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Käesolev materjal on koostatud emadele-isadele, kes soovivad koos 
lapsega pildiraamatuid lugeda, et süstida lastesse juba varakult 
lugemishuvi ja anda suurepärane start oma lapse lugemisoskuse 
arengule. Brošüür koostati projekti „3MR – Making the Most of the Magic 
of Reading“ ehk „Pildiraamatu maagia“ raames. 
Valmimisse kaasati õpetajaid ja lapsevanemaid eri Euroopa  riikidest. 
Eestist osales projektis Eesti Lugemisühing (www.lugemisyhing.ee). 
Lisainfo ka Facebookigrupis nimega „Pildiraamatu maagid “. Teemad:

EESSÕNA

MIKS ON 
ETTELUGEMINE 

OLULINE?

KUIDAS 
VALIDA 

RAAMATUID?

KUIDAS 
ERGUTADA 

KODUST 
ETTELUGEMIST?

VESTELGE! VASTUSED 
KÜSIMUSTELE, MIS 
TEKIVAD SEOSES 
ETTELUGEMISEGA

NÕUANDED LAP-
SEVANEMATELT
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3MR-projekt on nelja Euroopa riigi pildiraamatute ettelugemisteemaline 
ühisprojekt. Selle eesmärgiks on aidata kaasa koolieelses eas laste 
lugemis- ja kirjutamisoskuse arengule, õpetades nii alusharidusega seotud 
spetsialistidele kui ka lapsevanematele pildiraamatute ettelugemise oskusi. 
Ettelugemine aitab ühtlustada laste lugemisoskuse tasemete erinevusi 
enne kooliminekut, mis omakorda paneb aluse hilisemale akadeemilisele 
kooliedule. Projekti eesmärkidest ja tulemustest lugege meie veebilehelt: 
www.readingmagic.eu. Käesolevas infomaterjalis keskendume ettelugemise 
perekondlikule aspektile, andes suuniseid ja nõuandeid, kuidas kodus 
koos lapsega pildiraamatuid lugeda. Lisainfo ja videod leiate ülalmainitud 
kodulehelt.

3MR PROJEKTIST
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Raamatust ja loost 
rääkimine (vanemate 

või teiste lastega) 
õpetab last tundma ka 
oma tundeid ja tahteid. 

Ettelugemine aitab 
luua häid suhteid Ettelugemine 

on lõbus (ka 
lapsevanematele)!

„[lugemine] on kvaliteetaeg, mida me veedame oma 
lastega ja mis võib olla väga erinev: see võib olla 
naljakas, aga ka hariv, ilma moraliseerimiseta, see 
võib olla väga loominguline – me anname voli oma 
kujutlusvõimele ... nende eesmärkide elluviimiseks 
saame seda aega väga edukalt ära kasutada.“ 

lapsevanem  Rumeeniast 

MIKS ON ETTELUGEMINE OLULINE?
ETTELUGEMINE ARENDAB LAST

Õpetab uusi sõnu ja 
valjendeid, samuti 
erinevat liiki tekste. 
Pöörab täheleapnu 

keelekasutusele. 

Arendab 
fantaasiat. 

Aitab kaasa 
kuulamis, lugemis 

ja kirjutamisoskuse 
arengule. Õpetab tundma 
emotsioone. Pakub rõõmu 

ja põnevust. 
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KUIDAS VALIDA RAAMATUID?  

Milliseid raamatuid valida? Ikka selliseid, kus on sees pildid, ja 
lugu jutustavad nii pilt kui ka tekst koos.

Kas peaksin valima raamatuid vastavalt vanusele? Jah ja 
ei. Nii nagu iga laps on ainulaadne, nii on ka iga lapse huvi ja 
arusaamise tase erinev. Laske lapsel end raamatute valikul 
suunata.

Millest alustada ettelugemisel? Alustage lapse huvist, kuid 
samas ärge unustage sealjuures ka oma huvisid.
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VIIMANE SOOVITUS
VARIEERI ETTELOETAVAID RAAMATUID!

Loe ette võimalikult erinevaid raamatutüüpe ja erinevaid lugusid. 
Nii õpid ka ise pildiraamatuid rohkem tundma. Mida rohkem sa ette 
loed, seda paremini hakkad tunnetama, millised raamatud sobivad 

kõige paremini ettelugemiseks just sulle ja su lapsele.

