
 

Vanem rühm  20.10.2019 

Teema: Raamatud ja kanalite kütkes inimene/ lugeja. 

Eesmärgid: *Arutame, kumb on põnevam, kas väljamõeldis või 
päriselu? 

Uurime, kuidas ilukirjandus pakub lugejale heita pilku nii ette kui ka 
taha, st meenutada (avastada) minevikku ja kujutada võimalikku 
tulevikku. 

Kuus reeglit lugemiseks: 

* tunne põhjalikult mõnda lemmikautorit kui pealiskaudselt suurt hulka 
väga erineva väärtusega kirjanikku; 

* lugemisvaras peaks kuuluma väärikas koht klassikutele. Kuid kindlasti 
tee valik, keda sa loed, sest kõike ei jõua. Tänase Eesti inimene peaks 
kindlasti olema lugenud A. H. Tammsaaret. Oluline on tunda 
maailmanimesid; 

* õpi endale valima sobivat ja kohast vaimutoitu. Oska leida just sinule 
sobivad kirjanikud ja raamatud; 

* lugemistehniline abimees on samuti vajalik. Loo endale lugemiseks 
sobiv ja mugav õhustik ja meeleolu. Õhtutunnid, kui muud tegevused 
on valmis, aitavad kaasa hubase meeleolu loomisele; 

* planeeri aega, selleks et raamatuid lugeda, tuleb selle jaoks ka aega 
võtta. Sea endale eesmärk, mitu tundi päevas (nädalas) sa jõuaksid 
lugemisele pühendada nii, et see teisi toimetusi ei segaks; 



 
 
* varu raamatuid. Kui sa lõpetad ühe teose lugemise, peaks sul ka 
teine raamat kohe varnast võtta olema, nii ei kao lugemisharjumus 
ära. Miks mitte lugeda ka e-raamatuid, kui ei taha raamatut endaga 
pidevalt kaasas kanda. Tähtis on, et sa loeksid, pole oluline, mis 
formaadis see raamat on. 
 

Kui oled lugemismõnu juba tunda saanud ja loed palju, siis on lihtsam 
vanemaks saades lugeda ka tõsisemat kirjandust.  

Lugemisharjumus aitab inimesel tekitada usku iseendasse ja olla 
parimaks abimeheks keerulistes igapäevaolukordades. 

„Kes loeb, see jõuab” (M. Juur „Kirjandusministeerium”) 

Soovitused lugejale 

*Raamatuid tuleb lugeda ruttamata ja hoolikalt, nagu neid kirjutati. 

*Lugemine kujundab inimese teadjaks. 

*Lugemine on uurimine, töö ja lõbu ühekorraga. Ta on väärt, et 
pühendada talle kogu elu. 

*Nii palju raamatuid, nii vähe aega. 

*Autor kirjutab raamatust ainult poole, teise poole kirjutab lugeja. 

*Inimene, kelle kätes on hea raamat, ei saa kunagi olla üksildane. 

*Raamatud õpetavad inimesi rääkima sellest, mida nad ei mõista. 

 

 



 

Keskmine rühm. 20.10.2019 

Teema: Sõnavara, mis iseloomustab sügist, koduõue ja ilma/loodust 
sügisel 

Eesmärgid: *uued ja vanad sõnad, mida saame kasutada sügisilmade 
kirjeldamiseks. 

* Ilm ei ole ainult külm või soe. Räägime sõnadest, mis annavad 
loodusele ja ilmale täpsema iseloomustuse.  

Tuuline, udune, niiske, jahe, pilvine, pilvitu, päikeseline, sombune, 
vihmane, lumine, värviline. 

Lugesime katkendi Tiit Kändleri kirjutatud lõbusast ja vaimukast 
raamatust „Õueonu aasta“, mis kirjeldab selget rõõmu õuest, nii nagu 
see terasele ja tähelepanelikule Õueonule on antud. Raamatus on 
kuude kaupa kirjutatud rõõmudest, mida avatud meelele pakub õu, kui 
seda õue vaid lahkelt ja taravabalt võtta. Õueonu aasta algab täpselt 
oktoobrikuust, mis sobis hästi meie oktoobrikuu tundi. 

Raamatus on kirjeldatud Õueonu tähelepanekuid ning lisatud joonistusi 
ja akvarelle, mida uurisime ja leidsime tööriistade otstarbe.  

Õu ei ole ümbritsetud taraga – ei naabritest ega rahvast ega riigist 
tehtuga. Õu on ehk kõige rahvusvahelisem nähtus, mis meil Eestis võtta 
on. 

Eneseväljenduse ja küsimuste esitamise oskuse arendamiseks 
mängisime äraarvamise sõnamängu. 

Kuidas kirjeldada eset, et pildil kujutatu kiirelt end ei reedaks. 

Milline küsimus esitada, et kaaslane kohe aru ei saaks? 



 

Kuidas hiilida küsimustega lähemale? 

Kuidas näha pildil oleva eseme varjatud külgi, milleks kasutatakse eset, 
värvus, materjal. 

Oluline, OLE VIISAKAS JA RÄÄGI AINULT SIIS; kui sulle on sõna antud.  

Kooris ja läbisegi hüüdes tekib sõnapuder, mis tunnis süüa ei kõlba. 

* Sõnavara laiendamine: Rasked/tundmatud sõnad: haaknõel, 
kirjaklamber, pesulõksud, tara, rahvusvaheline. 

Koju/ tunnis alustatud: „Salakeele käsiraamat” lk 6 ja „Miks öökull 
päeval peitu poebʺ, lausete korrastamine ja järjestamine. 

Kooris: Aitäh, eesti keel, et meil sõbraks oled!  Kiidan kõiki! 

Õpetaja Margit 


