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KOOLIBRI UUDISED
R A A M A T U D ,  M I S  H A R I V A D

Kuidas eneseKindlalt Kooliteed alustada

Iga lapse koolitee algus on isemoodi ja eri-
line. Kogemus oma kolme pojaga on mi-
nus seda teadmist ainult süvendanud. 
Väärtustame abikaasaga haridust ja hari-
tust kõrgelt. Just sellepärast oleme enne 
laste kooliminekut kodus lisaks tavapä-
rasele kooliettevalmistusele pühendanud 
aega nende silmaringi avardamisele. 

Esimese ja teise poja koolimineku vahe-
le jäi 10 aastat. Kogemused esimese poja 
kooliteega süvendasid minus arusaamist, 
et lähenemine, kuidas ja mida õpetatak-
se, ning õpetajate ootused lastele on aja-
ga oluliselt muutunud. Kui kunagi piisas 
kooliks valmistudes veerimisest või lihtsa 
teksti lugemisest, kümne piires arvutami-
sest, trükitähtede tundmisest, et esimeses 
klassis edukalt hakkama saada, siis nüüd 
on oluliselt abiks lai silmaring, loogiline 
mõtlemine ja ka keerukamatest ülesanne-
test arusaamine. 

Kui teisel pojal oli koolini jäänud veel 
paar aastat, alustasime tasa ja targu erine-
vate kooleelikutele mõeldud töövihikute 
lahendamisega. Esialgu tundus, et poes on 
valik lai ja lahendamist jätkuks kuni kooli-
ni. Töövihikuid koos lahendades selgus, et 
sellist materjali, mis oleks huvitav ja aren-

dav lapsele, kes oskab juba lugeda, kirju-
tada ja arvutada, eriti polnudki. Loogilist 
mõtlemist, ruumitaju arendavaid, nuputa-
mist vajavaid ja samas ka huvitavaid töö- 
vihikuid oli väga vähe.

Paljud töövihikud said kiiresti lahenda-
tud, misjärel otsustasin ise välja mõelda 
ülesandeid ning harjutusi, mille sisu tava-
pärastest töövihiku ülesannetest erineks, 
aga samas aitaks hoida lapse huvi õppi-
mise vastu. Pojaga koos õppides veedetud 
aeg läks igati asja ette, sest vaatamata sel-
lele et tal on olnud raskusi sõnade meel-
dejätmisega, sai temagi väga heasse kooli 
ning koolitee algus oli palju lihtsam, kui 
ma kartsin. 

Kuna peres oli kasvamas juba ka kolmas 
laps, siis hoidsin alles ülesanded ja õppi-
mismängude ideed, et neid paari aasta pä-
rast uuesti lahendada ja mängida. Enesele 
märkamatagi kogunes ülesandeid ja män-
ge mitusada. Sealt turgataski idee, miks 

mitte panna kokku ülesannete kogu, mis 
meeldiks eelkõige lastele.

Ülesandeid luues ja lastega läbi lahen-
dades sai selgeks, et neile meeldivad konk-
reetsed, üheti mõistetavad tööjuhendid. 
Ühtlasi köitsid lapsi mängulised ülesanded 
ning varasemale kogemusele tuginedes 
teadsin, et lapsed eelistasid töövihikuid, 
mis on värviküllased, seetõttu otsustasin 
ka kätt proovida vihikut lapselikult illust-
reerides.

Lugemistehnikat arendavaid ja liht-
said tähevihikuid on välja antud rohkesti. 
Seega panin „Enesekindlalt kooli“ töövi-
hikus rõhu eeskätt loogilist ja matemaati-
list mõtlemist arendavatele ülesannetele. 
Mõistsin, et selleks et lapsed seda töövi-
hikut lahendada tahaksid, ei piisa ainult 
ülesannetest. Seetõttu lisasin ülesannete 
vahele mänge, huvitavat infot laiast maa- 
ilmast ja arutlusteemasid toitumisest, liiku-
misest, kiusamisest, aga ka tunnetest jms.

Töövihiku esialgse versiooni kiitsid li-
saks minu enda poegadele heaks lapse-
vanemad, kes oma koolieelikutest lastega 
neid hoogsalt lahendasid ja aitasid väl-
ja noppida liiga lihtsad ja liiga keerulised 
ülesanded. Enesekindlust, et tulemus sai 
hea ja täidab eesmärki, lisasid omakorda 
kooliõpetajad (eelkool, algklassid), kelle 
tagasiside andis mõista, et teen õiget asja.

