
VÄIKELAPSE RAAMATUD  

1. Beebiraamatud  

1.1 Must valgete illustratsioonidega kontrastidel põhinevad raamatud (vanusele 0-3 elukuud)  

Sest beebide nägemine on sinnamaani veel üpris kehv. Oluline ei olegi mida lugeda, vaid et laps 

seostaks lugemist rahuliku ja etteaimatava päeva osaga, kui kõlab vanema rütmiline ja mahe hääl. 

Need ei ole mõeldud lapsele üksi vaatamiseks, lugemine võiks olla ikkagi ühistegevus.  

 

Tana Hobani "Black and White"  Avaneb nagu akordion ja 
põhimõttelt saab ka laps 
sealseid pilte kõhuli olles 
uudistada. Tegu on Amazoni 
hinnangute järgi nr 1 
beebiraamatuga. 

 

Eestis müügil raamat "Pildid 
beebidele" 

Pooled raamatu piltidest on 
must-valget värvi. 

 

Leidub interneti lehekülgi, kust on võimalik printida välja must-valgeid pilte. Iseasi, kui mugav on neid 

isetehtud „kaarte“ beebiga koos vaadata.  

1.2 raamatud teistest beebidest (huvitav ka veel 1,5-aastasele!) 

Kõikjal räägitakse, kuidas beebidele meeldib näha teisi beebisid. Raamatud reaalsete 

beebifotodega pole erand. 

 

Baby Faces Selle raamatu valisin, sest 

võrreldes teiste 

samateemaliste 

beebiraamatutega oli selles 

enim erineva näoilmega 

beebipilte - 16 tk. 

Väikemehele väga väga 

meeldib see raamat! Vaatab 

ja naerab! Meeldib ka 19-

kuuselt väga.  

 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/0061172111/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0061172111&linkId=331bf227a1d71d83f05d8aac0a94cfaa
http://felistella.eu/ee/raamatud/lasteraamatud/pisiponnidele/pildid-beebidele-tsuhh-tsuhh
http://felistella.eu/ee/raamatud/lasteraamatud/pisiponnidele/pildid-beebidele-tsuhh-tsuhh
https://www.amazon.co.uk/gp/product/0789436507/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0789436507&linkId=4eab05a2027617f53fe7995201173a7e


 

Global Babies kuulub 

mittetulundusorganisatsiooni 

The Global Fund For 

Childreni poolt loodud 

raamatusarja. Ilusate fotode 

kõrval on lühike tekst selle 

kohta, kust on laps pärit. 

Samas sarjas on ka Global 

Baby Girls ja Global Baby 

Boys. Hea võimalus 

tutvustamaks lapsele ka 

teistsuguse nahavärviga 

beebisid! 

 

 

The Babies and Doggies 
Book 

on humoorikas ja imeilusate 

fotopiltidega raamat sellest, 

mida kõike teevad nii beebid 

kui ka koerad: mängivad 

palli, kallistavad, 

nuusutavad, istuvad, 

mängivad veega jne. See on 

raamat kõigile beebi ja 

koeraarmastajatele ehk siis 

täpselt see, mis Väikemehele 

meeldib! 

 

1. Igapäevaelu raamatud.  

Kõik see, mis on lapse ümber ja millega laps igapäevaselt kokku puutub. Olgu selleks, siis esimeste 

sõnade raamatud, raamatud ujuma, parki või vanaema juurde minekust. 

2.1. Esimeste sõnade raamatud. 

Mida realistlikumate piltidega seda parem.  

 

Esimesed sõnad minu ümber Üks pilt leheküljel. 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/1580891748/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1580891748&linkId=e97a6556561f6bb17be86f234acbae82
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1580894399/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1580894399&linkId=807acb6f6d72a3a236eb328b7b0ea88c
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1580894399/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1580894399&linkId=807acb6f6d72a3a236eb328b7b0ea88c
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1580894402/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1580894402&linkId=29d83ff8fe963975ae5547289601aec2
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1580894402/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1580894402&linkId=29d83ff8fe963975ae5547289601aec2
https://www.amazon.co.uk/gp/product/0544444779/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0544444779&linkId=7da39b237c6d494122dbcf8520bbc000
https://www.amazon.co.uk/gp/product/0544444779/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0544444779&linkId=7da39b237c6d494122dbcf8520bbc000
https://www.rahvaraamat.ee/p/esimesed-s%C3%B5nad-minu-%C3%BCmber/810539/en?isbn=9789949810710


 

Sõnad minu päevas. Mida 
näen, kuulen, katsun, maitsen.  
 

Alates 6ndast elukuust. 4 pilti 
ühel leheküljel. Papiraamat.  

 

100 esimest sõna  

 

 

2.2. Kodus. Koduesemed, igapäeva toimingud. 

 

Päev meie kodus. 

 

 

https://www.rahvaraamat.ee/p/s%C3%B5nad-minu-p%C3%A4evas/810540/en?isbn=9789949810154
https://www.rahvaraamat.ee/p/s%C3%B5nad-minu-p%C3%A4evas/810540/en?isbn=9789949810154
https://www.rahvaraamat.ee/p/100-esimest-s%C3%B5na/48784/en?isbn=9789949166770


 

Kodus on tore! Klapiraamat, mis tutvustab 

lapsele erinevaid tubasid ja 

mis seal teha saab. Minu ja 

väikemehe üks lemmikuid. 

Väljamüüdud, ent 

raamatukogus olemas. 

 

 

 

Sachen suchen. 
Sachen hören: 
Meine Welt 

Soovituslik alates 18 kuud, 

ent kuuldes raamatu põnevaid 

helisid, hakkas see raamat 

Väikemehele kohe meeldima 

– ca 10 kuuselt alates. Iga 

päev vähemalt korra vaatame 

seda. Helidest on esindatud 

mänguauto, poes kassast 

läbilöömise heli, telefon, 

köögimikser ja WC-potist 

kostev vee peale laskmise 

heli. Ilusad realistlikud pildid. 

Samas sarjas on veel ka 

nt Muusikainstrumentide 

ja Sõidukite helide raamatud. 

