellega, et tegemist on koolilapse igapäe-

vase eluga, rõõmude ja äpardustega. Mõlemad raamatud on rikkalikult illustreeritud
graaﬁlised romaanid, mille humoorikate
piltide uurimine annab lugemisele särtsu
juurde, moodustades suure osa lehepinnast ja tekitades lapsel hea tunde jõudsast
edenemisest.
Lastekirjanduses ilmus meil tore paar,
peaaegu kaksikud, mis ülimalt sobilikult
näiteks algklassiõpilaste lugemispessa: Jane
Hissey „Vana Karu” ja Margery Williamsi
„Sametjänes”. Nende raamatute teemaks
on vanade mänguasjade saatus. Mõlemad
raamatud on südamlikud, natuke kurvad,
aga väga ilusad. Jane Hissey on kirjutanudjoonistanud Vanast Karust palju raamatuid, mis on ingliskeelsele maailmale tuttavad ka multiﬁlmide kaudu. „Sametjänes”
on aga kirjutatud pea 100 aastat tagasi, kuuludes ameerika lastekirjanduse klassikasse.
Eestikeelse väljaande illustreeris Catherine
Zarip, eesti raamatusõbra suur lemmik ja
ainuvõimalik armsate mänguasjade kujutaja.
Paljud õpetajad ja raamatukoguhoidjad
tõmbavad lühendatud-mugandatud teoste
peale kulmu kipra, kuid sellest hoolimata
andsime välja väiksemale lugejale mõeldud versiooni Selma Lagerlöﬁ „Nils Holgerssonist”. Kui see kaunite illustratsioonidega haarav ümberjutustus paneb mõnegi
lapse hiljem n-ö pärisraamatust huvituma,
on meie eesmärk täidetud.
Kallid õpilased ja õpetajad! Täname teid
lõppeval aastal meile osaks saanud usalduse eest ja püüame teie usaldust õigustada
ka järgmisel aastal! Raamaturaskeid kingikotte ja mõnusaid lugemishetki pühadel
päevadel!
TEIE KOOLIBRI

„ILUSAS EMAKEELES” NÜÜD KA LUGEMISÜLESANNETE KOGUMIKUD
Algklasside eesti keele õpivarasari „Ilus emakeel” on taas saanud täiendust. Ilmunud on
3. klassi lugemisülesanded ja nüüdseks on
töölehed olemas iga klassi komplektis.
Lugemisülesannete autorid on tegevõpetajad, kes algklassiõpilaste vajadusi ja
probleeme-raskusi hästi tunnevad. Kõigi
kolme klassi ülesannete koostamises on
osalenud Ilotana Haalen. Teised, samuti
klassiõpetajatest autorid on Marget Indov
(1. ja 3. klassi kogumikus), Anne-Ly Sarapuu (2. klass) ja Katrin Tuul (3. klass).
Kogumikud on küpsenud aegamööda,
nii nagu autorid on saanud oma ideid klassis katsetada: kõik ülesanded on kooliaasta vältel läbi katsutud ja kaante vahele on jõudnud töökindel versioon. Küllap
on enamik klassiõpetajaid kogenud, et tehnilise ja sisulise lugemisoskuse vahel võib
haigutada kuristik. Laps võib küll lugeda
kaunis soravalt, aga loetu sisu ei pruugi
talle päris arusaadav olla. Lõhet vormilise
ja sisulise lugemise vahel kõnealused kogumikud püüavadki vähendada. Lugemine
on mõtestatud ja laps keskendub loetavale paremini, kui õppimist toetab tekstiga
süvitsi tegelema suunav ülesanne.

Ülesandeid on õige mitmekesiseid ja
hoolega on jälgitud, et töö oleks vaheldusrikas ning sarnaseid tüüpe järjest ette ei
tuleks. Niisugune ülesehitus suunab last ka
töökäsku/juhist tähelepanelikult lugema.
Pahatihti otsustab vilunumgi lugeja põgusa esmatutvuse järgi ülesande sisu üle
ega pane tähele, mida ülesandes täpselt
on nõutud. Kiirematele lastele sobivad
lugemisülesanded iseseisvaks lisatööks,
aeglasematele edenejatele toetavaks abiks.

Valiku teeb mõistagi õpetaja, kes oma õpilasi kõige paremini tunneb ja igaühe eripära
saab arvestada.
Kõikide ülesannete täitmiseks saab abi
õpikust. Nagu kogu „Ilusa emakeele” sarjas aitab lugemisülesannete kogumikeski
kooliaasta järge pidada lehtede ülaserva
trükitud nädalajaotus. Samuti on lisatud
õpikuteksti täpne viide nii pealkirja kui ka
leheküljenumbri(te)ga. Õpetaja, kes pole
kogumikega seni tuttav, võib esialgu imeks

panna, et mõnda nädalasse pole lugemisülesannet koostatud. See on aga autorite
kaalutud otsus: sel juhul on nädalas muid
õpitegevusi juba õpikus-töövihikus-kirjavihikus niigi rohkesti.
Kogenud õpetajatena on autorid silmas pidanud ka lapse kirjutamisoskust.
Aabitsa juurde kuuluvatel lehtedel on
rohkem
lõikamis-kleepimisülesandeid,
klass-klassilt aga kirjutamise osakaal kasvab. Sellega pole siiski liialdatud ja ennekõike on eesmärk harjutada loetava terast
lugemist.
Et õppimine oleks tõhus, peaks eri võtete toel moodustuma tervik: üks õpitegevus
tugineb teisele, järgneb sellele loogiliselt
või seostub sellega. Kogu „Ilusa emakeele”
sari on hoolikalt läbi komponeeritud ja
sisulisi valikuid toetab vorm. Õpikuidvihikuid seob klassiti lisaks mitmesugustele vormielementidele ka sarnane kunstnikukäekiri. Nii on 1. klassi lugemisülesannetesse pildid teinud Kadri Ilves, 2. ja
3. klassis on kunstnik Maite Kotta.
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