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Kuidas edastada pildiraamatutes leiduvaid lugusid lastele nii, et varases 
eas kogetud positiivne ja meeldiv kirjanduslik kogemus oleks niivõrd 
meeldejääv, et ta ka koolieas ei tuhmuks? Kuigi Eesti lasteaedades 
on traditsiooniliselt lasterühmadele alati ette loetud, nt unejutuks, 
õppetegevuses jne, pakume käesolevalt uusi mõtteid ja ideid lastega 
tegelevatele täiskasvanutele pildiraamatute ettelugemisrõõmu 
külvamiseks. Näiteks kuni kolmeaastastele lastele toob meie arvates 
kõige rohkem rõõmu ja tuleb kasuks individuaalne lugemine (isegi kui 
ruumis on teisi lapsi). Selline ettelugemisviis on eriti rikastav lastele, kes 
veedavad kollektiivis palju tunde päevas ja kipuvad jääma suures grupis 
tagaplaanile või kellel on lastehoius/-sõimes kasutusel üks, kodus aga 
teine keel.

Miks mitte lugeda koos väikestega individuaalselt, lasta lapsel valida 
endale meelepärane raamat ja keskenduda ettelugemisel ainuüksi talle!

1.1. Ettelugemine – mis see on?

Käesolevas brošüüris mõtleme ettelugemise all sellist koostegevust lapsega, 
kus pildiraamatut loetakse ette täiesti ilma igasuguste õpieesmärkideta. 
Selle tegevuse ainus mõte on tunda rõõmu koosolemisest ja mõnusast 
jagatud hetkest, milles on kolm osapoolt: pildiraamat (ja selles sisalduv 
lugu), laps ja täiskasvanu.
Hoolikalt valitud kvaliteetseid pildiraamatuid tuleks esitada niivõrd 
kaasahaaravalt, et tekitatud meeldiv kogemus paneks aluse ka lapse 
hilisemale raamatuarmastusele. Ette tuleks lugeda absoluutselt igas 
vanuses lastega, alustades vastsündinutest, ükskõik millal ja ükskõik kus. 
Ja mitte ainult unejutuks!

„Kõigepealt… ettelugeja ei tohiks karta eksida. 
Selles mõttes, et sa iga korraga lähed paremaks... 
ja kui sa kuskilt ei alusta, siis sinust ei saagi head 
ettelugejat.” 

Ulvi

1. INDVIDUAALNE LUGEMINE ÜHE 
LAPSEGA (KUI RUUMIS ON TEISIGI LAPSI)
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1.2. Miks on ettelugemine oluline?

Täiskasvanu

RaamatLaps

„[Ettelugemine] loob lugeja ja lapse 
vahel väga erilise hingelise suhte… “

Isabella, lasteaiaõpetaja

„[Ettelugemine] treenib laste mälu 
ja tähelepanu. Algul suudavad nad 
keskenduda kolm minutit, siis viis 
minutit ja seejärel juba pool tundi, et 
jälgida lugu.”  

Minerva, lasteaiaõpetaja

„[…] lapsel tekib huvi lugemise vastu 
ja ma arvan, et kui maast madalast 
seda teha, siis on see lapse jaoks nagu 
tavaline tegevus ... ja see ongi mõnus: 
tavaliselt teevad täiskasvanud asju, mis 
neile tunduvad mõnusad.” 

Eteri, lasteaiaõpetaja
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3MR-meetod rõhutab ettelugemist  koos lapsega, mitte lapsele, (mõelgem 
erinevuse üle!), ja samuti ka lugemist puhtalt naudingu pärast. Eesmärgiks 
on tunda ettelugemisest mõnu koos lapsega! Kas tundub raske?

