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VILDIST MÄNGUTOIDUD
Raamatu „Vildist mängutoidud“ idee sai
alguse ühest tordist, sest esimeseks vildist
valmistatud mängusöögiks oligi tordilõik.
Polnud midagi lõbusamat, kui katsetada
materjale ja ideid, nii et peagi järgnes esimesele tordilõigule juba teine. Jagasin oma
töid ja ideid käsitöö-blogis ja see sai üllatavalt positiivset tagasisidet. Nii hakkasin
uurima vildist toidu meisterdamise tehnikaid, mida omaltpoolt täiendasin või kogemusi juurde saades edasi arendasin.
Vildist mängutoidu valmistamise juures on kõige keerulisemaks osaks sobivate
lõigete konstrueerimine, kuid seda rõõmsamaks teeb tulemus, kui see on just selline, nagu oled soovinud. Peatselt kogunes
ideid juba nii palju, et võisin need raamatusse kokku koguda.
Raamatu koostamisel ei seadnud ma endale eesmärgiks esemete võimalikult lihtsa
valmistamise, vaid pigem jagada õpetusi,
kuidas meisterdada midagi omalaadset

ja põnevat. Vildist mängutoidu valmistamine ei ole just kõige lihtsam ja väiksem
laps sellega üksi hakkama ei saa. Küll on
aga meisterdamise juures töid ja tegemisi,
millesse lapse kaasamine on võimalik:

PABERPUNUTISED
Kui kirjastus Koolibri tegi mulle ettepaneku kirjutada raamat paberpunumisest, siis
tundus see ühtaegu nii põnev kui ka hirmutav. Olin juba mõnda aega pabervitstest punutisi valmistanud ning asunud ka
teistele soovijatele paberpunumist õpetama, avastades ise samal ajal uusi tehnikaid
ja võimalusi. Raamatu kirjutamine tundus
hea võimalus jagada imelist punumaailma,
milles on võimalik oma kätega valmistada
nii ilusaid kui ka praktilisi esemeid koju ja
kingituseks.
Raamatu koostamine oli minu jaoks
väljakutse igas mõttes. Kuidas väljendada
sõnadega seda, mida käed on harjunud tegema? Kuidas pildistada punumist nii, et
see abistaks lugejat võimalikult palju? Kirjutamine oli protsess, millest ise õppisin
vast veel kõige rohkem. Lisaks valmis mu
riiulisse hulgaliselt korve ja korvikesi, mille mustreid tõin näidiseks.
Raamatusse punumistehnikaid valides
lähtusin eelkõige sellest, et need oleksid
kergesti omandatavad ja käsitatavad. Peale
põhivõtete omandamist on juba lihtne ise
erinevaid mustrikombinatsioone luua ja
miks mitte ka uusi mustreid välja mõelda.
Paberpunutiste valmistamine on igati
tänuväärt harrastus. Rääkimata meditatiivsest käelisest tegevusest, mida punumine pakub, on see ka hea võimalus taaskasutada punumismaterjalina ajalehe- ja
reklaampaberit.
Paberpunumine sobiks kindlasti ka
kooli käsitöötundidesse, sest töövahendid
on lihtsasti kättesaadavad ja pabervitsad
kerged käsitseda ka koolilapsele. Kellele
siis ei meeldiks endale punuda üks pliiatsitops või korvike hädavajalike pisividinate
hoidmiseks?

