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В МИР ДОБРЫХ КНИГ СО СВЕТЛЯЧКОМ
Нынешним второклассникам повезло – 
они будут учиться по «Светлячку», 
новому учебнику по чтению авторов-
составителей Галины Добролюбской 
и Людмилы Фе доровой. Эта красочно 
иллюстрированная художницей Ната-
льей Литвиновой книга поможет ребя-
там научиться не только лучше читать, 
но и понимать окружающий мир и са-
мих себя.

Первая часть учебника включает 
четыре раздела: «Дети, в школу соби-
райтесь!», «Осень в гости к нам при-
шла!», «Жизнь дана на добрые дела» и 
«Что за прелесть эти сказки!». Через 
эти важные для ребят темы книга зна-
комит учащихся с избранными про-
изведениями русской, эстонской и за-
рубежной литературы разных видов и 

литературных жанров, позволяет обсу-
дить многие вопросы, затрагивающие 
нравственные ценности. Тексты про-
изведений позволяют учителю инте-

грировать такие предметы, как чтение, 
природоведение, искусство, музыка, 
труд. Вопросы и задания дают возмож-
ность проконтролировать понимание 
и усвоение материала, пробудить в де-
тях творческое начало. Объем изучае-
мых произведений и трудность заданий 
увеличиваются постепенно. В учебнике 
постоянно проводится работа с лекси-
ческим значением слов, с пословицами, 
загадками и фразеологизмами. Почти 
перед каждым произведением в рубри-
ке «Словарная разминка» даётся раз-
бор сложных для прочтения слов.

Авторы-составители и издательство 
желают вам новых и интересных от-
крытий в мире детской литературы, ос-
вещенном маленьким, но ярким фона-
риком нашего «Светлячка».

EESTI KEEL VÕIB OLLA TORE JA LÕBUS
Tegevused on kujundatud nii, et õpilased on tun-
nis aktiivsed, kasutavad õppimisel enda kogemust 
ja saavad keelt kasutada loovalt, saades samas 
õppematerjalilt piisavalt tuge ja turvalisust, mida 
toetab õppetükkide ühtne struktuur ja korduvad 
ülesandetüübid. Õpiku sisu on eakohane ja seotud 
õpilaste huvidega (mäng, eri aastaaegadega seo-
tud tegevused, hobid, lemmikloomad jm). Õppi-
misel kasutatakse paaris- ja rühmatööd ning ma-
terjal on piisavalt paindlik, et õpetaja saaks oma 
tegevuses rahuldada erinevate õpilaste ja õppe-
rühmade vajadusi ja eesmärke.

KRISTIINA BERNHARDT, MA
Tallinna Ülikooli praktilise eesti keele õpetaja, eesti 

keele kui teise keele metoodik, lingvistika doktorant

Õpikus on palju erinevaid mänge, on lõbusaid lau-
le ja luuletusi ning ka tekstijärgsed ülesanded on 
erinevat tüüpi, mis meeldivad kindlasti õpilastele 
ja samal ajal nõuavad neilt head tähelepanuvõi-
met. Lastelaulud ja luuletused on hästi valitud ja 
aitavad  omandada õiget hääldust ning teevad 
keeleõppe elavamaks ja mängulisemaks, eesti 
keele tunnid mitmekülgsemaks ja huvitavamaks. 
See kõik peaks aitama kaasa nii õppimisele kui ka 
õpetamisele. 

ASTRID ARNOVER
Tallinna Humanitaargümnaasiumi 

eesti keele õpetaja

Nalja ja naeru, lugemist ja kirjutamist, 
kuulamist ja rääkimist, mänge ja uusi sõnu 
ning palju-palju muud mahub vene õppe-
keelega kooli teise klassi õpikusse „Koos 
on LÕBUS. Janno jutud”. Tegemist on õpi-
ku „Koos on TORE. Piia lood” järjega.

Nagu pealkirjast aimata võib, on teises 
klassis vaatenurk muutunud – peategela-
seks on esimesest klassist tuttav Piia pin-
ginaaber Janno. Poisi silmade ja maailma 
kaudu elatakse läbi olukordi, millega üks 
teise klassi laps ikka iga päev kokku puu-
tub. Ja oi mida kõike põnevat võib teha 
ning avastada! Koos ehitatakse lumelinna, 
küpsetatakse kooki, käiakse balletti vaa-
tamas, osaletakse rattavõistlusel jne. Kõik 
lood on pandud kirja eesmärgiga pakku-
da lastele lugemiselamust ja anda võima-
lus tegelastele kaasa elada ning seeläbi 
mänguliselt keelt õppida. Endiselt on suur 
rõhk tekste toetaval pildimaterjalil, millest 
on kindlasti abi ka uute sõnade õppimisel 
ja sõnavara üldisel laiendamisel.

Lisaks õpiku juurde kuuluvatele töövi-
hikutele on komplektis kaks plaati. Neil on 
õpiku ja töövihikute kõrval mängida oluli-
ne roll. Esiteks saab neid kasutades tundi 
kaasajastada ning muuta palju vaheldus-
rikkamaks. Näiteks on võimalus kuula-
ta kõiki tekste, vaadata kõiki pilte eraldi-
seisvana, kuulata laule jms. Teiseks aitavad 
plaadil olevad töövihiku harjutused hõlp-
salt konkreetseid ülesandeid üheskoos läbi 
arutada ning hiljem kontrollida – harju-

tused on nii lahendamata kui lahendatud 
kujul. Plaatidelt leiab ka muud kasulikku, 
näiteks lisaülesandeid, dialooge jms. Jul-
gustan ja innustan plaate igas tunnis ak-
tiivselt kasutama! See meeldib õpilastele 
ning aitab tuua tundidesse uut hingamist, 
samas muuta tunni käiku konkreetse-
maks.

Õpiku „Koos on LÕBUS. Janno jutud” 
materjalid on inspireeritud minu enda õpi-
lastest ja kõigest sellest, mida enda ümber 
märganud olen. Loodan, et tuttavad tege-
lased ja nendega toimuv pakub õpilaste-
le huvi ning muudab keeleõppe mänguli-
seks ja lustakaks. Muhedat uut kooliaastat! 
Koos on LÕBUS! 

PILLE PIPAR,
autor

UUS!

Надежда Пароль, Елена Сивенкова
РУССКИЙ ЯЗЫК 2 КЛАСС

Койт Тимпманн
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. УЧЕБНИК ДЛЯ 9 КЛАССА

Наталья Береснева, Наталья Нечунаева 
РУССКИЙ ЯЗЫК. УЧЕБНИК ДЛЯ 5 КЛАССА, ЧАСТЬ 1

Аксель Тельгмаа, Энн Нурк
МАТЕМАТИКА ДЛЯ 5 КЛАССА, ЧАСТЬ 1

Rubriik (harjutused või dialoog), 
mis võtab teema kokku

Lugu

Luuletus või laul

Küsimused ja ülesanded

Uued sõnad, millele 
tähelepanu osutada

Temaatiliselt oluline 
tegusõna ja selle pöörded


