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Lugemisprojekt  
MEIE VÄIKE RAAMATUKOGU



Ootame Eesti kooliraamatukogusid ja koolide 

1.-2. klasse liituma rahvusvahelise projektiga 

Meie Väike Raamatukogu! Lisaks meile osale-

vad projektis koolid, raamatukogud ja kirjastu-

sed Lätist, Poolast ja Sloveeniast. Projekti toe-

tab Eesti Lastekirjanduse Keskus. 

Lugedes õpime tundma enda ja teiste emot-

sioone, samuti mõistma ja aktsepteerima sot-

siaalseid põhimõtteid ja suhteid. Me arendame 

väljendusoskust, mälu ja mõtlemist. Õpilased, 

kes loevad 30 minutit päevas, saavutavad olu-

liselt paremaid õpitulemusi kui need, kes ei loe. 

Muudame lugemise põnevaks!
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Kellele on projekt mõeldud?

Meie Väike Raamatukogu on mõeldud 1.-2. klassi õpilas-

tele. Soovitame rikastada projekti tegevustega emakee-

le, kunsti-, töö- või loodusõpetuse tunde, kuid need sobi-

vad ka nt temaatilise klassiõhtu läbiviimiseks vm.

Millal projekt algab ja kui kaua kestab?

Koolide jaoks algab projekt 1. septembril 2018 ja kestab 

12. juunini 2019. Iga projektis osalev klass valib ise, millal 

ta mingeid tegevusi läbi viib.

Mida me loeme?

Loeme 6 lasteraamatut, mille autoriteks on Hilli Rand Ees-

tist, Peter Svetina ja Majda Koren Sloveeniast, Przemysław 

Wechterowicz Poolast ning Ma-rtin, š Zutis Lätist.
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Qui était là en
 premier : l’œu

f ou la poule ?

L’œuf, bien sû
r. Il faut bien 

que la poule 

vienne de que
lque part.

Mais attendez
… D’où provien

t l’œuf ? 

De la poule. D
onc celle-ci de

vait être là 

d’abord. Mais
 la poule sort 

d’un œuf… 

Donc l’œuf… N
on ! Si ! L’œuf

 ! La poule !

Mais qui conn
aît la réponse

 ici ?
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Tekst Przemys
ław Wechterow

icz

Illustratsioonid
 Marta Ludwis

zewska
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U
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Perekond sõitis minema ja 

kassid hakkasid majavalvuriteks.

Nad võtsid oma uut ametit väga tõsiselt. 

Tõusid varahommikul üles, lakkusid 

end korralikult puhtaks ja asusid siis 

kohe valvesse. Amadeus vasakpoolse 

väravaposti otsa ja Ludvig parempoolse 

väravaposti otsa.



Hilli Rand „Lumivalge ja süsimust”
Illustreerinud Catherine Zarip

Ühes suure aiaga väikeses majas elavad kaks kassi. Üks on 

lumivalge ja teine süsimust. Ühel nimeks Amadeus ja teisel 

Ludvig. Nende inimesed peavad mõneks ajaks ära sõitma 

ja kassid jäävad majavalvuriteks. Seda tööd võtavad nad 

väga tõsiselt: tõusevad varahommikul, lakuvad end korrali-

kult puhtaks ja asuvad kohe valvesse. Amadeusi kohaks on 

vasem-, Ludvigi omaks aga parempoolne väravapost.

Vestlusteemad: aeg, must ja valge, kodu valvamine, vastu-

tus, kohusetunne, kuidas pildid lugu jutustavad.

Raamatu väärtused: õpetab tajuma päeva kulgu ja aitab 

kellaaegade tundma õppimisel. 
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Ma-rtin, š Zutis „Ärajäänud avastus”
Läti keelest tõlkinud Margus Konnula ehk Contra

Kuulus loodusteadlane Karl Darvin näeb oma koduaias lu-

mel tundmatu olendi jälgi. Kui ta püüab leida jälgede teki-

tajat, avastab ta üllatunult, et jälgede hulk üha kasvab… 

Vestlusteemad: loodus, tundmatu, ebaõnnestunud avas-

tus.

Raamatu väärtused: põnev lugu ebatavalisest teadlasest 

Karl Darvinist, kel lõpuks üha uusi jäljeridu avastades tund-

matu ees hirm tekib. Tekitab hasarti ise midagi avastada.
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Majda Koren „Keeda mulle üks muinasjutt!”
Illustreerinud Agata Dudek

Sloveeni keelest tõlkinud Rauno Alliksaar

Millist toitu valmistada lapsele, kes on väga valiv? Aga muidugi 

muinasjuttu! Sa võtad roosa roheliste täppidega poti ja ajad vee 

keema. Viskad siis potti näpuotsaga soola, kaks kartulit, teelu-

sikatäie ussihambapulbrit ja kolm teelusikatäit naeru. Siis segad 

ja tõstad supi suure kulbiga taldrikusse. Kui see aga lapsele ei 

maitse? Siis proovid uue muinasjutu keeta, seekord sinises, ro-

heliste täppidega potis.

Vestlusteemad: mis on muinasjutt, mis on retsept, toidud mis 

maitsevad/ei maitse.

Raamatu väärtused: lapsed saavad tekstist lähtudes kirja panna 

ja joonistada oma muinasjuturetsepti. 
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Peter Svetina „Võlusõrmus”
Illustreerinud Damijan Stepančič

Sloveeni keelest tõlkinud Rauno Alliksaar

Peter Svetina on üks tuntumaid kaasaegseid sloveeni lastekirja-

nikke. Tema raamat „Võlusõrmus” räägib loo ooperilauljast Milli 

Kaunist, kes kolib uude linna ja tahab seal sõpru leida. Ühel päe-

val ostab ta turult võlusõrmuse ja juhtubki ime. Nii nagu see aga 

ikka vahel on, ei tunne ta imet kohe ära.

