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eIN2
Lisaks aabitsale ja 1. klassi loodus-
õpetusele on endale elektroonilise 
kaaslase saanud ka 2. klassi inime-
seõpetuse tööraamat. eIN 2 sisaldab 
tööraamatu elektroonilist varianti 
ühes failis. 

Sisukorras on antud tööraamatu 
teemad koos leheküljenumbritega. 
Teemale klõpsates avaneb vastav paa-
rislehekülg tööraamatust. Tööraa-
matule on lisatud ka mõned helifai-
lid, mida tähistab kõlarimärk. Sellele 

PÕNEVAD INIMESEÕPETUSE TÖÖLEHED I KOOLIASTMELE
Iga õpetaja on koostanud oma töö 
hõlbustamiseks ning mitmekesista-
miseks erinevaid lisamaterjale. Meie 
loodud inimeseõpetuse töölehed on 
samuti valminud viimaste aastate 
jooksul igapäevatöö käigus. Oleme 
need koostanud ainetundide põne-
vamaks muutmiseks ning õppekäi-
kude sisustamiseks. 

Õppematerjal on valminud tun-
tud Eesti pedagoogi ning kooliuuen-
duslase Johannes Käisi põhimõtteid 
järgides, tähtsustades selliseid print-
siipe nagu koduloolisus, ainetevahe-
liste seoste loomine, vaatlusoskuse 
arendamine, rühma- ja individuaalse 
töö põhimõtete rakendamine. Ena-
mikku töölehtedest kasutame paaris- 
või rühmatööna, aga neid võib anda 
ka töötamiseks igale õpilasele eraldi. 
Töölehed sisaldavad algklassiõpilas-
tele sobivaid eripalgelisi ülesanded: 
kirjeldamist, arutlemist, võrdlemist, 
käelist tegevust, mängimist. Siin-
kohal täname oma õpilasi, kellega 
koos õppides tööd valmisid.

Koostöös kirjastusega Koolibri 
sai õppematerjal ühtse kujunduse 
ning lisaks ka laste jaoks atraktiivsed 
kleepsud.

Õpetajatena oleme seda meelt, et 
õpilastel peab olema õppekäikude 
ning väljasõitude ajal piisavalt õppe-

kavaga seotud tegevust, et mitte tee-
mast kõrvale kalduda. Seetõttu val-
misid töölehed 2 ja 3. Väga raske on 
panna algklassilapsi ümbrusega tut-
vumiseks lihtsalt bussiaknast välja 
vaatama, aga kui neile on samal ajal 
pakkuda jõukohaseid ülesandeid, on 
jälgimist, arutamist ja tegevust piisa-
valt. Tänu kleepsudele on ülesanded 
muutunud atraktiivsemaks kui enne.

Tore, kui lapsed tutvuksid võima-
likult paljude maakondadega. Vae-
valt et jõuate need kõik klassiga läbi 
käia, kuid ometi on võimalus teha 
seda raamatute, ajakirjanduse, arvu-
ti või erinevate fi lmide abil. Kinnis-
tamiseks sobivad maakondade ning 
linnade kohta koostatud doominod. 
Mängud teeb kindlasti põnevamaks 
see, et neile eelneb käeline tegevus.

Osa inimeseõpetuse tundidest 
võiks läbi viia arvutiklassis, selle põ-
himõtte järgi oleme koostanud töö-
lehed 1, 4 ja 11.

Väga oluline on keskkonnateadli-
ke kodanike kasvatamine: miks mit-
te alustada prügi sorteerimise õp-
pimisega mängu abil (tööleht 15 
sobib juba 1. klassi lastele täitmi-
seks). Sama tähtis on ka liiklusreeg-
lite järgimine. Alustada tuleks oma 
koolitee ohutust läbimisest: 14. töö-
leht annab võimaluse pärast arutelu 

jätkata liiklusmärkide õppimist muu 
materjaliga.

Õppematerjalist leiab ka tööju-
hendi õpimapi koostamiseks (teemal 
Eesti kuulsad inimesed).

Mapis on töölehed reastatud tee-
made, mitte raskusastme järgi. Iga 
õpetaja saab valida kolme õppeaasta 
jooksul endale sobiva ning oma kooli 
õppekavale vastava materjali just sel-
les klassis, kus vastavat teemat käsit-
letakse. 

Loodame, et meie poolt pakutav 
on abiks õpetajatele üle Eesti ning 
leiab kasutust paljudes koolides, sa-
muti annab õpetajatele indu koostada 
oma paikkonna ja kooli eripära arves-
tades endale sobivaid õppematerjale. 

ANNE KOPPEL, KAJA LEPIK, 
autorid

klõpsates avanevat helifaili on lihtne 
katkestada, lõpetada või korrata.

Läbivalt näitab ala aktiivsust noo-
le muutum ine käeks. Antud on ühe-
selt õigeks loetavad vastused, mis 
ilmuvad vastuse real või kastis klõp-
sates. Värvitavad ülesanded värvu-
vad pildialale klõpsates. Osa ülesan-
deid avaneb eraldi slaidil ja vastused 
ilmuvad jällegi klõpsates. Paljud ju-
tustamist ja analüüsimist eeldavad 
pildid avanevad klõpsates suurelt 
eraldi slaidil.

