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ate kui ka
lapsevanemate seas juba hulganisti
isti neid,
kellele sõna nutimäng mõndagi ütleb.
tleb. Ese,
mida selle sõnaga tähistada, polee päriselt
nagu raamat ega õieti ka mäng. See
ee on natuke nii üht kui ka teist: vorm on sisuga
s.
heas kooskõlas ja pealkiri kõnekas.
Mõni aasta tagasi jõudis huviliste
iste kätte
„Nutimäng”, mis nüüd on saanud
d järje ja
paarilise. Esimene on mõeldud 4‒5-aastas5-aastastele lastele, nüüdne, teine pisut vanematele ‒ 5‒7-aastastele. Ka teise nutimängu
utimängu
d on jooautor on Heili Veetamm ja pildid
av kunstnistanud samuti varasemast tuttav
nik Madis Ots.
n teiseski
Nagu esimeses nutimängus on
saks köiküsimusi 64, igal kaardil kolm ja lisaks
te viimasena üks suur peitepilt. Küsimused
üsimused
ei ole sisu järgi rühmitatud, vaid esitatud
lega kuuläbisegi. Tähtis on ülesannet hoolega
lata või lugeda ja anda täpne vastus.
us. Vastused on antud järgneval kaardil, nii et oskaja
laps saab ise ennast kontrollida,
a, aga ka
paarilisega mängida. Sõnastatud on ülesanded konkreetselt ja lühidalt. Silmas
ilmas on
peetud, et laps nendest ühemõtteliselt
liselt aru
saaks ja edasijõudnum ise lugemisega toime tuleks.
Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas on kirjeldatud õppe- ja kasvatustegevuse sisu, eesmärke ja tulemusi valdkondade kaupa: 1) mina ja keskkond; 2) keel ja
kõne; 3) eesti keel kui teine keel; 4) matemaatika; 5) kunst; 6) muusika; 7) liikumine. „Nutimäng 2” keskendub neist esimestele, kunsti ja muusikaga tegelemiseks pole
niisugune vorm teadagi otstarbekas, liikumisest rääkimata (ehkki nutikas õpetaja võib mis tahes õppevahendile mis tahes
rakendust leida).
Lapse kooliküpsust ja -valmidust hinnata pole lihtne. Lugemis- ja arvutamisoskust

mõõta saab üsna hõlpsasti, aga lapse tegelikku arengutaset näitab sageli hoopis
tema suutlikkus end ümbritsevat mõista
ja tõlgendada. Keelelist arengut näitab pigem tema võime aru saada sõnadest, mis
pole otseselt millegi tähistajad, vaid väljendavad tähistajate omavahelisi seoseid.
Lihtsustatult näitega kokku võttes: kui laps
mõistab fraasi lammas all paremal nurgas
õigesti, siis peegeldab see tema arengutaset paremini kui asjaolu, et ta näiteks oma
kasvukeskkonna tõttu juhtumisi teab, et on
olemas villa- ja lihalambad, uted ja jäärad.
See viimane on igati tunnustust väärt teadmine ja ehk näitab ka head sõnavara (võrreldes mõne linnalapsega, kes võib-olla

