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TEEJUHT PÄRANDKULTUURI JUURDE EHK
PUUTÖÖ POLE AINULT POISTELE
Sari „Teeme koos!” on saanud täiendust
järjekorras juba teise Sohvi Viigi raamatuga. Kui esimene neist kandis pealkirja
„Mõnusad meisterdused” ja pakkus igaühele jõukohaseid meisterdamisideid mitmesugustest käepärastest ülejääkidest, siis
seekord keskendub ta puidule. Uus raamat
kannabki ka üsna ühest pealkirja – „Põnev
puutöö”.
„Puutöö on olnud tegevus, mida inimene on harrastanud aegade algusest. Juba
kiviajal meisterdati suur osa tarbeesemeid
puidust: vibu ja nooled, kalastusvahendid
ja paadid. Puust tehti ka eluase – palktare
või okstest onn. Inimese eluks vajalik lõke
süüdati okste abil. Puit oli ja on üks kõige
kättesaadavamaid ja paremini töödeldavaid materjale. Aja möödudes on puidule
leitud aina uusi rakendusalasid,” kirjutab
Sohvi Viik raamatu saatesõnades, andes
teemale laiemat tausta.
See ei peaks siiski panema lugejat pelgama, nagu oleks tegemist ülipõhjaliku
käsiraamatuga puutööd õppida soovijale.
„Inimkonna ajaloo esimesed mänguasjadki olid sageli puidust. Neid meisterdasid nii
emad, isad kui ka lapsed ise. Nikerdati puidust loomakesi ja nukke, hiljem masinaid
ja palju muud – kõike, mida iganes suudeti
välja mõelda,” jätkab Sohvi Viik. Ta annab
küll ülevaate mõningaist lihtsamaist töövõ-

tetest, aga nende rakendamise tulemuseks
on vahva mängukomplekt: kes kõik raamatus välja pakutud ideed teostab, saab endale eesti talu, kus on palkmaja ja aed, peremees ja perenaine, aias puud ja loomad ja
moodsad masinad ega puudu isegi puuriit
ja pingike, kus peremees ja perenaine võiksid pärast päevatööd korraks jalga puhata.
Seeläbi hoiab ja õpetab Sohvi Viigi raamat
omal viisil ka eesti pärandkultuuri, mille
osaks oli kindlasti ka oskus kasutada traditsioonilisi tööriistu, olgu selleks siis saag,
haamer, tangid või nuga.
Sohvi Viik: „Vanasti kanti ikka vööl nuga,
sest polnud teada, millal seda vaja võib
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minna. Äkki märkad jalutades tee ääres
seeni, mida söögiks kaasa noppida? Järsku
läheb kõht tühjaks ja nälja kustutamiseks
tuleb lõigata tükike leiba näksimiseks? Aga
võib-olla tärkab hoopis isu meisterdada?”
Talulapsed olid leidlikud ja osavad lelude
meisterdajad, tänapäeva lapsele, eriti linnas kasvanule, peaks täiskasvanu esimeste
katsetuste juures muidugi abikäe ulatama.
Eriti oluline on täiskasvanu tugi ja järelevalve seni, kuni väikesel inimesel kujuneb
teravate tööriistade käsitsemise oskus ja
vilumus.
Sohvi Viik on õppinud fotograaﬁat ning
ka raamatu kogu fotomaterjal pärineb temalt endalt. Küllap on see kaasa aidanud,
et „Põnevas puutöös” pakutavad ideed on
ka pildiliselt etapiviisi ette näidatud ning
nende jõukohasus enne raamatusse panekut koos lastega läbi proovitud.
„Põnev puutöö” on sarja „Teeme koos!”
kümnes raamat, sarjas on varem ilmunud
„Paeluvad paelad”, „Nutikad näomaalingud”, „Putukad-mutukad”, „Teeme teatrit”,
„Tegusad templid”, „Vilditud villaehted”,
„Mõnusad meisterdused”, „Värviline võluliiv” ja „Moodsad tikandid”.

Viiu-Marie Rummo
MAAILMARÄNDUR NÖÖP
Mõnel pealtnäha tähtsusetul esemel võib olla uskumatult
põnev elulugu. Kes võinuks arvata, et üks väike nööp, mille üks päris tavaline Eesti poiss ühel päris tavalisel päeval
samblasest kivipraost leidis, on läbi rännanud kogu maailma: sündinud Aafrikas, seigelnud Austraalias ja Ameerikas, jõudnud Jaapani muusikuga Helsingisse ja Hiiumaale.
Kuidas nööp viimaks Leo aardelaekasse jõuab, jutustavad
talle vaheldumisi isa, ema ja suur õde Loore.