„Minu poeg Filippo on väga huvitatud dinosaurustest. 
Dinosaurustest ja kosmoseastronoomiast. 

Samamoodi ka planeetidest, Kuust ja Suure Paugu 
teooriast. Ninale meeldivad raamatud vampiiridest. 
Kuid neile meeldivad ka raamatud, mida mina valin. 
Valin sageli selliseid raamatuid, mis mulle endalegi 

meeldivad.“ 

5-aastaste kaksikute ema.

„Minu lapsele meeldivad eelkõige sellised raamatud, 
mis on oma sisult lihtsad, natukene naljakad, kus 
on võibolla selline lihtne moraal… Need raamatud 

lähevad just minu lapsele peale.“ 

4-aastase lapse ema.

„Minu aastane laps vaatab raamatut. Üks raamat 
meeldib talle väga. Selle nimi „Pip and Polly“. Seal 
on jänes, hiir ja punane õhupall. Õhupall on suur ja 
pildid on suured. Raamat ise on väike. 4-aastasele 
tütrele meeldivad realistlikud lood sellest, mis võiks 

ka päris elus juhtuda. Talle meeldivad lood Elmeriga, 
ussiga nimega Oli ja teiste olenditega, kes päriselus 

ei räägi, aga raamatutes räägivad ja teevad 
erinevaid asju. Seal peab olema narratiiv.”  

4-aastase ja 1-aastase lapse ema.
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MILLISEID RAAMATUID VALIDA ETTELUGEMISEKS?

Toome näiteid erinevatest pildiraamatute tüüpidest ja pildiraamatutest, 
mille sarnaseid võiksid ka sina ette lugeda oma lapsele. 

Erinevatest materjalidest raamatud:

Mis need on? 
Erinevatest materjalidest raamatud, nt kangast, 
plastikust, taktiilsed raamatud jne.

Miks kasutada? 
Arendab emotsioone.
Arendab taktiilset taju.

Kui vanale lapsele sobib?
Väikelapsele (0–1-aastastele). 
Kuid samas võib sobida ka vanematele lastele.

Näited: 
Näpunukuraamatud / Riidest raamatud: Baby Bear, 
Baby Bear, What Do You See? By Bill Martin Jr & Eric 
Carle (kangaversioon) 

Raamatud, mis ergutavad koostööle

Mis need on?
Aukudega, hüpikpiltidega, erikujulised, 
klappidega raamatud. Eeldavad tegutsemist. 
Lisaks loole pakuvad lapsele ka avastamisrõõmu 
või raamatuga  mängimise võimalust. 

Miks neid kasutada?
Need raamatud on täis üllatusi!
Aitavad kaasa positiivse suhte loomisele, sest 
koos tegutsemine on lõbus!

Kui vanale lapsele sobib?? 
Kõikidele vanustele, kuid enamasti 
väikelastele vanuses 0–2 eluaastat..

Näited:
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Spot Goes to the Park – by Eric Hill / * „Kus on Spot?“ 
Klappidega raamat.

The very hungry Caterpillar – by Eric Carle 
/ * „Röövikul on kõht tühi“
Hea näide aukude ja kujunditega raamatust, mis 
annab edasi lugu.

That’s Not My Dinosaur – by Fiona Watt
See raamat kutsub puudutama.

Rainbow Chameleon – by Yusuke Yonezu
Veidi vanematele lastele mõeldud interaktiivne 
raamat kutsub lapsi üles aktiivselt loos osalema. 

Bee: a Peek-Through Picture Book - 
by Britta Teckentrup

Raamatud, kus laps saab samastuda tegelasega

Mis need on?
Riimide ja korduvate rütmidega raamatud

Miks neid kasutada? 
• Arendab lapse emotsioone.
• Laps õpib uusi sõnu ja väljendeid.
• Areneb lapse kuulmistähelepanu.
• Koos riimimine on lõbus!

Kui vanale lapsele sobib?
Igale vanusele: lihtsad riimid noorematele, 
keerulisemad vanematele lastele. Riimid, eriti naljakad 
riimid, sobivad igas vanuses lastele!