 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/3473437336/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=3473437336&linkId=81386faaee69845195efa8e8999e1297
https://www.amazon.co.uk/gp/product/3473437336/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=3473437336&linkId=81386faaee69845195efa8e8999e1297
https://www.amazon.co.uk/gp/product/3473437336/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=3473437336&linkId=81386faaee69845195efa8e8999e1297
https://www.amazon.co.uk/gp/product/3473437727/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=3473437727&linkId=ea18f180538bdc1586fd26be5f04b353
https://www.amazon.co.uk/gp/product/3473437719/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=3473437719&linkId=70bdc076dba3598d5909418a4b21ad9a


 

Bedtime! Raamat päris maailma laste 
unerituaalidest, mis meeldib 
1,5-aastasele Väikemehele 
VÄGA. Ja mulle ka! 
Ostsin Amazonist 
taaskasutatuna (saab seal 
raamatut lehitseda). Samas 
sarjas on teisigi ägedaid, nagu 
käte puhtana hoidmisest, potil 
käimisest jne. 

 

 

1.3. Linnas, väljas, arsti juures. Nt parki, poodi jne.  

Campbelli Busy sari on hiiglaslik! Sealt leiab üle 30 erineva paksude lehtede ja liikuvate 

piltidega interaktiivse raamatu - üks asukoht põnevam kui teine! Lisaks on seal hästi ilusad ja 

selged pildid, mis kohe kutsuvad antud teemal arutama. EDIT: nii mõnegi sama sarja raamatu 

palusime Väikemehe esimeseks sünnipäevaks. Kõige lemmikumaks on olukorrad, millega 

meil laps on enim kokku puutunud: lennujaam, ujula ja rand. 

 

Busy 

Swimming 

Sisu nähtav siin. Seal on kõik, 

mida üks väikelaps võib ujuma 

minnes kohata (liumäed, veepargi 

torud, ujumisrõngad, riiete 

vahetamine, pesemine jne). See 

on üks Väikemehe lemmikuid. 

 

https://www.amazon.com/Bedtime-Small-World-Gwenyth-Swain/dp/1575051621/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1428171702&sr=8-2&keywords=bedtime+small+world&linkCode=sl1&tag=midwesmontes-20&linkId=a403c6c4cbb9f1e826d7260f4ec95fbd
https://www.amazon.com/Bedtime-Small-World-Gwenyth-Swain/dp/1575051621/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1428171702&sr=8-2&keywords=bedtime+small+world&linkCode=sl1&tag=midwesmontes-20&linkId=a403c6c4cbb9f1e826d7260f4ec95fbd
https://www.amazon.com/Bedtime-Small-World-Gwenyth-Swain/dp/1575051621/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1428171702&sr=8-2&keywords=bedtime+small+world&linkCode=sl1&tag=midwesmontes-20&linkId=a403c6c4cbb9f1e826d7260f4ec95fbd
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1447277023/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1447277023&linkId=bc964cc20d0ac0e1e44f3397057e6e64
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1447277023/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1447277023&linkId=bc964cc20d0ac0e1e44f3397057e6e64
https://www.littlebookworm.com.my/busy-swimming-campbell-busy-book-series


 

Busy 

Airport 

Väikemehe kohustuslik kirjandus 

igal lennureisil – lemmik! 

 

Busy 

Beach 

Lemmik rannaraamat! 

 

 

Lastearsti juures. Klapiraamat. Pildid perearsti 
juures tehtavatest 
toimingutest: kaalumine, 
mõõtmine, vaktsineerimine. 
Kuna seal on lisaks piltidele ka 
tekstiosa, siis see hakkas huvi 
pakkuma ca 17-kuuselt. 

https://www.amazon.co.uk/Busy-Beach-Books-Campbell/dp/1529004179/ref=pd_sbs_14_19?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1529004179&pd_rd_r=43610c45-b356-4db0-8979-ab8ae58bf214&pd_rd_w=Z0uZd&pd_rd_wg=Kvqdd&pf_rd_p=96cae456-8d7a-4bc1-91c7-9b20b4dfd7c9&pf_rd_r=5J01DK6D6CQR9JGVJT34&psc=1&refRID=5J01DK6D6CQR9JGVJT34
https://www.amazon.co.uk/Busy-Beach-Books-Campbell/dp/1529004179/ref=pd_sbs_14_19?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1529004179&pd_rd_r=43610c45-b356-4db0-8979-ab8ae58bf214&pd_rd_w=Z0uZd&pd_rd_wg=Kvqdd&pf_rd_p=96cae456-8d7a-4bc1-91c7-9b20b4dfd7c9&pf_rd_r=5J01DK6D6CQR9JGVJT34&psc=1&refRID=5J01DK6D6CQR9JGVJT34


 

Ene arsti juures. Lugu sellest, kuidas laps ronis 
kõrgele ja kukkus pea katki, 
mis viis arsti juures õmblemise 
ja plaastri panekuni. Tavaline 
looraamat, hakkas huvi 
pakkuma ca 17-kuuselt.  

 

Minu esimesed kogemused. Seal lood ka hambaarsti juurde 
minekust, kostüümipeole 
minek, lennujaamas toimuv 
jne. Looraamat, pakkus huvi 
alates ca 17-kuuselt. 
 
Kuigi mulle väga meeldib selle 
raamatu detailsus eri 
situatsioonide kirjeldamisel, 
siis ei pea ma õigeks rääkida 
lapsele asjadest, milleks ta 
valmis ei ole. Näiteks, et 
hambaarsti juures tehakse 
süsti ja puuritakse. Need on nii 
koledad sõnad, mida ei peaks 
keegi kasutama. Pigem võiks 
ca kuni 7-aastasele lapsele 
öelda, et hammas pannakse 
unerohuga "magama" ja 
hammast "puhastatakse". 

 

 

Kaspari 
lood 

Pikk tekst ja pigem suuremale lapsele. 
19-kuusele Väikemehele veel huvi ei 
paku. 