1.3. Kuidas lugeda individuaalselt ühe lapsega 
rühmatingimustes?

Lugege pildiraamatut koos ühe konkreetse lapsega (kui rühmas on samal 
ajal ka teisi lapsi): algul ühega, siis teisega, järgemööda, ja hoolitsege 
selle eest, et lähedane siin-ja-praegu-ettelugemishetk raamatu, lapse 
ja täiskasvanu vahel oleks mõnus ja meeldiv. Suunake kogu tähelepanu 
ettelugemisel ainult ühele lapsele. Samal ajal kui teised ruumis viibijad 
kuulavad ning ootavad oma järge. See arendab nende sotsiaasleid oskusi. 
Pidage meeles, et Te olete vahendaja, kes vahendab raamatu lugu lapsele 
ning samuti ka lapse partner, kellega koos raamatut uurida.

Kuna alla 3-aastastega ei soovitata ette lugeda nii, et kõik istuvad paigal 
ja kuulavad, siis peaks imikutel ja väikelastel olema võimalik pildiraamatu 
kuulamise-vaatmaise ajal saada end vabalt liigutada või vaikselt omaette 
toimetada nii kuidas neile meeldib. Esmapilgul võib siis tunduda, et lapsed 
ei jälgi lugu, kuid tegelikult nad kuulavad.

Pildiraamatuid kuulates astub laps sammukese igapäevakeelest 
kirjanduskeelde. Ettelugemisel on oluline osa lapse varajase kirjaoskuse 
ning kognitiivsete ja emotsionaalsete oskuste arendamisel. Laps kogeb 
jutustavat esitust, mis erineb tunduvalt argipäeva funktsionaalsest 
keelekasutusest, nagu näiteks „Ära tee seda! Tule siia!”. Ettelugemine aitab 
lapsel hakata mõistma teda ümbritsevat maailma ja looma seoseid. See 
arendab kujutlusvõimet, sõnavara, õpetab tundma erinevate jutustavate 
tekstide ehitust ja rikastab üldist keeletunnetust.

Nii lastekollektiivis kui ka kodus tuleks juurutada võimalikult varakult 
lugemiskultuuri, kus raamatuid loetakse lihtsalt rõõmu pärast, vältimaks 
hilisemaid raamatute lugemisega tekkida võivaid probleeme koolis. 
Lugemiskultuuri loomisel on täiskasvanutel ülioluline roll. 
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Individuaalne lugemine algab sellega, et laps valib ise endale välja 
etteloetava raamatu. Samuti peaks ta saama ettelugemise protsessi 
algusest lõpuni juhtida (nt katkestada lugemist, valida uut raamatut vms). 
Vajadusel täiskasvanu julgustab ja toetab/abistab last ettelugemise ajal. 
 

„Soovitaksin oma kolleegidel anda lastele võimalikult 
palju vabadust: esiteks raamatute valikul ja kuidas 
nad tahavad istuda; teiseks, mitte distsiplineerida 
lapsi lugemise ajal; see on mõeldud meeldivaks 
hetkeks ja peaks tekitama rõõmu, seega ei tohiks 
me neid siis distsiplineerida; ja kolmandaks, et me 
peaksime seda tegema regulaarselt, võimaluse 
korral iga päev...” 

Cătălina, lasteaiaõpetaja

PANE TÄHELE!  
Me räägime lugemisest koos lastega, mitte lastele.

LAPS

VANEM

RAAMAT

EKSPERT Lugemisaeg

Lugemi-
saeg

Lugemi-
saeg



6

Järgnevalt mõned praktilised nõuanded ettelugemise ajaks 
(ettelugemine ühe lapsega, kui ruumis on teisigi lapsi):

• Hoidu korralekutsuvatest manitsustest ja žestidest, mis sunnivad 
kuulama, vaikima või paigal olema!

• Jälgi tähelepanelikult häbelikke ja vaikseid lapsi, et saada aru, mis 
on nende lemmiklood!