Näited:
Hop on Pop – dr. Seus / * Dr Seussilt on eesti keeles 
olemas „Kaabuga kass“ ja „Horton kuuleb kessesid!“ 
The Gruffalo – Julia Donaldsen. / * „Grühvel“ Room on 
the Broom – Julia Donaldsen. / * „Nõialuud“ illustraator 
Alex Scheffler. 
The Wonky Donkey – Craig Smith
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Suurte objektipiltidega või lihtsaid tegevusi kajastavad 
raamatud

Mis need on? 
Raamatud, kus on suured objektid või lihtsad 
tegevused.

Mis vanusele mõeldud? 
• Laps õpib objekte ära tundma.
• Aitavad kaasa suhte loomisele.

Mis vanusele mõeldud? 
Vanusele 0–3 eluaastat. Reeglina on nii, et mida 
noorem laps, seda suuremad ja lihtsamad on 
pildid. Imikutele sobivad must-valged ja väga 
lihtsad kujundid. Ka vanematele lastele mõeldud 
raamatud võivad olla lihtsad ja selged ning sobida 
väikelastele väga hästi.  

Näited: 

Miffy seeria raamatud (Dick Bruna) – umbes 
aastastele lastele
Siin on suured, lihtsad pildid ja ka riimid.

Papa, please get the moon for me – Eric Carle 
Lihtsad, väga eriliselt joonistatud illustratsioonid. 
Teistsugust illustratsioonistiili esindav raamat. 

The pigeon HAS to go to school – Mo Willems * Mo 
Willemsilt on eesti keeles ilmunud „Kas lähme õue 
mängima?“, „Sul on lind peas“ ja „Kas ma pean 
oma jäätist jagama?“
Lugu edastavad väikesed pildid. Samas pange 
tähele, kuidas lugu jutustatakse, see on ka 
interaktiivne!

Don’t let the Pigeon Drive the Bus - Mo Willems 
Nagu eelmiseski raamatus, jutustab autor loo 
väheste piltide abil.



10

Raamatud keele/sõnavara õppimiseks

Mis need on? 
Raamatud, milles kasutatakse igapäevakeelest 
erinevat keelt või sõnu. 

Miks neid lugeda? 
• Laps õpib uusi sõnu.
• Raamatust rääkimine arendab keeleosavust

ja aitab luua häid suhteid.
• Raamatu sisu üle arutlemine arendab

sotsiaalseid oskusi.
• Saate avastada koos uusi lugusid.

Mis vanusele sobivad? 
Kõikidele üle 3-aastastele lastele 

Näited:
What about Moose – Corey Rosen Schwartz & 
Rebecca J. Gomez. Illustraator Keika Ymaguchi
Raamat ebatavaliste sõnadega, kuid siiski 
lihtsalt jälgitav.

Where the wild things are – Maurice Sendak * 
„Seal, kus elavad metsakollid“
Raamatus on palju uusi sõnu. Arendab 
fantaasiat.

Veel mõned huvitavad pildiraamatud

Wave – Suzy Lee

Miks see raamat võiks huvi pakkuda? 
• „Wave” – vaikne raamat
• Vaata, kui mänguliselt on illustratsioonid

paigutatud lehtedele lehtedega ja milline on
kirjatüüp.

Veel sarnaseid raamatuid, kus mängitakse 
lehekülgede ja fondiga:
• Where the wild things are
• Oh oh the place you will go – Dr. Seuss
• The chicken Thief – by Béatrice Rodriquez
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Inch by Inch – Leo Lionni

Miks? 
• Veel sarnaseid raamatuid, kus on erinevaid

illustratsioonitehnikaid kasutatud

Pööra tähelepanu raamatu illustratsioonidele. 
Nende tegemisel on kasutatud erinevaid 
tehnikaid:
• A sick day for Amos McGee - by Erin Stead
• The very busy spider – by Eric Carle
• Little blue and little yellow – By Leo Lionni
• Shh we have a plan –  by Chris Haughton
• Papa, please get the moon for me – by Eric

Carl

Don’t let the chicken drive the bus -  
Mo Willems

Miks? 
• Vaadake, kui mitmel erineval moel on

illustratsioonid lehtedele paigutatud.
• Vaadake, kui kaasahaarav see raamat võib

lapsele olla.
• Raamat räägib lugu isegi siis, kui teksti ei ole.

Teised sarnased raamatud, mille 
mitmekesisust saab avastada raamatus 
endas:
• Olivia - by Ian FalconerCarl
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KUIDAS ERGUTADA KODUST ETTELUGEMIST?