 

 

Laura 
lood 

Saadaval nii lugude kogumikud kui ka 
eraldi lugudena. Kohati halb kõnekasutus 
ja küsitavad reageeringud 
lapsevanemate poolt laste käitumisele. 
Vajalik sageli teksti korrigeerida ette 
lugedes. 19-kuusele Väikemehele veel 
huvi väga ei paku. 

 

 

 

 

2.4 Toit. 

Lisaks sõnaraamatutes olevatele piltidele mõned spetsiifilisemad: 

 

Soup Day Lugu sellest, kuidas noor tüdruk 
ja ema lähevad turule supiks 
vajaminevat ostma, kuidas nad 
suppi kodus valmistavad 
samm-sammu haaval ja 
seejärel üheskoos perega 
söövad. Pakub Väikemehele 
väga huvi, kuna oleme suured 
supisõbrad. Samas sarjas on ka 
pitsa valmistamise raamat. 

 

 

3. Minu keha. 

3.1 Kehaosad, riided, hamba-ja enesepesu. 

https://www.amazon.co.uk/Soup-Day-Melissa-Iwai/dp/1250127726/ref=sr_1_1?keywords=soup+day&qid=1582322451&s=books&sr=1-1


 

Where is Baby`s Belly 
Button? 

Hiiglaslike klappidega 

kehaosade õppimise 

raamat, mis on saanud 

meeletult head 

tagasisidet. Kuigi minu 

arvates on see titekate 

piltidega ja kõik kehaosad 

pole esindatud, siis 

millegi pärast meeldib 

Väikemehele see raamat 

VÄGA. Meie igapäevane 

lektüür. Ka 1,5-aastaselt 

lemmik. 

 

 

Haare waschen, Zächne 
putzen (Juuste pesemine, 
hammaste harjamine) 

Klapiraamat, mis on 

soovituslik üle 24 

kuustele eelkõige just 

teksti tõttu, ent sobib ka 

juba varem, sest enne-

pärast muutuvad pildid 

meeldivad ka juba 

pisematele. Kõiksugu 

pesemise, juuste 

harjamise, potil käimise ja 

muu isikliku hügieeniga 

seotud teemad. Meeldis 

Väikemehele eriti ca 14-

kuuselt.  

 

 

Augen, Bauch und Hände: 
Mein Erstes Körperbuch 
(Silmad, kõht ja käed: 
minu esimene 
keharaamat) 

on ilusa kunstiga ja 

realistlike piltidega 

raamat keha 

tundmaõppimise 

temaatikal. Soovituslik 

alates 18 kuud. EDIT: 

üks lemmikuid alates 

aastasest. Seal on nii 

palju, millest rääkida ja 

mida arutada väga 

erinevas eas! 

 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/0689835604/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0689835604&linkId=baa2d3086cbc9ab431767f32e2136b09
https://www.amazon.co.uk/gp/product/0689835604/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0689835604&linkId=baa2d3086cbc9ab431767f32e2136b09
https://www.amazon.co.uk/gp/product/3473317624/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=3473317624&linkId=8ea6ee32c0a86cdcdef5630c0490213d
https://www.amazon.co.uk/gp/product/3473317624/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=3473317624&linkId=8ea6ee32c0a86cdcdef5630c0490213d
https://www.amazon.co.uk/gp/product/3473317462/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=3473317462&linkId=4bdd1df81ab4e25940a3fd1dbc539c87
https://www.amazon.co.uk/gp/product/3473317462/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=3473317462&linkId=4bdd1df81ab4e25940a3fd1dbc539c87


 

Kas tunned? Sinu keha Pildiraamat. Paksud lehed. 
Mulle väga meeldib see 
raamat, sest seal ilusad 
realistlikud pildid. 
Väikemehele ka meeldib – 
avastasime selle 
raamatukogust, kui 
Väikemees oli ca 1,5-
aastane. Hea meelega 
kuulab, kui ma talle seda 
loen. Siiski ise valib ta seda 
riiulist harva.  

 

Mikk läheb õue.  
 

Riidesse paneku lugu. Aitab 
korrata erinevaid 
riideesemeid. Mõõdukas 
huvi. 

 

Minu pea. Samas sarjas ka 
minu kõht, minu käed ja 
minu jalad. 

Ei paku huvi. Võib olla seal 
liiga palju teksti väikelapse 
jaoks ja raamatu 
illustratsioonid ei püüa 
piisavalt tähelepanu?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Enese hügieen: potil käik.  

 

Kes tegi? Ideaalne võimalus 

selgitada lapsele, kuidas 

kõik loomad, putukad ja 

inimesed seda asja ikka 

teevad. Imeilusad pildid ja 

toredad klapid. Väikemehe 

lemmikklapp on vaal, sest 

üllatuslikult on vaala 

väljaheide roosa. Aitab 

normaliseerida seda 

väljutamise tegevust. 

 

 

On My Potty Potty raamatus on palju pilte 
ning väga vähe teksti, ent 
kuna lehekülgi on palju, siis 
alla aastane seda veel läbi 
lehitseda ei jaksa. EDIT: 
Väikemees on alates 14-
kuuselt raamatust iga 
päevaga aina enam 
huvitatud. Tunneb rõõmu, kui 
sealne tegelane pärast pikka 
potilkäiku lõpuks midagi potti 
saab ja järgneb vanemate 
poolne kiitus. Ju tunneb 
ennast selles loos ära. :D 
Hädavajalik! 

 

Kaspari esimene pissipott Aitas lapsele selgitada 
tunnet, kui piss tuleb püksi, 
aga muidu küsitavate 
vanemlike hinnangutega, 
liiga pika tekstiga lugu. 
Rääkivad ja riides jänesed. 

 

 

3.3. Tunded.  

https://pood.koolibri.ee/kes-tegi-esimesed-kusimused-ja-vastused
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1406328375/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1406328375&linkId=3e62ed6fbf62ec532f9b4ab2e996ef2a


 

 

 Baby Faces Selle raamatu valisin, sest 

võrreldes teiste 

samateemaliste 

beebiraamatutega oli selles 

enim erineva näoilmega 

beebipilte - 16 tk. 

