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Tänases loengus:

• mõtiskleme selle üle, miks tasub varases 
lapsepõlves raamatutega tutvust teha;

• tutvume uute lasteraamatutega;

• õpime leidma lasteraamatute kohta 
asjakohast lisateavet.

NB! Esitluse fotod Annela Samuel, Eesti Lastekirjanduse Keskus

NB! Kasutatud arvandmed on ligikaudsed.



Miks tasub võimalikult vara lasteraamatutega tutvust teha?

Uute teadmiste omandamine

Harjumuse kujundamine

Keele arendamine (sõnavara, lausestus, keelemäng, keeletunnetus jmt)

Keskendumisvõime 

Tehniliste oskuste omandamine (peenmotoorika)

Emotsionaalne arendamine

Empaatiavõime kasvatamine

Maailmapildi avardamine

Vaimse tervise toetamine

Kasulik aja veetmine 



Milliseid raamatuid valida?

Lihtsamalt keerukamale

Konkreetsed, lihtsad elulähedased olukorrad

Selged, äratuntavad pildid vs detailirohkus

Kiirelt kulgev sündmustik vs kirjeldamine

Arusaadav iva vs õhku jääv salapära

Proosa vs rütmikas luule, värsslood



Milliseid raamatuid valida?

Selline, mida laps lugeda tahab (teema, žanr, pildid vm).

Pakkuda juurde sama valdkonna asju, aga teise nurga alt.

Valik võiks olla mitmekesine nii tegelaste (loomad, lapsed, sõidukid jmt), žanrite (muinasjutt, 

teatmeraamat, luule jm), elukujutuse viisi, emotsionaalse laengu jm osas.

Ära unusta mitmekülgsust ka pildikeele osas.



Raamatust on oluline ka rääkida, seda 
võimalikult erinevatel viisidel tõlgendada!

Kes olid tegelased? Mis nad tegid?

Kus tegevus toimus?

Kas sinuga on ka nii juhtunud?

Mida sa loost arvad? Mis sulle meeldis, ei meeldinud? 

Millised lood sulle veel meelde tulid?

Jne



Lasteraamatute ilmumine 2019. ja 2020.aastal
• Ilu- ja aimekirjandust – 824 ; sh 185 algupärast ja 

639 tõlkeraamatut

• Eesti ilukirjandust – 148; (sh 18 luuleraamatut, 128 
proosaraamatut, 1 näidendiraamat, 1 
segakogumik); neist esmatrükke 118: 13 
luuleraamtut, 104 proosaraamatut, 1 
näidendiraamat

• Eesti aimekirjandust – 37

• Tõlkeilukirjandust – 204 (sh 5 luuleraamatut, 191 
proosaraamatut, 8 koomiksit)

• Tõlkeaimekirjandust – 435

• Ilu- ja aimekirjandust – 782; sh 193 algupärast ja 
589 tõlkeraamatut

• Eesti ilukirjandust – 149; (sh 25 luuleraamatut, 124 

proosaraamatut); neist esmatrükke 120 : 25 luule-

ja 95 proosaraamatut.

• Eesti aimekirjandust – 44

• Tõlkeilukirjandust – 196, (sh 6 luuleraamatut, 184 

proosaraamatut, 6 koomiksit)

• Tõlkeaimekirjandust – 393



Kellele kirjutatakse lasteraamatuid?

Jagunemine vanusegrupiti 2020. aasta algupärase kirjanduse põhjal

0-7:  77 raamatut

8-12:  61 raamatut

13+:  10 raamatut













„Teedu ja Peedu lasteaias“

„Teedu ja Peedu hämmastav muinasjuturaamat“

„Teedu ja Peedu, õudne koletis-koletis ja teised kentsakad lood“

„Teedu ja Peedu detektiividena. Poolitaja juhtum“

„Teedu Peedu süümä!“ (võru keeles)



„Molli“ (2014), 

„Popi“ (2018), 

„Molli ja isevärki olevus“ (2019) 

„Molli ja maailma äär“ (2020).















Aimeraamatud







Lugemisisu 

Lapsed alates 5. eluaastast.

Eesmärgiks on innustada lapsi lugema, pakkudes juurde mängulist lisategevust ja 

raamatukogude teematunde.

Lasteaialapsed saavad osaleda rühmadena

Rohkem infot: https://elk.ee/opetajale/lugemisisu/



Kust leida infot lasteraamatute kohta?

www.elk.ee : uudiskiri, soovitusnimekirjad (0-7), kuu raamat, 

lugemaõppimise nipid, videod kirjanikest, teave kirjanike ja illustraatorite 

kohta jne

Apollo raamatuportaal – ELK soovitab (temaatilised raamatututvustused)

Auhinnad (Hea lasteraamat, Paabeli torn jmt)

http://www.elk.ee/


Aitäh kuulamast!

Jaanika.palm@elk.ee