• Austa laste reaktsioone!
• Ära paranda last, kui ta jutustab lugu, mida raamatus kirjas ei ole, 

las ta jagab oma versiooni loost!
• Jälgi ettelugemise ajal laste tähelepanu keset ja kohanda oma 

lugemist vastavalt sellele!
• Ära domineeri suhtluses lapsega!

„[...] Oluline on mitte näidata ega rääkida lapsele kohe 
kõike ette, mis pildiraamatus on, vaid pigem lasta tal algul 
raamatusse süüvida omal moel, omas tempos ja proovida 
lasta tal luua ise seoseid ja saada sisust aru ... Need on 
maagilised hetked, mida veeta koos lastega. (...) Kui te vaid 
näeksite, kuidas lapse pilk liigub pildiraamatust täiskasvanu 
näole… see pilkude mäng, need naeratused.... See on väga, 
väga võimas, mis neil hetkedel toimub.”      
   

Roxane, lastekirjanduse koolitaja
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1.3.1 Ole ettelugemishetkeks hästi ette valmistatud

Ettelugemise õnnestumiseks soovitame koostada plaan: millist raamatut, 
kus, millal ja kuidas kavatsed lugeda. Analüüsides ennast ja oma 
tegevusi pärast ettelugemist õpid enda vigadest ja arened ajapikku aina 
osavamaks ettelugejaks.

Enne ettelugemise alustamist veendu, et sa

• oled valinud välja kvaliteetsed pildiraamatud, mis sobivad antud 
lastele;

• oled koostanud plaani, kuidas lugeda (raamatute valik, ettelugeja, 
laste ja raamatute paigutus jne);

• kasutad lugemisel sobivat intonatsiooni ja väljendusrikkust (hääl, 
miimika jne);

• alustad ja lõpetad ettelugemise teatud rutiinidega;
• oled lapse jaoks olemas kogu ettelugemise vältel;
• järgid plaani, kuid samas oled valmis ka ootamatusteks;
• naudid ettelugemise hetke.

„Naudi hetke, mis on siin ja praegu, kui sa loed, 
lülita end igapäevaelust välja, siis on sul endal 
ettelugejana võimalik kõigest ümbritsevast lahti 
lasta ja keskenduda ettelugemisele.” 

Theresa, lasteaiaõpetaja
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Raamatupoodides ja raamatukogudes on saadaval tohutu hulk 
pildiraamatuid, kuid mitte kõik neist ei ole kvaliteetsed. Lastele pakutavad 
pildiraamatud peaksid lugejat kõnetama mitmel viisil, alustades sellest, 
et pildiraamatu sisu ja illustratsioonid on omavahel seotud.

Pildiraamatute valikul ei tohiks lapsi alahinnata ja pakkuda neile liiga 
lihtsaid või liiga lihtsustatud raamatuid. Raamatud peaks panema tööle 
lapse fantaasia! Mõelge kastist välja ja esitage lastele valikuks erineva 
taseme, sisu ja kunstilise väljendusstiiliga pildiraamatuid.

Peale mõningast ettelugemiskogemust nii ühele lapsele eraldi kui ka ühele 
lapsele teiste juuresolekul, näete, milliseid põnevaid assotsiatsioone ja 
seoseid lapsed kuuldud-nähtud pildiraamatute põhjal luua suudavad!

2.1. Mis on kvaliteetsed pildiraamatud?

Pildiraamatud on rikkalikult illustreeritud raamatud, kus nii sõnad kui ka 
illustratsioonid aitavad kaasa loo elluärkamisele. Illustratsioonid on loo 
lahutamatuks osaks, andes edasi sisu või kontseptsiooni käsitlevat teavet 
ning vihjeid tegelaste iseloomujoonte, tegevuspaikade ja meeleolu kohta. 
Pildiraamatus on pilt põhiline tähenduse kandja ja asendamatu.

Raamatud, kus illustratsioonid esinevad juhuslikult, katkestavad või 
kaunistavad teksti või on seal vaid huvi äratamiseks, ei ole pildiraamatud: 
neid nimetatakse illustreeritud raamatuteks. 