Väikemehele väga väga 

meeldib see raamat! Vaatab 

ja naerab! Meeldib ka 19-

kuuselt väga.  

 

 

Minu tunded Imeilusate piltide, teksti ja 

sõnumiga raamatud, siis 

pole 11-kuune Väikemees 

veel nendeks valmis. Ka 19-

kuuselt ei paku veel huvi. 

Samuti on seal tegelaseks 

riietes jänes... Liiga palju 

infot, lehekülgi ja pole ei 

klappe, mida avada, häält, 

mida kuulata ning otseselt, 

midagi piltidel ei toimu. 

Peaks aga sobima pigem 

sinna esimese eluaasta 

lõpupoole, kui enda tunnete 

teadvustamine saab rohkem 

aktuaalne olema.  
 

4. Muutused kodus/elus: raamatud kolimisest, uue venna/õe saamisest, lasteaeda minek jne. 

Järgnevad raamatud ei ole meie 11-kuusele Väikemehele veel piisavalt haaravad, aga usun, et 

esimesel eluaastal või vähemalt selle lõpupoole saame neid ehk vaikselt lehitsema hakata. 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/0789436507/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0789436507&linkId=4eab05a2027617f53fe7995201173a7e
http://koolibri.ee/kataloog.php?search=minu+tunded&mcid=1


 

You Were the First Raamat sellest, kuidas 

esimene laps jääb alati 

esimeseks olenemata 

sellest, kui palju uusi 

õvesid lisandub. Aitab 

lapsele kinnitada, et teda 

armastatakse ja ta on sama 

eriline kui uus beebi. 

Pisarakiskuja. Raamatu 

lehitsemise video siin. 

 

 

Kust tulevad lapsed Ilus klapiraamat. 

 

 

Minu esimesed 

kogemused 

Seal nt lugu kutsika 

võtmisest, kolimisest, 

esimesest päevast 

lasteaias.  

 

 

5. Armastusest, perekonnast ja teistega läbisaamisest raamatud, viisakus, nt lühilood. 

Üheks suurimaks eeliseks beebiga lugemisel on minu arvates just see lähedus ja side, mis 

lugemisel lapsega tekib. Seetõttu olen igati päri selle mõttega, et beebi raamatukogus võiks olla 

vähemalt üks raamat, mis räägib sellest, kui väga sa last armastad. Miks mitte lugeda seda 

unejutuna. 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/0316185337/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0316185337&linkId=cca27ef7dad4d6ec558ee61be6040dde
https://www.youtube.com/watch?v=MU9fPPZrgnc
https://www.raamatukodu.ee/kust-tulevad-lapsed-esimesed-kusimused-ja-vastused
https://varrak.ee/raamatud/minu-esimesed-kogemused/
https://varrak.ee/raamatud/minu-esimesed-kogemused/
https://varrak.ee/raamatud/minu-esimesed-kogemused/


 

Love you Forever 

(Pop Up Edition) 

on samuti raamat pigem 

minule. Väikemehele meeldib 

pilte vaadata. See on lugu 

sellest, kuidas noor ema hoiab 

oma beebit ning talle lauldes 

kussutab teda edasi ja tagasi. 

Ja terve ta elu, igas lapse 

eluetapis, hoiab ta oma poega 

ja kiigutab teda öeldes, et ta 

armastab teda kuni lõpuks 

ema on ise nii vana, et poeg 

võtab ta sülle ja vastab emale 

samaga, mida ema on terve 

elu teinud. See on nii liigutav 

ja nii ilusti kirja pandud, et kui 

ma suudan ükski kord ilma 

heldimuspisarata selle läbi 

lugeda, meeldib see mulle 

veel rohkem. EDIT: ca 14-

kuuselt oli üks Väikemehe 

lemmikuid, sest lehekülgedel 

saab tegelasi jms liigutada 

ruumiliselt. 

 

 

Are you my 

Mummy (Little 

Polar Bear) 

Lühike looga katsumisraamat 

(pehme kõht). Hästi armas ja 

lihtne lugu sellest, kuidas 

väike karuke käib küll 

pingviini, hülge, vaala ja 

kelle veel juures, küsides, kas 

nemad on ta ema, sest neil on 

tõepoolest sarnasusi. Ometi 

aitavad väikesed erinevused 

loomade vahel jõuda 

arusaamiseni, et jääkaru emad 

nad ei ole. Ühest küljest 

lühike, lihtne ja (minu jaoks) 

liigutav lugu, ent teisest 

küljest õpetab ka erinevusi ja 

sarnasusi märkama. Samas 

sarjas on ilmunud ka 

tiigri, jänese ja pardiga lugu. 

Ideaalne alla 1,5-aastasele. 

Rääkivad loomad. Vahepeal 

oli lemmikuks. 

 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/1770859659/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1770859659&linkId=221be23c7857997c7431b4bc8fcefd06
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1770859659/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1770859659&linkId=221be23c7857997c7431b4bc8fcefd06
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1845616766/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1845616766&linkId=4035da07a3dfc45e5fdcf59a3a796322
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1845616766/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1845616766&linkId=4035da07a3dfc45e5fdcf59a3a796322
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1845616766/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1845616766&linkId=4035da07a3dfc45e5fdcf59a3a796322
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1845616782/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1845616782&linkId=49376f4bf1c16715653c3d5cff5805af
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1845616782/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1845616782&linkId=49376f4bf1c16715653c3d5cff5805af
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1845616774/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1845616774&linkId=c7699d73b22f448555ff6bd2cf79377c
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1845616758/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1845616758&linkId=6862d502f19611b190710c00064e1a4c
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1770859659/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1770859659&linkId=221be23c7857997c7431b4bc8fcefd06


 

Pärdiku pähkel on eesti keelne sarnane 

versioon eelnevale raamatule, 

kus pärdik otsib enda ema, aga 

palju -palju rohkem lehekülgi 

(5lk vs 32lk), mistõttu alla 

aastane ei jaksa kindlasti nii 

pikka lugu kuulata. Autoriks 

kuulus lastekirjanik Julia 

Donaldson. Raamatukogus 

olemas! Rääkivad loomad. 