Loo lugemiskeskkond

Igal perel võiks kodus olemas olla üks kindel ettelugemiseks mõeldud 
mõnus koht, nn lugemispesa (loe Eesti Lugemisühingu projekti 
„Lugemispesa“ kohta siit: www.lugemispesa.eu). Koduse lugemispesa 
suurus ega seal sisalduvate raamatute rohkus pole oluline. Põhiline, mida 
meeles pidada:

• Tee raamatud lastele kättesaadavaks! Aseta raamatud alati lapse 
silmade kõrgusele näoga lapse poole nii, et laps näeks kaasi. Pane 
raamatuid kõikjale – ka kohtadesse, kus laps muidu igavleks, näiteks 
vannituppa või autosse.

“Nende toas on suur laste mõõtu 
raamaturiiul. Eriolukorra ajal tegime ise ühe 
veel juurde, kutsume seda Montessori riiuliks. 
Riiulitelt ulatub laps neid ise vaatama.” 

Lapsevanem Itaaliast
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„Me loeme lastega igal pool. Loeme laua taga, 
vannitoas, ka voodis enne magamaminekut, 
autos. Mäletan selgelt, kui me esimest korda 
koos mere äärde sõitsime, ta oli siis 2-aastane: 
lugesime enne lennukisse minekut. Meil on alati 
raamatud kaasas. Hiljuti, kui laps tahtis tulla 
minuga kaasa maniküüri juurde, andsin talle 
raamatu kätte aja täiteks. Ta küll ei vaadanud 
siis raamatut eriti palju, aga tal oli vähemalt 
tegevust. Kodus loeme igal õhtul.“ 

lapsevanem Rumeeniast 

• Lugeda võib igal pool, kus on võimalik end mõnusalt sisse sättida. 
Nt tugitoolis, diivanil, voodis, vaibal jne. Igal pool! 

  
• Kasuta vabu hetki selleks, et lugeda koos lapsega raamatut!
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VESTELGE!

Pärast raamatu ettelugemist vahetage lapsega mõtteid raamatu üle. 
Arutlege! Kuid mitte ainult sisu üle! Püüdke aru saada, kuidas laps tõlgendab 
raamatut ja milline isiklik seos tal tekkis kuuldud looga. 

Nii tugevneb teievaheline side, kuid samas arenevad ka lapse suhtlusoskusi 
ja emotsioonid ning laps õpib avaldama oma arvamust. Areneb sõnavara 
ja eneseväljendusoskus. Vestluses lapsega võib näiteks kasutada selliseid 
küsimusi:

• Mis sa arvad, kuidas peategelane (peategelase nimi) end tunneb?
• Millest see lugu või see tegelane paneb sind mõtlema?
•  Mis sind kõige rohkem üllatas?
•  Milline tegelane on sinu moodi?
•  Kellele sa seda raamatut soovitaksid?
•  Mis on selle raamatu puhul see, mida sa ei soovi unustada?
•  Kas sa tahaksid midagi muuta loos? Kohas? Tegelastes?
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VASTUSED KÜSIMUSTELE, MIS TEKIVAD SEOSES 
ETTELUGEMISEGA

Mu laps ei püsi ettelugemise ajal paigal. Kas see tähendab, et talle ei meeldi 
ettelugemine?

• Ei tähenda. Osa lapsi peabki kuulamise ajal end liigutama/olema liikumises. 
Öeldakse isegi, et mõni laps kuulab paremini, kui ta saab liigutab oma käsi 
või niisama ringi liikuda.

• Kui soovid, võid lasta lapsel kuulamise ajal näiteks joonistada vms.

Mida ma peaksin tegema, kui mu laps ei kuula lugu lõpuni?
• Pea meeles, et laps n-ö juhib ettelugemist. Võib juhtuda ka nii, et pärast 

seda, kui laps on endale raamatu valinud, ei soovi ta seda lõpuni kuulata ja 
tahab raamatut vahetada. Las ta vahetab! Mine lapse soovidega kaasa ja 
lugege teist raamatut.

Aga mis siis, kui meil ei ole kodus üldse raamatuid või on neid väga vähe?
• Laenutage pildiraamatuid kohalikust raamatukogust või küsige oma lapse 

õpetajalt mõni raamat laenuks. Samuti võite pildiraamatuid ka sõpradega 
vahetada.

