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1
Gill Paul
Kuninglikud armastuslood

2
Minu sõber valgusfoor

3
Sig Lonegren
Pendliraamat

4
Sven Nordqvist
Pannkoogitort

5
Kristel Vilbaste
Metsa rüpes

6
Eet Tuule
Trompetid udus.
Jutte looduspäevikutest

7
Jutta Langreuter,
Stefanie Dahle
Friida,
see väike metsanõid

8
Ag Jatkowska
Pane karumõmmid
riidesse

9
Anna Sosso,
Roberta Lonardi
Kodus on tore!

10
Jonathan Litton
Väikelapse maailm.
Muna

VALMISTUME GÜMNAASIUMI GEOGRAAFIA
KOOLIEKSAMIKS
Kuigi geograaﬁat enam riigieksamite nimekirjas ei ole, on aine lõpueksamina oma
koha igati säilitanud. Just see populaarsus
ning ainese suhteliselt laialdane maht
tingis praktilise vajaduse üldistusteks
lühema kokkuvõtte näol, mis sai enesele
tabava pealkirja „Valmistume gümnaasiumi geograaﬁa koolieksamiks“.
Riiklikust õppekavast lähtuvalt on õppematerjal jaotatud kolmeks suureks
osaks, mis vastavad gümnaasiumi kolmele
geograaﬁakursusele. Käsitlust leiavad teemad: 1. Rahvastik ja majandus, 2. Maa kui
süsteem ja 3. Loodusvarade majandamine
ja keskkonnaprobleemid. Igas pea- ja alateemas on kokkuvõtlikult käsitletud olulisemaid mõisteid ja neid lühidalt selgitatud.
Võimalikult palju on kasutatud ka kokkuvõtvat illustratiivset materjali. Iga teema
käsitlemine lõpeb paremale mõistmisele
kaasa aitavate kordamisküsimuste ja ülesannetega.

Selge on see, et kogu geograaﬁa lõpueksamiks vajalikku materjali ei ole võimalik
ühtede kaante vahele mahutada, nii kaoks
ka ju kokkuvõtte sügavam mõte. Seetõttu
on otstarbekas võtta käesolev materjal ette

alles peale õpikutes esitatu omandamist.
Raamatusse koondatud materjali esmane
ülesanne on siiski õpitust olulisema esiletoomine ning kinnistamine. Sellest ideest
lähtuvalt hõlmavad ka kordamisküsimused-ülesanded veidike laiemat pinda, kui
üksnes kokkuvõttes esitatu. Oma teadmiste-mõistmise liikumist õiges suunas on
võimalik kontrollida õppematerjali lõpus
esitatud vastusevariantide abil.
Kõike eespool öeldut arvesse võttes
ongi „Valmistume gümnaasiumi geograafia
koolieksamiks“ mõeldud eelkõige põhivara kordamiseks, kuigi looduses aset leidvate geograaﬁliste protsesside lõplik mõistmine jääb õpilase enda õlule. Mõlemat liiki
teadmiste omandamine on muidugi hädavajalik ka lõpueksami perfektseks sooritamiseks.
ALO SÄRG,
autor

MATEMAATIKA HARJUTUSVIHIK 2. KLASSILE
2011. aasta matemaatika ainekavale vastavate 2. klassi tööraamatute koostamisel kasutasime 2009. aastal ilmunud õpiku ja töövihikute materjale. Et uued tööraamatud
olid mahult mõnevõrra väiksemad, siis
jäid mitmed toredad ülesanded tööraamatutest välja. Uude harjutusvihikusse on
koondatud pisut muudetud kujul osa nendest väljajäänud ülesannetest ning lisatud
ka uut harjutusvara.
Matemaatika harjutusvihikus 2. klassile
leidub ülesandeid riiklikus õppekavas kirjeldatud teemadel: naturaalarvud tuhandeni, peast liitmine ja lahutamine 100 piires, arvude 1–10 korrutamine ja jagamine
kahe, kolme, nelja ja viiega, ülesanded suurustega, geomeetrilised kujundid. Lisaks
sisaldab vihik praktilisi ülesandeid ja matemaatilisi mänge, mis annavad õpilastele
võimalusi uusi teadmisi hankida, aga ka
nuputamisülesandeid ning loovust ja eneseanalüüsi arendavaid ülesandeid.

Ülesannete koostamisel pidasime silmas,
et need toetaksid lapse huvi ümbritseva elu,
looduse ja ühiskonna nähtuste vastu. See annab hea võimaluse lõimida tundidesse läbivaid teemasid ja saavutada lisaks võtmepädevustele ka õppekavas ette nähtud üldpädevusi.
Oma kogemustele tuginedes püüdsime leida

erinevaid võimalusi teemade selgitamiseks,
arvestades laste erinevaid õpistiile.
Harjutusvihik on koostatud tööraamatutes käsitletavate teemade kinnistamiseks
nii koolis klassiga töötades kui ka kodus iseseisvalt harjutades. Vihikus leidub lisaharjutusvara nii kiirematele-nutikamatele kui ka
tööraamatu ülesannetega sarnaseid tulp- ja
täpsustavate küsimustega tekstülesandeid
neile, kes vajaksid pisut enam treenimist.
Seetõttu ei sobi harjutusvihik väga hästi töövihikuna 2009. a matemaatika II klassi õpiku
kõrvale, kuna mitmed ülesanded on sisult
sarnased. Siiski võib õpetaja seda teha, kui ta
kasutab õpiku ja harjutusvihiku kõrval riiklikus õppekavas nimetatud pädevuste saavutamiseks ka muid õppemeetodeid ja võimalusi (IT-rakendused, mängud, praktilised
tööd, töö ruudulise vihikuga jne).
KAIE KUBRI, MARIKA VARES,
autorid

MEISTERDADES MEISTRIKS
Meisterdamisraamat on heaks juhendiks
lapsevanematele ja õpetajatele, kes soovivad rõõmu tunda koostegutsemisest oma
lapsega või arendada õpilaste fantaasiat
ja loovust. Raamatust leiavad huvitavaid
ideid nii nelja- kui ka kaheteistaastased, nii
poisid kui ka tüdrukud. Vanemad lapsed
saavad paljude siin näiteks toodud esemete valmistamisega ise suurepäraselt hakkama. Noorematele on aga millegi „peaaegu
ise“ valmismeisterdamine toredaks kujutlusvõimet ja käelist osavust arendavaks
õppetunniks.
Raamatusse koondatud ligi 50 põneva
asja valmistamisel on rakendatud mitmekülgseid tehnikaid ja töövõtteid. Kasutatud on looduslikke materjale, taaskasutusena kogutut, aga ka poekaupa (tekstiilid,
helmed, voolimismassid).
Fantaasia ja isetege
isetegemise tahte ergutatamiseks on näida-tud võimalusi nii
praktilise otstarbega kui ka iluasjade valmistamiseks.
Toree
da
on ju endale saada
unismeelepäraselt kaunis-

Kõiki töödeks vajalikke materjale ja
tegevuste järjekorda illustreerivad üksikasjalikud värvifotod.
Raamatu autorid on aastaid töötanud
lasteaialastega ja juhendanud koolieelikute meisterdusringi. Kõik raamatus eitatud
tööd on lastega tundides mitmeid kordi ka
läbi katsetatud.
KADRI KIVIPÕLD ja KAIRE PAAVEL,
autorid
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mistatud
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