1,5-aastasele pakub huvi, 

kuulab kogu loo. Varem 

polnud valmis. 

 

 

 

 

 

Ma aitan sind. Pane 
plaaster peale.  

on viite loomakleepsu 
sisaldav loomade 
"ravimise" raamat (saab 
kleepida üha uuesti ja 
uuesti). Ostsin kasutatud 
raamatu ning pestes 
kleepsud vee all puhtaks oli 
tegu nagu uuega. Hästi 
kiidetud paljude 
arvustajate poolt – 
Väikemehele ka väga 
meeldib. Teemaks on siis 
see, et erinevad loomad 
saavad eriti koomilistes 
situatsioonides mingit 
moodi viga ja siis on lapsel 
võimalus justkui plaastriga 
kõik jälle korda teha. Ma 
pole kunagi nii palju 
naernud, kui seda raamatut 
vaadates, sest need 
situatsioonid on nii 
võimatud! Ilus suurte 
kaantega kõvakaaneline 
raamat. Tõesti kohustuslik!  

 

 

6. Ilm ja aastaajad, pühad. Aja mõistet iseloomustavana sobiks siia alla alakategooriana ka 

öö/päev temaatika. Pühad: jõulud, lihavõtted, kadripäev-halllloween, sünnipäev.  

https://www.raamatukodu.ee/index.php/pardiku-pahkel


 

Aasta meie 

kodus. 

Õpiraamat 

väikelastele.  

 

 

 

 

Spring, 

Summer, 

Autumn, Winter  

Pole vist Montessori 

pedagoogi, kes ei 

kiidaks Gerda Mulleri 

aastaaegade sarja. 

Tegu on imeilusate 

pildiraamatutega, kus 

pole üldse teksti. 

Eesti keeles ma nii 

põhjalikku 

aastaaegasid 

käsitlevat raamatut ei 

leidnud.  Pildid 

räägivad aga enda 

eest. Vist kui iga 

raamat eraldi osta, 

siis on need raamatud 

suurema formaadiga 

kui neli tükki korraga 

ostes. Ostsin 

komplekti kõigi nelja 

raamatuga siit. 

 

 

The Four 

Seasons 

on Vivaldi muusikal 

põhinev aastaaegade 

raamat. Igal leheküljel 

on üks muusikapala ja 

imeilus pilt vastavast 

aastaajast. Tegu on 

muusikaraamatuga, 

mida vaatame 

vähemalt kord päevas. 

Raamatusisu nähtav ja 

kuulatav siin. 

 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/1782504737/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1782504737&linkId=e9b88b1417e7250a8ae74eb26fe5d686
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1782504737/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1782504737&linkId=e9b88b1417e7250a8ae74eb26fe5d686
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1782504737/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1782504737&linkId=e9b88b1417e7250a8ae74eb26fe5d686
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1782504737/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1782504737&linkId=e9b88b1417e7250a8ae74eb26fe5d686
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1474922074/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1474922074&linkId=97269429bd5e2f62e87c350871f3f044
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1474922074/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1474922074&linkId=97269429bd5e2f62e87c350871f3f044
https://www.youtube.com/watch?v=L7LRlcTB_pI


 

 

Was machen wir 

im Winter? 

EDIT: oleks ma 

varem teadnud, siis 

alates 16ndast 

elukuust on meie 

lemmikuks 

Ravensburgeri 2-4-

aastastele mõeldud 

Wieso?Weshalb? 

Warum? raamatutest 

erinevad aastaaegade 

raamatud: seal on 

rohkem pilte, väga 

palju realistlikke 

situatsioone (nt talvel 

lumesahk lükkab lund 

teelt ära, auto kaetud 

lumega, piparkookide 

tegemine jpm, millest 

lapsele rääkida), 

klapid, mille alla on 

ALATI põnev piiluda 

ja imevähe teksti. 

 

 

 

 

  

 

7. Värvid, kujundid, numbrid, tähed, vastandid.  

Värvi- ja numbriraamatuid on nii palju ilusaid ja erinevaid! 

https://www.ravensburger.de/produkte/kinderbuecher/wieso-weshalb-warum/was-machen-wir-im-winter-32653/index.html


 

Suur värvide 
raamat. 

Üheks kõige ilusamaks 
värviraamatuks on 
minu arvates. 
Ainukeseks miinuseks 
on see, et see pole 
üldse haarav 
väikelapsele - ei 
mingeid klappe ega 
põnevaid kohti. 

 

Minu värvid Kuigi minule väga see 
raamat selle kunsti 
tõttu ei meeldi, siis 
Väikemehele meie 
raamat väga meeldib. 
Just seetõttu, et seal 
saab klappe avada, 
erinevad pindu 
katsuda ja delfiinide 
ketast pöörata. Pakkus 
huvi juba ca 7-kuuselt. 

 

Laste maailm. 
Värvid. 

Klapiraamat 
lihtsustatud piltidega. 
Pakkus Väikemehele 
huvi ca 15-17-kuuselt.  

 



 

Otsi ja leia  Ülipaksude lehtedega 
reljeefne raamat, kus on 
ainult 6 numbrit! Millegi 
pärast meeldib see 
Väikemehele nii 7-kuuselt 
kui ka veel 19-kuuselt.   

 

Numbrid. Minu esimene 
Grühvel. 

Väga Väikemehele meeldis 
vanuses ca 14-17-kuud, 
kuigi seal pole klappe.  

 

 

Minu esimene aabits. Ca 17-kuuselt oli üks 
lemmikuid, sest seal ilus 
riimuv tekst. Õngega 
kala püüdev rebane ja 
muud tegelased 
inimeste toiminguid 
tegemas pole muidugi 
kõigi soovituslikum..  
 
Sama sarja Matemaatika 
raamat ei paku üldse 
huvi. 