lammastki ei tunne), aga ei ütle midagi lapse valmisoleku kohta uusi teadmisi omandada. Seda võimaldab vaid grammatikataju ja abstraktsete, n-ö tähenduseta sõnade
küllaldane pagas.
Päris elus käib kõik lihtsamini, kui õppekavas määruse vormis on kirja pandud või
akadeemilised eksperdid sedastanud. Laps
areneb aegamööda ja märkamatult, mängu
kaudu. Asjatundlikult koostatud nutimäng
aitab õpetajal ja lapsevanemal lapse küpsust
hinnata ning teda edasises arengus toetada
ja suunata. Head mängulusti!
MARGIT ROSS,
toimetaja
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Isaac Newton kuulub kahtlemata kõigi
aegade mõjukamate inimeste hulka. Kes ei
oleks kuulnud lugu sellest, kuidas puu otsast kukkuva õuna nägemine olevat inspireerinud Newtonit avastama ülemaailmset
gravitatsiooniseadust? Paraku õunalooga
sageli inimeste teadmised selle väljapaistva teadlase elust ka piirduvad. Vähe sellest,
tegu võibki olla ainult looga ning õunapuude roll teaduse ajaloos võib olla palju
väiksem kui arvatakse.
Newton tegi kõik oma suuremad avastused tõesti suhteliselt lühikese ajaga, aastatel 1665–1667. „Tänu” selle eest võlgneme
aga pigem Inglismaad tabanud katkuepideemiale. Cambridge’i ülikool, kus Newton oli äsja omandanud bakalaureusekraadi, suleti ning Newton suundus katku eest
pakku oma maakodusse. Seal aga ei kulutanud ta aega noore inimese kombel meelelahutustele, vaid ennastunustavale tööle,
õppimisele ja eksperimenteerimisele. Nende mõne aastaga jõudis Newton selge arusaamiseni mehaanika põhiprintsiipidest ja
liikumisseadustest, tegi rea tähtsaid avastusi optikas, vedelike mehaanikas, tõusu ja
mõõna füüsikas ja gravitatsiooniteoorias
ning mõtles välja meetodi (calculus), mis
võimaldab loodusnähtusi matemaatiliselt
analüüsida-kirjeldada. Tänapäeval tunneme seda diferentsiaal- ja integraalarvutusena. Maakodus veedetud aja erakordse
viljakuse tõttu nimetataksegi neid aastaid
Newtoni elus imeaastateks.

Võiks arvata, et nii hiilgavate saavutuste
järel oli tunnustus kerge tulema. Läks aga
vastupidi. Valguse teooria, mida Newton
pidas oma saavutustest olulisimaks, rääkis
vastu paljudele toonastele üldlevinud arusaamadele ning kohtas pealiskaudset kriitikat ja naeruvääristamist. See pettumus
hoidis Newtonit tagasi ülejäänud saavutusi
avaldamast. Raamatu põhiosa keskendubki Newtoni võitlusele oma ideede tunnustamise nimel, mis päädis kõigi aegade suurima intellektuaalse vaidlusega küsimuses,
kellele kuulub calculuse esmaavastamise
au – kas Newtonile või teisele teadusmaailma suurkujule Leibnizile. Selles dramaatilises loos on oma koht inimlikel tunnetel – auahnusel ja solvumistel –, intriigidel,
möödarääkimistel ja vääritimõistmistel.

Ehkki inimlikud emotsioonid on ajatud,
toimub tegevus tänapäeva inimesele mitmeski mõttes võõras maailmas. Selles maailmas ei saanud teadlased tõtata oma pisimaidki saavutusi kõigile kuulutama, sest
paber ja trükkimine olid liiga kallid. Teadlased pidasid tihedat ja mahukat kirjavahetust, kuid võis juhtuda, et kirjal kulus adressaadini jõudmiseks pool aastat. Teadus
tänapäeva mõttes oli alles lapsekingades
ning fundamentaalsete avastuste ja teooriate kõrval olid levinud küllaltki pentsikud
ettekujutused. Näiteks samal teadusühingu
koosolekul, kus tutvustati Newtoni valguseteooriat, arutati ka Kuu mõju õhurõhule. Newtonile endalegi valmistas peavalu, et
kuigi ta oskas gravitatsiooni matemaatiliselt
kirjeldada, ei suutnud ta vastata küsimusele, mismoodi massiga kehad üksteist vahemaade tagant mõjutavad (tuleb tunnistada,
et see küsimus ootab endiselt vastust).
Newtoni elulugu ja ideede arengut ajendas autorit uurima analüütilise mehaanika loengute ettevalmistamine Tartu Ülikoolis. Raamat pole siiski mõeldud ainult
täppisteadlastele ja matemaatikutele, vaid
peaks olema arusaadav ka gümnaasiumiõpilasele ja humanitaarharidusega inimesele. Selles leiduvad matemaatilisi valemeid ja teisendusi sisaldavad lõigud võib
matemaatikas ebakindlam lugeja vahele
jätta, ilma et see ülearu kahjustaks terviku mõistmist. Matemaatikahuviline saab
siit aga näiteks teada, mismoodi Newton
arvutas logaritme 52-kohalise täpsusega
(sadu aastaid enne arvuti leiutamist!), ning
leiab lisast ranged tõestused teoreemidele,
mis lubavad lõpliku suurusega kehi käsitada punktmassidena.