Täidetud on ka osa selliseid üles-
andeid, millele ei saa üheselt vasta-

ta, sest vastus põhineb õpilase isik-
likul või klassi ühisel kogemusel või 
analüüsil. Selliste ülesannete juu-
res on „Näidise”-nupp. Sellele va-
jutades avaneb täidetud ülesanne, 
mille eesmärk on eelkõige näidata, 
kuidas seda ülesannet täita. Teine 
eesmärk on tekitada näidisvastuse 
põhjal arutelu või võrdlusmoment 
isikliku või klassi vastusega. Mõne 
näidisvastuse juurde on lisatud kur-
siivkirjas küsimus, mida tööraama-
tus ei ole. Mingil juhul ei tohi näidis-
vastuseid kasutada õpilaste vastuste 
hindamisel! 

RÕÕMUSÕÕM. RÜTMISALMID 
Siiri Laidla

Lehekülgede arv: 32 lk
Köide: kõva kaas

Lihtsad ja vahetud rütmisalmid sobivad mõnusaks 
vahepalaks algklasside koolitöösse või mänguli-
seks harjutuseks lasteaeda. Luuletused sõnasta-
vad nii lapse igapäeva toimetusi kui ka piduliku-
maid sündmusi. Pildid joonistanud Madis Ots.

TUHAT JA ÜKS ÖÖD

Lehekülgede arv: 216 lk
Köide: kõva kaas

„Tuhat ja üks ööd” on üks maailma tuntumaid 
raamatuid, lugude mosaiik, mille värvikusele ja 
fantaasiarikkusele pole võrdset. See sisaldab pari-
mat osa mitme rahva pärimusest. Kogumikus on 
üleloomulikke muinasjutte, romantilisi armastus-
lugusid, loomajutte, kelmilugusid, mida araabia 
maades ollakse turgudel ja tänavatel jutuvestja-
te suust kuuldud juba terve aastatuhande jook-
sul. Kogumiku raamjutustus on unustamatu: julm 
valitseja Šahrijar naitub õhtul ja tapab abikaasa 
hommikul. Kui valdjas abiellub vesiiri targa tüt-
re Šahrazadiga, jääb viimane ellu tänu sellele, et 
jutustab valitsejale lugusid, mis jäävad uue päeva 
koites pooleli.

Heli Hieta imekaunite illustratsioonidega raa-
matu on soome keele vahendusel ümber jutusta-
nud Andres Ehin ja Ly Seppel.

UUS!

KIRJANDUSLIKELE EKSKURSIOONIDELE VILJANDIST
10. detsembril kogunesid Viljan-
di Linnaraamatukogus taas Kirjan-
dusereisiklubi liikmed, et üheskoos 
rõõmustada kaua oodatud raamatu 
„Kirjanduslikud ekskursioonid” il-
mumise üle. Et igal klubilisel oli raa-
matu kaante vahele saamises oma 
väike roll, oli neid esitluseks kohale 

tulnud üllatavalt palju, tuletades kor-
raldajatele sellega meelde päris esi-
mest kohtumist.

Viljandi Maagümnaasiumi kaua-
aegse õpetaja Reet Sinimaa üks unis-
tusi on täitunud: aastate jooksul ko-
gunenud teadmised ja nõuanded on 
jõudnud raamatukaante vahele, et ka 
teistel huvilistel oleks kergem külas-
tada kaheksat käsitletud kirjandus-
likku paika. Projekti juhtis raamatu-
kogu huvijuht Vilja Rebane Volmer, 
ekskursioonide läbiviimisel ja ma-
terjalide koostamisel osales veel Reet 
Lubi. Rohkete fotode autorid on Vilja 
ja Urmas Volmer.

Viljandi Maagümnaasiumi õppe-
töö osaks on aastakümneid olnud 
kirjanduslike ekskursioonide korral-
damine septembris ja oktoobris ning 
selle traditsiooni kujunemisel ja säi-
limisel on Reet Sinimaal olnud suur 
roll. Et raamatu katsejäneste ehk 
kirjandusereisiklubi liikmete huvid 
ja teadmised on suuremad kui koo-
liõpilastel, on raamatusse jõudnud 
soovitatud materjalid kogutud ka 
täiskasvanute huve silmas pidades. 
Raamatusse on koondatud kaheksa 
kirjandusliku ekskursiooni marsruu-
ti, soovitavalt alates viiendast klas-
sist. Kokku käsitletakse kümmet ees-
ti tuntud kirjanikku: Oskar Luts, Carl 

Robert Jakobson, Lydia Koidula, Au-
gust Kitzberg, Juhan Liiv, Eduard Vil-
de, Friedrich Reinhold Kreutzwald, 
Anton Hansen Tammsaare, Marie 
Under ja Friedebert Tuglas. Suurema 
osa kirjanike puhul on külastatavaid 
paiku rohkem kui üks. Iga marsruu-
di juures on viited allikmaterjalide-
le, millega võiks ekskursiooni ette 
valmistades tutvuda, ja ka küsimus-
tik, et ekskursantide teadmisi pärast 
kontrollida. Põnevad on ka viited 

ettelugemistekstidele, mida ühes või 
teises kohas ette kanda. Lisatud on 
aadressid ja kontaktid, kellega eksur-
siooni kavandades kohapeal kokku 
leppida.

Seekordsel kokkusaamisel uudis-
tati raamatut, vaadati pilte ning mee-
nutati huvitavaid kohti ja naljakaid 
juhtumisi reisidelt, kus koos käidud.

REET LUBI,
autor

Raamatu esitlus 10. detsembril Viljandi Linnaraamatukogus

Kleepsude abil täidetud tööleht prügi-
sorteerimise kohta