 

   

 

Minu raamat Alguses arvasin, et tegu on 
pigem üle 3-aastasele 
lapsele sobiva raamatuga, 
ent eksisin. See on sobiv 
igale eale. Alla 2-aastase 
jaoks on see ehk veel 
natuke liiga pikk, aga täppe 
ja erinevaid värve on sealt 
huvitav vaadata. See ei ole 
tavaline raamat vaid 

https://pood.koolibri.ee/otsi-ja-leia-arvud
https://www.apollo.ee/minu-raamat.html


tõeline maagiaraamat, sest 
need värvilised täpid 
ärkavad justkui ellu, kui 
jälgida raamatus antud 
juhiseid!  

 

 

 

 

 

Vastandid. Liikuvad kettad, sõrmega 
lükatavad klapid. Täitsa tore 
raamat. Pakub huvi ka veel 
19-kuuselt, lihtsalt vahepeal 
vajalik roteerida raamatut 
(st et poleks kogu aeg riiulis 
nähtaval).  

 

Opposites Otsisin realistlike piltidega 
raamatut vastanditest ning 
leidsin National 
Geographicu sulest ilmunud 
raamatu! Pakub mõõdukat 
huvi. 

 

Vastandid. Minu esimene 
Grühvel. 

Pole klappe, aga VÄGA 
meeldis Väikemehele ca 15-
17-kuuselt. 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/1426310439/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1426310439&linkId=5b1581249b187d37a1d9515a2dc3a7da


 

Lustakad vastandid Liiga lihtsakoelised pildid. 
Kuigi seal avatavaid klappe, 
siis see ei paku huvi.  

 

 

Enne ja 

pärast 

on raamat, mille ostsin Väikemehele 

täiesti juhuslikult ning see on täielik 

hitt! Esiteks on seal lahedalt 

avanevad leheküljed - lehekülje 

keskele lisandub lisaosa, teiseks on 

seal ilusad lühikesed (!) riimuvad 

tekstid ning kolmandaks on seal 

väga ilusad pildid. Väikemehe 

lemmikuks on koht, kus ema suurest 

beebikõhust saab lehekülje 

avanedes titavoodis olev beebi. Kui 

ma seda talle selgitan, siis ta alati 

muigab! :D 

 

Üleval ja all Sama sarja raamat aga Väikemehele 

jälle üldse ei meeldi. Tõenäoliselt 

seetõttu, et sinna on sattunud 

keerulisemad pildid, nt selgita 

lapsele pilti, kus hiir sööb 

viljaterasid või äikesepilvede ümber 

tiirlevate lindude juurest lööb äikest. 

Võib-olla hakkab meeldima. 

Vahepeal pakub huvi.  

 

 

8. Sõidukid 

https://pood.koolibri.ee/enne-ja-parast
https://pood.koolibri.ee/enne-ja-parast
https://pood.koolibri.ee/uleval-ja-all


 

Põrinal ja mürinal Saime selle, kui 
Väikemees on ca 
aastane ja osutus 
paariks kuuks tõeliseks 
hitiks.  

 

On the Go Touch and Feel 
(Magic Windows) 

Selle sarja raamatud 

on Väikemehe 

lemmikud. Seal on 

hästi erinevate 

tekstuuridega lehed, 

mida on endalgi (!) 

põnev katsuda. Ja 

pildid on hästi 

värvilised ja ilusad. 

Igal leheküljel on 

väike mõistutekst ning 

vastuse saab teada, kui 

tõmmata aken 

lehekülje seest välja. 

Antud raamatus on 

traktor, katamaraan, 

allveelaev, 

kosmoselaev, lennuk, 

rong, tuletõrjeauto jne. 

Huvitav kuni ca 16nda 

elukuuni. 

 

 

Alles, was Räder hat  Valisin selle raamatu, 

sest see oli Amazon.de 

järgi nr 2 autosid ja 

ronge käsitlev 

lasteraamat ja sealsed 

joonistused on nii 

selged ja ilusad. 

Soovituslik alates 18 

elukuud. Toredad 

liikuvad pildiosad! 

Pakub huvi alates ca 

1,5-aastasest saadik. 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01F7XXAVK/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=B01F7XXAVK&linkId=f9f3d1405bef0ad49d225fedb84a293e
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01F7XXAVK/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=B01F7XXAVK&linkId=f9f3d1405bef0ad49d225fedb84a293e
https://www.amazon.co.uk/gp/product/3473315877/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=3473315877&linkId=f4d34f89182774063cb4607d32fd2547


 

 

 

Tut! Tut! Alle meine 
Autos 

Sama kunstniku poolt 
tehtud raamat. Samuti 
soovituslik alates 18 
kuud. Kahjuks ei ole 
midagi interaktiivset, 
aga mulle meeldib, et 
selles raamatus on eri 
lehekülgedel loo 
arendused, nt ühel 
leheküljel on see, kuidas 
tuletõrjujad end valmis 
seavad tuletõrjejaamas 
ja järgmisel on näha, 
kuidas nad tulekahjut 
kustutama asuvad. Või 
ühel on näha, kuidas 
plaanitakse hakata maja 
ehitama ja järgmisel 
pildil on juba osa majast 
valmis. 

 

 

Kopp ja kraana teevad tööd Hästi lahe eesti keelne masinate 
raamat, kus igal pildil oleva kohta 
jätkub iga kord palju uut ja 
põnevat. Seal leheküljed 
"avanevad" suuremaks. 

 

Construction Sites: Lift and 
Look 

Klapiraamat. Igale leheküljele 

on peidetud väike jänes. Ma ei 

ole selles traktori-kaubikute 

valdkonnas pädev, ent selles 

temaatikas olevatest 

raamatutest olid selles 

realistlikud pildid ja mitte liiga 

palju infot, mis väikese inimese 

ära ehmataks. Siiski põnevaid 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/0794527280/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0794527280&linkId=432a4c7e7b44672b8672671c819e7949
https://www.amazon.co.uk/gp/product/0794527280/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0794527280&linkId=432a4c7e7b44672b8672671c819e7949


detaile on seal küllaga ja kui 

huvi selle temaatika vastu peaks 

suurenema, siis ma suudaks 

seda raamatut mitmeid kordi 

lugeda. 