Mu laps oskab juba ise lugeda. Kas peaksin talle ikka veel ette lugema?
• Jah, sest ise lugemine ja loo kuulamine on erinevad asjad. Lapsed 

suudavad kuulata palju keerulisemaid lugusid, kui nad ise lugeda 
suudavad. Ettelugemine arendab lapse sõnavara.

• Ettelugemine mõjub hästi ka sinu ja lapse vahelisele mõnusale suhtele ning 
arendab vestlusoskust. Ära unusta, et see on hindamatu koos veedetud 
kvaliteetaeg.

Kuidas ma peaksin ette lugema?
• Täiuslikke ettelugejaid ei ole olemas. On olemas ettelugejad, kes on 

motiveeritud ja naudivad lugemist. Kindlasti on abiks see, kui oled raamatu 
ise eelnevalt läbi lugenud enne lapsele ette lugema asumist. Kui lapsele 
raamat meeldib, võib ta soovida seda lugu veel mitmeid ja mitmeid kordi 
üle kuulata. Ka see on täiesti loomulik.

• Pidage meeles, et laps on raamatute ettelugemise protsessis alati kõige 
tähtsam. Veendu, et raamatu leheküljed on hästi näha ja laps saab 
raamatuga (ja sinuga) vabalt suhelda ettelugemise ajal.

Mida teha, kui mu lapsele ei meeldi, kui ma talle ette loen?
•  Kas su lapsele tõesti ei meeldi ettelugemine või ei ole ta sellega harjunud? 

Heaks kuulajaks saamine on oskus, mis areneb ajaga. Seega ole kannatlik.
• Lapsed võtavad üle suhtumise, mis kodus domineerib. Kas sa kujundad 

kodus teadlikult hoiakut, et raamatud ja ettelugemine on olulised? Kui mitte, 
siis sellest võidki alustada.

• Ole ise huvitatud samadest raamatutest, mis panevad ka su lapsel silmad 
särama!
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NÕUANDED LAPSEVANEMATELT

„Alustage [lugemist] niipea kui 
võimalik! Isegi siis, kui arvate, et teie 

laps on veel liiga väike ja ei saa aru ega 
hinda koos lugemist. On selge, et väike 

laps tahab ringi liikuda ja uudistada 
ning seega ei saa eeldada, et ta istub 

paigal ja kuulab raamatut. Aga aja 
jooksul ja samm-sammult areneb 
lapsest lugeja, eriti kui me usume 

temasse!“

„Ma arvan, et see eriline tunne, mida 
lapsed ettelugemisel kogevad, kui me 
nendega juba väga varakult loeme, 
jääb püsima ka siis, kui nad saavad 
suuremaks. See on imeline kingitus, 
mida me saame oma lastele teha: 
seostada positiivsed emotsioonid 
raamatutega.“

„Loe, võta ükskõik milline raamat, 
mis lapsele meeldib, laps peaks selle 

ise valima ja siis saate koos lugeda. 
Mulle endale meeldib lugeda ja mulle 

meeldib see, kui me koos loeme, 
ja ma leian, et see on kosutav. Ma 

arvan, et kõigist tegevustest, mida 
ma võiksin lastega teha, on lugemine 

kõige meeldivam. Praegu antakse 
väga palju ilusate illustratsioonidega 
lugusid, nii et tegelikult me mõlemad 

naudime ettelugemist. Lapsed aga 
omandavad igasuguseid eluks 

vajalikke oskusi.“
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NÕUANDED LAPSEVANEMATELT

„Alustage ettelugemisega lapsele 
väga-väga varakult. Sellest sõltub 

väga palju tema edasine areng 
ja teatud kasutegurid, mis ei ole 

silmale nähtavad, aga need on 
täiesti olemas.“

„Lugege! Lugege! Lugege ette oma 
lastele. See on puhtast armastusest 
kantud tähelepanuavaldus, mis pole 
enesestmõistetav. Ettelugemine 
võib tunduda ehk lihtsana, kuid selle 
abil pääseb laps uude maailma, 
kujuteldavasse reaalsusse, mida ei 
ole olemas, kuid mis võiks olla olemas. 
Raamatute kaudu saate pakkuda 
lapsele uusi sõnu, mõisteid, kohti, 
maailmu ja tegelasi.“

„Tahaks öelda, et nautige lugemist – ise 
ja koos lapsega!“
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