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Minna Huotilainen
KUIDAS AJU ÕPIB

Suur hulk praegusaja vanavanemaid on lugema õppinud 
sinise põiki formaadis aabitsa järgi, mille kaanel olid väi-
kesed lapsed ning silmapaistvalt suured tähed A ja B. See 
oli Vilma Parbo „AB mudilastele“ Lilian Härma võluvalt 
moodsate, äratuntavalt 1960ndate-hõnguliste piltidega.

Aabitsa esmatrükist on möödunud üle poole sajandi, 
aga lugema õppimise raamatuna pole see kaugeltki ae-
gunud, vastupidi, see on raamat, mis lapse tõesti lugema 
õpetab. Kõigepealt tehakse tutvust suurtähtedega, õpi-
takse tähepaaride-kolmikute kaupa veerima, aegamööda 
sõnad pikenevad ning samm-sammult jõutakse lausete ja 
väiksemate tekstiplokkideni. Kasutatud on rütmi ja riimi, 
mis vahepealsetel kümnenditel on metoodikas tagaplaa-
nile jäänud, kuid mis igale väiksele lapsele väga meeldib 
ja teda lugema õppimisel toetab. Tegeldakse ka numbrite-
ga 1–10 ja õpitakse 10 piires arvutama.

Raamat on mõeldud 4–6-aastastele lastele
• tähepildiga tutvumiseks;
•  jutustamisoskuse arendamiseks;
•  kõnes häälikute eristamiseks ja õigeks hääldamiseks;
•  lugema õppimiseks;
•  arvude ja numbritega tutvumiseks 1–10-ni;
•  lugemise harjutamiseks.

„AB mudilastele“ andis esimest korda välja kirjastus 
Valgus 1968. aastal. Raamatu uustrükk avaldatakse kirjas-
tuse Koolibri 30. sünnipäeva puhul.

Illustreerinud Lilian Härm.

Me keegi ei kasuta oma aju võimekust piisavalt. Et uusi 
asju õppida ja meelde jätta, tuleb teada, kuidas aju töö-
tab. Kuidas toimub õppimine? Tänapäevased aju-uurin-
gud lisavad peaaegu iga päev uusi andmeid aju talitlu-
se kohta. Nendest tervikpildi loomine on väga keeruline 
ülesanne. See raamat tutvustab mitmeid erinevaid uuri-
musi, üht iga peatüki alguses. Nii saad aju-uuringute põ-
neva pusle enda jaoks ise kokku panna ja vajaliku välja 
valida. Milline võib olla üksiku tulemuse tähtsus terviku 
seisukohalt? Mida see väidab õppimise kohta? Kas ma 
saan kasutada saadud teavet ära oma töös, vanemluses 
või õpingutes?

Raamat ühendab füsioloogia, psühholoogia ja peda-
googika uusimad teadmised igapäevaste vajadustega, on 
mugav kasutada ja lihtsalt põnev lugeda.

UUS!

REGILAUL VIIB LAPSED RÄNDAMA
Regilaulud ja laulumängud on sündinud 
sellest, kes me oleme ja mis meid ümbrit-
seb. Need vanad viisid ja sõnad on justkui 
jäljed, mida mööda astudes jõuame aas-
tatuhandete kaugusele, maailma, kus re-
gilaul oli nii argi- kui pühapäeva tavaline 
osa. Nendes lauludes saame tunda ja näha, 
milline oli meie kodu, kombed, mängud, 
loodus, pere ja sõbrad kunagi iidammu.

Kogumikust „Laula-laula, kallis kan-
nel“ leiab laule ja mänge, mis avavad selle 
iidse maailma juba päris väikestele lastele 
ning on põnevad ka suurtele. Väikestele 
annavad võimaluse kaasa lüüa mitu liht-
sat laulumängu. Näiteks valitakse laulus 
„Sõit, sõit, sõit linna“ üks laps hobuseks 
ja teised saavad tema järel hanereas hobu-
vankris olla ning nõnda linna sõita. Lühike 
laul „Puud varjavad“ räägib sellest, kuidas 
metsapuud meile kurja ilma eest kaitset 
pakuvad. Seda võib laulda vaiksel sosinal 
ning lüüa laulutaktis põlvepatsu. Puude-
laulu ja paljusid teisigi selle kogumiku lau-
le saab autori esituses ka kuulata. Lühilink 
nende laulude juures juhatab veebilehele, 
kus Kaire Jääts saadab end väikekandlel. 
Nõnda on see raamat ühtlasi ka kaunis he-
liteos ja abiks kõigile neile, kes ise pilli ei 
mängi. 