Lihtsam kahevitsapõime peaks olema
jõukohane ka noorematele koolilastele ning
keerulisemad mustrikombinatsioonid ja
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vildi värvimine, detailide kleepimine, lihtsamad õmblustööd. Raamatu koostamisel
oli olulisemaks panna kokku valik mängutoitu, mis pakuks vanematele ja lastele
ühist meisterdamisrõõmu ning lastele hilisemat mängulusti. Raamatu mõtteks oligi pigem mängutoidu valmistamine mängimiseks ja seepärast lähtusin raamatusse
valiku tegemisel sellest, et esemed oleksid
võimalikult erinevad.
Mängutoidu valmistamise oluliseks
arendavaks pooleks on kindlasti esemete tajumine ruumiliselt – kuidas erinevate vormide kokkuõmblemisel saab kolmemõõtmelisi esemeid. Oluline on ka käeline
osavus. Igal juhul peaks raamatusse kogutud ideed tooma kõigile nii meisterdamise
kui ka mängimise rõõmu.
Head meisterdamist!
IRENA KIBIN,
autor
vormid on kindlasti põnevaks väljakutseks
nii suurematele lastele kui ka täiskasvanutele. Ma loodan, et raamatust leiab abi ja tuge
nii algaja punuja kui ka juba varem punumisega tutvust teinud käsitööharrastaja.
Räägitakse, et käsitööga tegelemine on
nagu haigusega nakatumine. Nii on ka paberpunumisega, mis mind ennast nakatas
nii hirmsasti, et suurest põnevusest unustasin alguses kõik muu ning aina punusin
ja veeretasin vitsasid.
Soovin teilegi head pealehakkamist
ja punupisikuga nakatumist! Lennukaid
ideid ja mõnusat punumist!

Mick Manning, Brita Granström
SEIKLUSED LOODUSES
„Seiklused looduses“ on loodusmatkade teejuht, mis käsitleb mitmesuguseid erinevaid elukeskkondi – pargid,
mererannik, metsad, sood, jõed ja järved jne – kõigil neljal aastaajal. Raamat sisaldab paarislehekülgedel palju
põnevaid fakte ja tegevusi ning selle abil on loodusehuvilisel võimalik ära tunda kõiki Põhja-Euroopas ja meilgi
levinud loomi ja taimi, putukaid ja linde, samuti otsida
jälgi, sulgi, loomade peatuspaiku, valmistada jälgedest
kipskoopiaid, koguda ja eksponeerida seemneid, lehti, vilju ja pähkleid.
Inglane Mick Manning on kirjutanud populaarteaduslikke raamatuid juba üle kahekümne aasta, sageli koos
oma illustraatorist abikaasa, rootslanna Brita Granströmiga, kelle ilusad joonistused ilmestavad sedagi raamatut.
Nii ei jää selle raamatu abil loodusematkal ükski detail
kahe silma vahele.

AVELIN GILDEMANN,
autor

Cècile Jugla
MINA UURIN LOODUST
Kauni kujundusega entsüklopeedia looduse avastamiseks
kodunt lahkumata.
Raamat annab lihtsaid vastuseid loodusega seonduvatele küsimustele, illustreerituna detailirikaste tõetruude piltidega. Loodust vaadeldakse viies kohas: linnas,
maal, metsas, mere ääres ja mägedes. Laps tutvub looduse tsüklitega: aastaaegade vaheldumine, lille, liblika
ja konna elukaar. Raamat pakub võimalusi ka ise koduste
vahenditega loodust avastada: tuvastada taimi ja loomi,
meisterdada vihmaveemõõtja ja tuulelipp, uurida luubiga
liiva ja lumehelbeid, ussikeste tegevust liivaga täidetud
pudelis jms.

MÕISTATUSED, VANASÕNAD, KÕNEKÄÄNUD
Nii nagu lihaseid, tuleb ka aju heade tulemuste saavutamiseks pidevalt treenida.
Huvitav ja hariv ajuharjutuste materjal on mõistatused, mida inimesed on ära
arvanud juba sajandeid. Meieni jõudnud
mõistatused on hea näide sellest, et mineviku inimestel on tulevastele põlvedele olnud midagi kasulikku õpetada.
Käesolevasse kogumikku on mõistatused koondatud erinevate teemade alla.
Lihtsamaid või keerukamaid küsimusi leiavad äraarvamiseks nii lapsed kui ka täiskasvanud. Mõistatusmänge võib kasutada
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rutiinsete tegevuste vahel ajuvirgutuseks,
lastele arendavaks mänguliseks tegevuseks
või lihtsalt meelelahutuseks. Samuti on see
hea abivahend nii lasteaia- kui ka algklasside õpetajatele.
Mõistatustele on lisatud valik tänapäeva sobivaid vanasõnu ja kõnekäände, mida
saab kasutada igapäevaelus ette tulevate
olukordade ja tegevuste ilmestamiseks.
Mõnusat nuputamist!
TIIU SAIMRE,
koostaja

Felicity Brooks
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