Vestlusteemad: tõeline sõprus, lootus, teiste aitamine. Kuidas 

tõelist sõpra ära tunda?

Raamatu väärtused: haarab esimesest leheküljest alates kaasa. 

Annab mõista, et kõikjal on võimalik sõpru leida.
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Przemysław Wechterowicz  
„Kallista mind!”
Illustreerinud Emilia Dziubak

Poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu

Mida me saaksime teha selleks, et maailm oleks sõbra-

likum paik? Karuisa teab vastust: sa kallistad kedagi ja 

päev muutub kohe rõõmsamaks! Karuisa ja Karupoeg 

kõnnivad metsas ja kallistavad kõiki, kes vastu tulevad: 

Kopraonu, Nirgipreilit, jänesepaari, Hunti, Põdravana, 

Anakondat, Tõuku ja isegi Jahimeest. Tõsi, viimasel võ-

tab Karuisa igaks juhuks enne püssi käest.

Vestlusteemad: vastu võtmine, headus, õnnelikkus.

Raamatu väärtused: haarav lugu sellest, kuidas väike, 

kuid südamest tulev tegu võib muuta meid ja maailma.
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Przemysław Wechterowicz „Muna või kana?“
Illustreerinud Marta Ludwiszewska

Poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu

Mis oli enne, kas kana või muna? Kindlasti muna, sest kana ei saa-

nud eikusagilt tulla. Aga … kust siis tuli muna? Keegi pidi selle ju mu-

nema? Loomulikult oli see kana. Kana oli enne. Oot-oot, üks hetk. 

Kana oli siis enne? Tibud aga hautakse välja munadest. Seega oli 

siis muna enne. Loomulikult. Või ei? Kui on muna, peab enne olema 

kana. Kui on kana … siis peab ju olema … muna? Otsi vastuseid sel-

lest raamatust, võibolla leiadki. Lõbus on igal juhul.

Vestlusteemad: muna, kana, igavesed küsimused.

Raamatu väärtused: vigurijutt annab ootamatu vastuse inimkonda 

ammu vaevanud küsimusele.
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Qui était là en premier : l’œuf ou la poule ?
L’œuf, bien sûr. Il faut bien que la poule 
vienne de quelque part.
Mais attendez… D’où provient l’œuf ? 
De la poule. Donc celle-ci devait être là 
d’abord. Mais la poule sort d’un œuf… 
Donc l’œuf… Non ! Si ! L’œuf ! La poule !
Mais qui connaît la réponse ici ?
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Tekst Przemysław Wechterowicz
Illustratsioonid Marta Ludwiszewska
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Mis hakkab toimuma?

Registreerunud klassid saavad õppeaasta alguses komplekti, mis koosneb 6 raamatust ja kuni 25 ühe-

sugusest temaatilisest töövihikust. Registreerunud klasside õpetajatele saadame samal ajal täpsemad 

juhised. Tegevusi võib vabalt valida või mõelda välja omi.

 Sisustage klassi lugemisnurk ja saatke meile sellest pilte!

 Kutsume õpilasi tegema nutiseadmetega (mobiiltelefonidega) väikesi videoid valitud raamatu tee-

madel. Jagage klass nt 4 gruppi. Iga grupp valib kuue seast raamatu, mis kõige rohkem meeldis. 

Video tegelased võivad olla lapsed ise või siis nende mänguasjad või pliiatsid või ... mis iganes pähe 

tuleb! Parimad videod laeme üles Meie Väikese Raamatukogu YouTube’i kanalisse.

 Kutsume õpilasi joonistama valitud raamatust lähtuvaid pildilugusid (üks lugu 5-7 pildis), et arenda-

da arusaamist sellest, kuidas pildid lugu jutustavad.

 Õppeaasta jooksul toimuvad kohtumised nii Eesti, kui ka Läti, Poola ja Sloveenia kirjanike ja illustraa-

toritega.
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Komplekti hind

Raamatukomplekti saab osta 45 euro eest. Iga komplektiga saab kaasa kuni 25 ühesugust tasuta töö-

vihikut (sõltuvalt osalevate laste arvust), mis sisaldavad mõistatusi ja ülesandeid raamatute teemadel.

Kuidas projektis osaleda?

Projektis osalemiseks on 3 võimalust: 

 täida kaasasolev taotlusvorm elektrooniliselt,  

salvesta andmed ja saada sama fail hiljemalt 28.09.2018   

meiliaadressile paikejapilv@paikejapilv.ee

 prindi kaasasolev taotlusvorm välja, täida see  

ja saada hiljemalt 28.09.2018 postiga aadressile  

OÜ Päike ja Pilv, Aiamaa 17, Saue 76506

 saada projektis osalemise soov ja vajalikud  

andmed hiljemalt 28.09.2018 meiliaadressile  

paikejapilv@paikejapilv.ee
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Qui était là en premier : l’œuf ou la poule ?

L’œuf, bien sûr. Il faut bien que la poule 

vienne de quelque part.

Mais attendez… D’où provient l’œuf ? 

De la poule. Donc celle-ci devait être là 

d’abord. Mais la poule sort d’un œuf… 

Donc l’œuf… Non ! Si ! L’œuf ! La poule !

Mais qui connaît la réponse ici ?
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Tekst Przemysław Wechterowicz

Illustratsioonid Marta Ludwiszewska
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Nad võtsid oma uut ametit väga tõsiselt. 

Tõusid varahommikul üles, lakkusid 

end korralikult puhtaks ja asusid siis 

kohe valvesse. Amadeus vasakpoolse 

väravaposti otsa ja Ludvig parempoolse 

väravaposti otsa.
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