 

„Et teada saada, kas pildiraamat on hea, peab 
see teil hakkama suus sulama, justnagu sööksite 
head kommi või mõnd head rooga, te peate sõnu 
„maitsma”.“

Isabelle, lastekirjanduse koolitaja

2. KVALITEETSE PILDIRAAMATU 
VALIKU OLULISUS
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Kvaliteetsete pildiraamatute tunnused on näiteks
• rikkalik, korrektne ja selge keelekasutus;
• dialoogi tõhus kasutamine;
• kasutatav keel on positiivselt meeldejääv, mõjuv;
• head pildid (visuaalsed elemendid rõhutavad teksti, annavad edasi 

loo meeleolu); 
• meeldesööbivad ja hästi välja töötatud tegelased.

Ühesõnaga: need on raamatud, mida lapsed ja täiskasvanud tahavad 
ikka ja jälle lugeda.

Näiteid eesti autorite kvaliteetsetest pildiraamatutest:

        

Pildiraa-
matud

 Piltidel on loos 
kõige tähtsam 

osa

 Pildid on teksti 
mõistmiseks

hädavajalikud

Piltidel on teks-
tist erinev vaa-

tenurk

Piltidel on teks-
tist erinev vaa-

tenurk

Pildid ja tekst 
jutustavad 

erinevaid lugusid
kõrvuti
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2.2. Milliseid pildiraamatuid valida?

Pildiraamatuvalikul arvestage nende tüüpide ja kasutusviiside 
mitmekesisust, et anda lastele erinevaid pildiraamatukogemusi. Esmase 
raamatuvaliku pakkumise vastutus lasub meil, täiskasvanutel.

Raamatud, mida 
saab katsuda, 
näha, tunda 

(riidest, plastikust 
jne raamatud)

Sõnavara 
ja mõisteid 
tutvustavad 
raamatud

 Lihtsat lugu 
jutustavad 
raamatud

„Püüelge mitmekesisuse poole, pakkudes erinevate 
tekstidega, keeleliste tasemetega, illustratsioonidega 
ning teistest kultuuridest päris tegelastega raamatuid...”

Ségolène, lasteaiaõpetaja

Mõned näited universaalsetest pildiraamatutüüpidest:
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Neid peetakse liiga lihtsateks või igavateks ja ei loeta tihiti ette. Ometi on 
nad suurepäraseks vahendiks laste keeleoskuse arendamisel. Vaiksete 
raamatute nautimine eeldab illustratsioonide tõlgendamist, kuna 
puudub tekst, millele toetuda. Sõnatute pildiraamatute abil areneb loo 
sisu ja struktuuri ning tegelaskujude arengu mõistmine, sõnavara ning 
kuulamisoskus. Eriti sobilikud on vaiksed raamatud muu kodukeelega 
lastele.

 

Raamatud, mis ilmuvad 
sarjana ja kus on meeldejääv 

peategelane

Vaiksed 
raamatud 

„Tekstita raamat võib pakkuda erinevaid tõlgendusi, 
erinevaid mõtteid ja paneb lugeja mitmes mõttes 
proovile, kuna teksti pole. Tekst ei ole puudu, vaid 
seda lihtsalt ei ole, mistõttu tõlgendab iga lugeja, 
vaataja ja vaatleja pilti vastavalt oma vaatenurgale 
ja arusaamisele.”

Brigitte, lastekirjanduse koolitaja
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Lapsevanemad on laste kirjaoskuse arendamisel võtmeisikud. Koduse 
ettelugemistraditsiooni olemasolu on perekultuuri küsimus. Vanemate 
puudlik haridustee, nõrgad vanemlikud oskused või lihtsalt vähene 
teadlikkus kirjaoskuse arendamise võimalustest võivad olla põhjused, miks 
ei loeta kodus regulaarselt ette ega juurutata kodust lugemisharjumust.
Tuleb julgustada erinevate sotsiaalkultuuriliste, sotsiaalmajanduslike 
ja/või keeleliste tasemetega peresid alustama kodust raamatute 
ettelugemist niipea, kui laps on sündinud. 3MR-projekt keskendub niisamuti 
erineva sotsiaalkultuurilise taustaga perede teadlikkusele perekondliku 
lugemistegevuse tähtsuse kohta.