 

 

 

9. Loomad: 

9.1 Maailma loomad. 

Loomade sõnaraamatud piltidena: 

 

101 esimest sõna. 
Loomad. 
 

Imeilusate realistlike 
piltidega meie lemmik. 
Saime kui Väikemees 
sai aastaseks. Endiselt 
lemmik. 

 

Kas tunned? Loomad.  
 

Uus sarnane. 



 

Minu metsloomad 19-kuuselt huvi veel ei 
paku. Palju pilte ja 
natuke teksti.  

 

100 sõna. Loomad Pildiraamat 100 
sõnaga. Seal on klapid. 
Kodus ei ole, aga külas 
on meeldinud. 

 

Katsumine: 

 

Tee mulle pai. Loomad. 
Samas sarjas on ka 
taluloomad, koduloomad. 

Ei olnud saada, kui Väikemees 
oli väike, aga tundub hea 
alternatiiv. 



 

Life in the Joungle Touch 
and Feel (Magic Windows)  

Üks meie mõlema 

lemmikraamatutest! Nii 

palju põnevaid eri materjale 

ja lisaks veel liikuvad 

leheküljed! Väikemehe 

lemmikuks on papagoi 

sinine "karvane" kõht ja 

sädelev mardikas, minu 

lemmikuks liblika siidised 

tiivad. 

 

 

Bright Baby Touch and Feel 
Baby Animals 

Üks esimesi katsu-ja 

tunneta raamatuid, mis 

Väikemehele ostsin. Seal 

on 5 eri looma: jänes, 

lammas, koer, tiiger ja tibu. 

Millegi pärast meeldib see 

raamat Väikemehele iga 

päevaga aina enam, kuigi 

usun, et on paremaid 

sellelaadseid katsumise 

raamatuid. Ca 14-kuuselt 

enam huvi ei paku. 
 

Hääled: 

 

 

Woodland Sounds (Noisy 
Books) 

Selles sarjas on NII palju 

imeilusaid raamatuid, et raske 

oli valida. Hästi palju põnevaid 

detaile ja autentsed 

metsahääled: vihmasabin, 

mesilaste sumin, rähni 

toksimine, saarma 

veesulpsatused jne. Lisaks on 

palju mitmetasandilisi kohti, 

auke, kust paistev pilt on 

järgmisel leheküljel hoopis 

uues võtmes ning põnevaid 

detaile. Väikemehe üks 

lemmikuid. 

 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/0762418435/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0762418435&linkId=3434beca5851d7f4bd7cafa00e49ebce
https://www.amazon.co.uk/gp/product/0762418435/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0762418435&linkId=3434beca5851d7f4bd7cafa00e49ebce
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1843324172/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1843324172&linkId=5059d776b29ecb503f1b199fe99b4d37
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1843324172/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1843324172&linkId=5059d776b29ecb503f1b199fe99b4d37
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1474936814/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1474936814&linkId=7829a09b70587a11c338ff2bc78271a1
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1474936814/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1474936814&linkId=7829a09b70587a11c338ff2bc78271a1
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1843324172/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1843324172&linkId=5059d776b29ecb503f1b199fe99b4d37


 

 

Discovery: Growl with 

the Animals 

Kuigi selle raamatu arvustused 

pole Amazonis just parimad, 

siis meile see raamat väga 

meeldib. Otsisin raamatut, kus 

oleksid erinevad võimsad 

loomahääled ning kuulates 

sealset karuhäält võttis meil 

kõigil esimene kord küll kõhus 

kõhedaks. Võib ju öelda, et 

hääli saab ka ise teha, aga vot 

vaala, delfiini, hüaani ega 

jõehobu häält ei oskaks mina 

küll teha. Pildid on ka 

realistlikud. Raamat, mis alati 

püüab Väikemehe tähelepanu! 

Ootan juba huviga, millal ta 

õpib ise looma ja loomahääle 

nuppu omavahel seostama ja 

ise vajutama – ca 16-kuuselt. :) 

Selles sarjas on ka palju 

erinevaid raamatuid. 

 

Klapid: 

 

 

Snowy 
Animals 
(First 
Explorers) 

Selles sarjas on samuti mitmeid väga ilusaid 
raamatuid, mis muutis valiku väga keeruliseks. 
Lühikesed tekstiosad, paksud leheküljed, 
raamatud on väikelapsele paraja suurusega, 
liigutatavad piirkonnad ja piisavalt kirjud, et 
tähelepanu ja põnevust jätkuks ka vanemas 
eas. Raamatus on kokku neli kaheleheküljelist 
lehte. Esialgu pakkusid huvi klapid, siis alates ca 
15-kuuselt pildiservas olevate samasuguste 
piltide leidmine suurelt pildilt.  
 
Meil samast sarjast veel „In the jungle“, „Night 
animals“ ja „Wild animals“, mis kõik huvitavad. 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/1684126932/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1684126932&linkId=3fed21832d22ac1945bd2337dad0d81f
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1684126932/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1684126932&linkId=3fed21832d22ac1945bd2337dad0d81f


 

 

 

Munch ja 
Sniff 

kuuluvad kuulsa lastekirjaniku Matthew 

Van Fleet'i innovatiivsete raamatute 

varamusse. Samasse sarja kuulub veel ka 

Lick.  Need on hästi vastupidavast 

materjalist raamatud. Põnevate ja värviliste 

piltidega, leidub nii katsutavaid kohti (7tk) 

kui ka klappe (4tk), mis panevad looma 

liikuma, nt kuidas kobras puitu närib. 

Väikemees jälgib alati põnevusega ning 

usun, et need raamatud pakuvad talle veel 

huvi väga pikalt. Munchis on küll teemaks 

suu, ent lisaks sellele, et seal on näha, 

kuidas erinevad loomad söövad oma 

lemmiktoite, on seal ka põnevad pildid 

näoilmete ja häälte kohta. Video 

raamatusisu kohta nähtav siin. See on mu 

mehe üks lemmikutest, mida Väikemehele 

ette lugeda. Sama autori New York Times 

nr 1 Bestsellerid on raamatud Tails ja 

Dogs. 