Kindlasti sobib kogumik erisuguse pilli-
mänguoskusega õpetajatele. Kui kandle-
mängu kogemus on alles väike, saab lu-
gusid võimalikult lihtsalt saata, tõmma-
tes kandlekeeled helisema sobiva akordiga 
kasvõi ainult takti alguses. Kui pillimängu-
oskus kasvab, saab saatemuusikat mitme-
kesisemaks muuta, ning siis on ka impro-
visatsioon kerge tulema. Lugudele, mille 
ulatus seda võimaldab, on lisatud sõrmit-
semiseks keelte numbrid. Nii saab endale 
viisi ette mängida, kui lugu tuttav ei ole. 
Valdav osa lauludest koos akordide mär-
gistusega on D-duuri helistikus ning vaid 

7 laulu viisid on lastele mugavama hääleula-
tuse tõttu G-duuri helistikus (kandle akor-
did jäävad samaks, mis on teistel lauludel).

Väikekannel on rühmas kasutamiseks 
väga hea pill, kuna see on väike ja kerge 
ning seda saab nööriga kaela riputada ja 
pilli mängides ise liikumises olla. Väike-
kandle hääl on võrdlemisi pehme ega sum-
muta oma valjusega laste hääli ega pane lapsi 
liiga tugeva heli tõttu oma kõrvu katma.

Kogumik on koostatud lähtuvalt aasta-
aegadest ja rahvakalendrist. Ilma ja pööri-
päevaga seotud regilaulud on jaotatud eraldi 
peatüki alla, kuna need on asjakohased kõi-
kidel aastaaegadel. Lisatud on ka mõned une-
laulud, mida õpetaja võib laulda õrna kandle-
heli saatel rahuliku uneaja sissejuhatamiseks.

Meie regilaulud ja laulumängud toe-
tavad nii lapse tundeelu kui ka sotsiaal-
set arengut: laps peab teistega arvestama, 
koostööd tegema ja ennast ületamagi omal 
pehmel moel. Ei ole ju kõigil lastel ühte-
moodi lihtne astuda ringi keskele, kuid 
oma rühma turvalises keskkonnas, oma 
sõprade keskel ja köitva laulu saatel on või-
malik see julgus endas leida.

TIINA TOMINGAS,
toimetaja

EESTI LOODUSE PILDIMAPP. 111 EESTI LOOMA
Pildid: Lea Armväärt
Tekst: Tiina Tomingas 

Koolibril on rõõm teatada, et menukast 
ning paljudel juba kapsakski lehitsetud 
Eesti looduse pildimapi sarjast on ilmunud 
uus väljaanne. Sel korral on Eestis elavate 
loomade – imetajate, lindude, roomajate, 
kahepaiksete, kalade ja selgrootute tutvus-
tused koondatud ühte karpi. Eks seegi ai-
tab säästa loodust ja kõigi nende toreda-
te olendite elupaiku. Käsitletud loomade 
pere on saanud ka uusi liik-
meid: uued lehed tutvustavad 
lastele ogalikku, ronka, hakki, 
hallhaigrut, kormorani, me-
rikotkast, põldvutti, seatigu-
sid, majaämblikke, vesilikke, 
lendoravat ning uustulnuka-
na viimasel ajal Eestisse levi-
nud šaakalit.

Pildimapi paksule paberi-
le trükitud lehtede ülesehi-
tus on jäänud samaks. Kuna 
eel- ja algkooli vanuses laste-
le on omane pildiline mõtle-
mine, hõivavad keskse koha 
Lea Armväärti joonistused. 
Neile on lisatud fotosid, mis 
kujutavad võimalusel looma 
temale iseloomulikus elupai-
gas või tegevuses.

Põhiinfo loomade kohta – 
kui vanaks elab, millest toi-
tub, kas tegutseb päeval või 
öösel jms – on esitatud lep-
pemärkidega, mis võimaldab 
ka tähti veel mitte tundval 
lapsel üht-teist teada saada. 

Lühikesed tekstid loo-
mast, nende elupaikadest ja 
eluviisidest pakuvad põne-
vaid teadmisi, mõtlemis- ja 
arutlemisainet nii lastele kui 
ka täiskasvanutelegi. Näiteks, 

mis eristab rändrotti ja kodurotti ning kust 
ja kuidas on nad üldse Eestisse jõudnud? 
Millised on uustulnukast šaakali suhted 
Eesti teiste koerlaste, hundi, rebase ja käh-
rikuga? Kas teine uustulnuk meie kodu-
des, hiigelsuur keskeuroopa majaämblik, 
võib inimest hammustada ja kas see on 
ohtlik?

Arutlema kutsuvad ka paljude loomade 
juurde lisatud rahvapärased nimed. Miks 
kutsutakse oravat rahvasuus käbikunin-
gaks ja põtra metsauhkuseks?

Loodame, et pildimapp täidab ka uuel 
kujul oma eesmärke: tutvustada lastele Ees-
ti looduse mitmekesisust, äratada huvi nii 
üksikute loomade kui ka looduses toimivate 
seoste vastu, kujundada lugupidavat suhtu-
mist loodusesse – tunnet, et me kõik oleme 
looduses osalised, mitte kõrvaltvaatajad.

Ettevalmistamisel on ka 111 Eesti taime 
tutvustav komplekt.

KULDAR TRAKS,
toimetaja