„Oluline on harida vanemaid. Kodus peaks lapsel 
olema võimalus raamatuid puudutada, neid omada. 
Nii tekib otsene lähedane suhe raamatutega. 
Loomulikult on perekondi, kus see suhe on juba 
loodud, kuid on peresid, kus seda ei ole nii lihtne 
teha.” 

Theresa , lasteaiaõpetaja

Kuidas teha koostööd vanematega? Selleks, et julgustada peresid oma 
lastele ette lugema, on mitmeid võimalusi:

• Korraldage lapsevanematele avatud lugemisseansse.
• Laenutage peredele pildiraamatuid.
• Arutlege vanematega ettelugemise teemadel: mida, kuidas, millal, 

kus lugeda. Pildiraamatumaagia tõeliseks esiletoomiseks võiksite 
pärast avatud ettelugemisminuteid korraldada perekondlikke 
vestlusi, kasutades järgmisi avatud küsimusi: 

• Kuidas reageeris Teie laps ettelugemisele?
• Kas midagi üllatas Teid Teie lapse reaktsioonis raamatu lugemisele? Mis 

täpsemalt?

3. LAPSEVANEMATE VÕIMESTAMINE
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• Mida Te arvate oma lapsega kodus ettelugemisest?

Veel ideid ettelugemise edendamiseks vanemate hulgas:
• pildiraamatute näitused lasteaias/lastehoius;
• teemakohased lapsevanemate kohtumised vabas õhkkonnas (võib 

olla seotud ühistegevustega, nt meisterdamine, toiduvalmistamine 
vms);

• vanemakoolitused pere lugemisoskuse edendamise ja/või lugemist 
soodustava kodukeskkonna loomise kohta (nt lugemispesad jne, 
loe lisa Eesti Lugemisühingu projekti „Lugemispesa“ kohta: https://
lugemispesa.eu/info/mis-on-lugemispesa/);

• avatud uste päevad, õpitoad jne;
• koostöö kohalike vabaühenduste ja lasteaedade/raamatukogudega: 

lasteraamatukogudel on oluline roll vanemate kaasamisel; 
• kohaliku kogukonna tasandil ettelugemise sidumine mõne avaliku 

üritusega, mis toimub õues/siseruumides;
• lapsevanemate kutsumine lasteaeda koos lastega ette lugema.
• Olge loovad erinevate lahenduste suhtes, mis viivad teid 

lapsevanematega samale lainele!

Väga oluline on, et vanemad tunneksid end oma kodus koos lapsega/
lastega ette lugedes kindlalt ning suhtuksid ise positiivselt ja väärtustavalt 
lugemisse ja ilukirjandusse.

„Professionaalidena peame vanematel aitama 
tõsta teadlikkust ettelugemise tähtsusest, et see ei 
ole midagi koormavat, vaid võib olla ka meeldiv asi, 
mida koos lastega teha. Samuti tuleb lapsevanemaid 
veenda, et ettelugemine parandab nende suhet 
oma lastega, aitab neid mõista paremini ja et 
kindlasti ei ole sellest kasu ainult lapsele, vaid kogu 
perele, pere omavahelistele suhetele.” 