„Enesekindlalt kooli“ esimene kogumik il-
mus möödunud aasta alguses ja sellel läks üle 
ootuste hästi, juba suvel tehti vihikust kordus-
trükk. See innustas mind üle vaatama ülesan-
ded, mis esimesse ossa ei mahtunud, neid ko-
hendama ja ühtlasi juurde mõtlema uusi. Nii 
saigi „Enesekindlalt kooli 2“ peamiselt täien-
duseks esimesele osale, ehkki sisaldab mõ-
ningal määral ka keerukamaid ülesandeid, 
samas jätkasin ikka maailm-ja-mõnda-fakti-
de, mängude ja arutlusteemadega.

Tunnen rõõmu, et töövihik on nii häs-
ti vastu võetud ja tänan toetuse ja abi eest 
Koolibri kirjastust. Soovin kõigile vahvaid 
lastega koos veedetud tunde, nuputamist, 
mänge ja enesekindlat koolitee algust!

Kariny Laidma,
autorautor Kariny Laidma ja toimetaja margit ross

tere, Kool!
Tere tulemast tagasi kooli, kallid õpilased 
ja õpetajad! Oleme alustanud kolmandat 
õppeaastat, millele ilmselt jätab oma jälje  
maailma tabanud pandeemia. Loodeta-
vasti on kõik eelmisest kahest teinud oma 
järeldused ja kolmas tuleb igati sujuvam, 
kuid samas iga õpilase individuaalseid ter-
vislikke ja intellektuaalseid vajadusi ja või-
meid arvestav. Oleme ju kuulnud lugusid 
mõlemast äärmusest: kuidas eraldatus ja 
püsiva järelevalveta õppimine on toonud 
kaasa kaose õpitulemustes kui ka seda, 
et hinded on paranenud ja enesekindlus 
tõusnud. Meie Koolibris oleme jätkuvalt 
panustanud sellele, et lisaks kvaliteetsele 
paberõppekirjandusele muutuks aina sisu-
kamaks ka meie Opiqu platvormile viidud 
materjalid, et neist oleks õpilastele ja õpe-
tajatele maksimaalselt tuge, sest distants- 
või siis hübriidõpe jääb ilmselt igaveseks 
koolielu osaks, ning loodame, et erinevaid 
lähenemiskombinatsioone leidub iga õpi-
lase jaoks.

Tänases lehes tutvustame Kariny Laidma  
uut töövihikut „Enesekindlalt kooli 2“.  
Kariny on meie autorite seas üks kahest 
ebatüüpilisest nähtusest. Ilma vastava ette- 
valmistuse ja töökogemuseta ema, kes on 

oma lapsi kooliks ette valmistades pan-
nud kokku juba teise äärmiselt mitme- 
kesise ülesannete kogu, mis rõhub eel-
kõige loogilist ja matemaatilist mõtlemist 
arendavatele ülesannetele, kuid kontrol-
lib ka funktsionaalse lugemise oskust (kas 
pole see mitte kõige vajalikum oskus täna- 
päeva maailmas?) ning pakub vahele silma- 
ringi avardavaid küsimusi ja aruteluteema-
sid ning mänge. Vihikud meeldivad võrd-
selt nii lastele kui ka nende vanematele  
ning sobivad juba alates 5. eluaastast ja  
tegelikult kuni 1. klassini välja, kui on vaja 
leida põnevaid lisaülesandeid. Olgu Kariny 
Laidma heaks eeskujuks kõigile, kes on 
kunagi mõelnud sellele, et oma töö viljad 
käsikirjaks seada ja kirjastusse saata. Me 
vaatame need igal juhul täie tähelepanu-
ga läbi ja kõik avaldamisväärilised saavad  
avaldatud.

Koolibri loodab, et suvi pakkus lugeja-
tele vajalikku vaheldust kõigest, millele oli 
vaja vaheldust pakkuda, ning uut kooliaas-
tat saate alustada reipalt ja uudishimuli-
kult, tundes rõõmu klassivaimust ja ühiselt 
veedetud tundidest!

Teie KooLibri 