KÄRT JÄNESKAPP,
toimetaja

NOOBLID NIPSASJAD SUURTELE JA VÄIKESTELE
Sarjas „Teeme koos!” on ilmunud ka Inga
Talvise „Väikesed vürtsikad asjad”, mille
alapealkiri „Teejuht polümeersavi põnevasse maailma” annab vihje, et raamatu
peategelaseks on polümeersavi.
Tutvustades seda materjali lugejale, kinnitab autor, et parim soovitus, mida anda,
on julge pealehakkamine. Raamatut lapates saab huviline aimu, et polümeersavist
annab ühel või teisel moel teha praktiliselt
kõike, ja kui mitte tervenisti, siis detailides kindlasti, sest oma eripära tõttu on see
materjal parim just pisiasjade valmistamiseks.
Algaja saab raamatust asjalikke näpunäiteid nii polümeersavi kui töövahendite
valikuks, samuti ülevaate peamistest töövõtetest. Kui kõik vajalikud ettevalmistused tehtud, võib hakata proovima, kuidas kukub välja üks või teine konkreetne
asi: külmkapimagnet, heegelnõela nutikas
käepide, maasika- või piparkoogivõti, isikupärane järjehoidja, idamaise hõnguga
juuksenõel või pildipross. Polümeersavi

abil saab uuendada oma söögiriistakomplekti või meisterdada vahvad rahvuslikud
nööbid. Lastele toob kindlasti palju rõõmu
karukese või kaitseingli voolimine.
Inga Talvise sõnul mahub ka kõige paksemasse käsitööraamatusse üksnes murdosa sellest, mida kõike võiks teha ja öelda
ja õpetada, aga õnnelikul kombel on raa-

matust saadava inspiratsiooni tulemuseks
alati oluliselt rohkem toredaid töid ja tegemisi, kui autor ettegi oskab kujutada.
Et Inga Talvis on Jaago käsitöötalu perenaine, on ta raamatusse pandud ideed
mitmesugustes õpitubades ka läbi proovinud ning need hoiavad kõik üksmeelselt
ühtset stiili – maakodulikult südamlikku
ja romantilist. Ehkki kunstmaterjal, on polümeersavi Inga Talvise sõnul igati sobiv
lähtepunkt ka lihtsa ja maalähedase olemisega tööde tegemiseks. „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,” julgustab ta saatesõnades. Inga Talviselt endalt pärinevad ka raamatu rohked fotod,
mis tööprotsessi ka pildis avavad.
„Väikesed vürtsikad asjad” on sarja
„Teeme koos!” üheteistkümnes raamat.

Christina Björk, Eva Eriksson
KUIDAS SAADA RÜÜTLIKS
Christina Björki kirjutatud ja Eva Erikssoni illustreeritud
raamatu tegelasteks on seitse kuulsat rüütlit. Siin on nad
veel väikesed poisid ja alles harjutavad rüütliks olemist.
Nende päevad on täis põnevaid seiklusi, mis nõuavad
rohkesti vaprust ja meelekindlust. Raamatus unistatakse,
õpitakse mõõgavõitlust ja salatarkusi, lennatakse kaarnaküünte vahel, ratsutatakse karu turjal, räägitakse loomade keelt ning taltsutatakse kurje lohesid.

KÄRT JÄNESKAPP,
toimetaja

eMATEMAATIKA TÖÖRAAMAT 2. KLASSILE, 1. OSA
Tööraamatu elektrooniline versioon on
teostatud PowerPointi slaidiesitlusena
ning mõeldud õpetajale klassis projektori abil näitamiseks. Slaidid on kujundatud
sarnaselt pabertööraamatu paarislehekülgedele, et õpilased ei kaotaks järge oma
tööraamatuga töötades.
Esitluse näol on sisuliselt tegemist täidetud tööraamatuga ja nii toimib see ka
õpetajaraamatuna. Ülesannete vastuste ja
lahenduste vaatamiseks on slaidiprogrammis nupud. Iga ülesande lahendust saab
vaadata ja demonstreerida eraldi, sageli
väiksemate sammude kaupa. Näiteks ülesandeid, kus õpilane koostab ise vabalt valitud arvudega tehteid, saab eMatemaatikas kasutada ka lisaülesannetena, kuivõrd
autorite poolt valitud tehteid ning nende

vastuseid saab näidata eraldi sammudena.
Kindlasti on kasulik tunniks valmistudes
lähemalt tutvuda võimalustega, mida esitlus tunni läbiviimisel pakub.

Lisamaterjalidena on e-versioonis fotosid (Eesti kuulsamaid-tähelepanuväärsemaid puid koos nende mõõtmetega
mõõtmise teemas) ja videoid (ringjoone
joonestamine ja vurri valmistamine). Kujundite loendamise ülesannetes demonstreeritakse leitud kujundeid animatsiooniga.
Tööraamatu teise osa e-versioon on
töös. Juhendid slaidiesitluse paigaldamiseks on CD ümbrisel, samuti saab CD-lt
vajadusel paigaldada ka esitluse vaatamiseks vajaliku programmi.
Varem on ilmunud eMatemaatika
1. klassile, 1. ja 2. osa, 3. klassi materjal
ilmub 2016. aastal.
KULDAR TRAKS,
toimetaja

Jane Hissey
VANA KARU
Mänguloomadel Peeter Pruunkarul, Pardikesel, Jänkul ja
Pisi-Mõmmikul tekib ühel päeval igatsus Vana Karu järele,
kes on pööningule hoiule viidud. Üheskoos nuputatakse
välja, kuidas sõber pööningult päästa.
Eesti lugeja esmatutvus Jane Hissey loodud ning maailmas armastatud raamatu- ja multiﬁlmikangelase Vana
Karuga.