Theresa, lasteaiaõpetaja

PANE TÄHELE!  
Lugemine koos lapsega peaks pakkuma rõõmu nii 

täiskasvanule kui ka lapsele! 
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Käesolev brošüür töötati välja projekti „Making the Most of the Magic 
of Reading“ (3MR) raames nelja riigi (Belgia, Itaalia, Rumeenia ja Eesti) 
Erasmus+ koostöös. Projekt keskendub teadlikkuse tõstmisele kvaliteetsete 
pildiraamatute lugemise olulisuse kohta 0–7aastaste lastega, et pakkuda 
neile tuge lugema õppimisel. Väga oluline on ette lugeda ka lastele, kes 
on pärit majanduslikult ja kultuuriliselt kehvemal järjel olevatest peredest.
Brošüüri eesmärk on teavitada ja toetada alushariduse pedagooge ja teisi 
laste arendustegevusega seotud täiskasvanuid uuenduslike pildiraamatu 
ettelugemise tavade praktilisel kasutuselevõtul.

Teemad, mida käsitleda, on, kuidas
• tunda end kindlamalt kvaliteetsete pildiraamatute valimisel;
• lugeda kvaliteetseid pildiraamatuid ühele lapsele lasterühmas;
• edendada perekondlikku kirjaoskust peredes, kus vanemad tavaliselt 

lastega koos pildiraamtuid ei loe.

Eesti Lugemisühingu (www.lugemisyhing.ee) pakutavatel 3MRi koolitustel 
saate praktilisi teadmisi ja oskusi pildiraamatute ettelugemise kohta. 
Käesolev brošüür võib olla nii „isuäratajaks“ enne koolitusele tulekut kui 
hiljem „mäluvärskendajaks“. 

Soovime tänada kõiki asjaosalisi, kes aitasid kaasa selle brošüüri 
valmimisele:
• Isabella ja Theresa, lasteaiaõpetajad, Itaalia
• Minerva ja Cătălina, lasteaiaõpetajad, Rumeenia
• Ulvi ja Eteri, lasteaiaõpetajad, Eesti
• Ségolène, lasteaiaõpetaja, Belgia
• Meie eriline tänu kuulub lastekirjanduse koolitajatele  Roxane’ile, 

Isabelle’ile ja Brigitte’ile, ühingutest Boucle d’or ASBL ja Les Ateliers du 
Text et de l’Image, Belgia.

Kõik projekti materjalid (õppekava, metoodika, juhendmaterjal 
alushariduse pedagoogidele ja teistele laste arendustegevusega seotud 
täiskasvanutele, juhendmaterjal lapsevanematele) ning videod leiate 
veebilehelt www.readingmagic.eu. 

PROJEKTIST
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„Minu ja laste ettelugemised on sõltuvalt 
kontekstist erinevad. Mõned on väga spontaansed: 
loeme arsti ooteruumis, bussi oodates, autos, 
kui meil on pikemad sõidud, loeme rannas, 
mägedes, kus iganes me oleme, need on 
loomulikult kujunenud lugemised; kuid loeme ka 
organiseeritult, kui loeme väga hubases ruumis, 
kus on võimalikult vähe segavaid tegureid, et 
lastel saaks tekkida side minu ja raamatuga.”
    

Maria, lasteaiaõpetaja, RO

„Koolituskursus on pannud mind raamatutuid 
teisiti vaatama ja see võib olla suurepärane 
vahend õppetegevuses. Nüüd oskan 
teadlikumalt valida pildiraamatuid, märkan 
asju, mida varem ei märganud. Sain rohkem 
julgust ja enesekindlust pildiraamatute 
lugemisel ka väljaspool õppetegevust.”

Eteri, lasteaiaõpetaja, EE

„Lugemine peab nii lugejale kui ka kuulajale 
pakkuma täielikku naudingut.” 

Isabella, lasteaiaõpetaja,  IT

„Väikelastele ettelugemine ei tähenda seda, 
et peaksime piirduma ainult lihtsate piltidega 
pappraamatutega, n-ö „väikelastele mõeldud 
raamatutega“. Tuleks valida paljude erinevate 
raamatute ja lugude vahel.”

Catherine, vabatahtlik ettelugeja lasteaias, BE
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