 

Looraamat: (pakub huvi alates ca 15-kuuselt) 

 

Me peame 

karujahti 

Tegu on 20 keelde tõlgitud pildiraamatuga, 

mis põhineb Inglise rahvalaulul. Lugu on 

selline, et isa läheb lastega karujahile. Nad 

lähevad läbi heina, muda, külma vee jne 

(lirts-lörts jt hääled) kuni lõpuks jõuavad 

karukoopasse ja seistes silmitsi karuga 

saavad aru, kui kehv plaan see oli. Seejärel 

põgenevad nad tuldud teed pidi karu eest 

koju tagasi. Lapse jaoks ongi põnev see, et 

loo alguses läbi käidud kohad tormatakse 

nüüd uuesti läbi. Väikemeest hakkas see 

lugu huvitama siis, kui perekond kohtus 

karuga. Kuulab nüüd hea meelega. Sobib 

pisikestele, sest seal on palju kordusi ja saab 

teha põnevaid hääli, nt läbi metsa minnes 

samm-põnts, samm-põnts jne. 

 

9.2 Koduloomad-ja taluelu. 

Katsumine: 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/1442494255/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1442494255&linkId=b8aa462ec6d94d00bdc8fd6c909b992d
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00VYNZ27S/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=B00VYNZ27S&linkId=df70a0daef41944a3e57f9981edbc5fe
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1442460490/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1442460490&linkId=181df7137851cf2edc9c88cce4e16db2
https://www.youtube.com/watch?v=AcF06y31A8g
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1416941371/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1416941371&linkId=35b598d43b403b2c1985f0fb6264b307
https://www.apollo.ee/me-peame-karujahti.html
https://www.apollo.ee/me-peame-karujahti.html
https://www.apollo.ee/me-peame-karujahti.html


 

Kodutalus 

(Võluaknad) 

on eesti keeles 

väljamüüdud, ent 

prantsuse keeles 

saadaval. See on 

Väikemehe nii 

lemmik, et ta teeb 

seda raamatut 

vaadates sealsele 

lamba- ja 

koerapildile 

musi! Nii väga 

meeldib talle see 

puuduta ja tunne 

raamat! 

 

Vaat kus lugu Alternatiiv  

Hääled: 

Farm Sounds (Noisy Books) ja Armsad loomalapsed on meie ühed alates 7-kuuselt! Teksti on 

mõlemas hõredalt, Farm Soundsis on asjalikum tekst. Armsate loomalaste tekst sisaldab 

mõttetuid fakte. Mõlemad on hääleraamatud. Kellele siis ei meeldiks nunnud loomabeebid? 

 
 

 

https://www.amazon.co.uk/ferme-livres-%C3%A0-toucher/dp/2842182340/ref=sr_1_1?keywords=mandy+archer+la+ferme&qid=1559583812&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/ferme-livres-%C3%A0-toucher/dp/2842182340/ref=sr_1_1?keywords=mandy+archer+la+ferme&qid=1559583812&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1474921213/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1474921213&linkId=f1707123e604701f13db5313cac7b8ee
https://pood.koolibri.ee/armsad-loomalapsed


Klapid ja lühilugu: 

 

Peitusemäng 
loomadega 

on minu üks lemmikuid 

klapi-ja 

tunnetusraamatuid, sest 

esiteks on seal lihtsalt 

nii palju põnevaid 

detaile (nt igal 

leheküljel on peidus 

väike kollane part), 

teiseks on sealsed 

klapid suured ja 

korralikud ning 

kolmandaks on seal 

erisuguse materjaliga 

katsutavad kohad, nt 

isegi lehekülje servas 

olevad pisikesed tibud 

on tehtud "pehmena". 

Väikemees avab hea 

meelega klappe, ent 

mulle tundub, et tema 

maitsele on rohkem 

meelt mööda 

värvirikkamad 

illustratsioonid 

(raamatus pigem 

pastelsemad toonid). 

 

Väike kutsu, kuhu 

sa kadusid?  

on lugu sellest, kuidas 

koeraema oma 

koerakutsikat otsib. 

Klapiraamat. Klappide 

all olevad pildid 

võiksid olla 

põnevamad ja tundub, 

et selle raamatu kunst 

on Väikemehe jaoks 

liiga "tavaline". Ajaga 

meeldib aina enam, 19-

kuuseltki vaatab hea 

meelega. Palju 

huvitavamate 

peidupiltidega on 

inglise keelne samal 

teemal olev, kuigi 

ebarealistlik, sest nt 

klaverisse on end 

peitnud jõehobu ja 

https://www.rahvaraamat.ee/p/v%C3%A4ike-kutsu-kuhu-sa-kadusid/1014267/et?isbn=9789949440948
https://www.rahvaraamat.ee/p/v%C3%A4ike-kutsu-kuhu-sa-kadusid/1014267/et?isbn=9789949440948


kellakappi madu, 

raamat Where`s Spot. 

 

 

Mängime kassi ja 

hiirt 
on väljatõmmatavate 

piltidega lugu sellest, 

kuidas kass üritab hiirt 

leida. Piisava 

pikkusega (12lk), 

ilusad värvid, paksud 

lehed ja hoiab küll 

väikese inimese 

tähelepanu. Veider, et 

raamatu tagaküljele on 

märgitud: 18+kuud, 

sest juba 11-kuune 

Väikemees suudab 

sealset minimaalset 

teksti kuulata. Sama 

autori poolt on ka teisi 

sarnaseid eesti keelseid 

raamatuid, ent nendes 

tekst kohati veidra 

sisuga. 

 
 

9. 3 Putukad ja kahepaiksed. 

 

A Bug`s World Touch and 
Feel (Magic Windows) 

Ilmunud ka eesti 

keelsena, ent 

läbimüüdud. 

Järjekordne 

Võluakende sarja 

raamat, kus on põnevad 

peidupildid ja 

tekstuurid. 

 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/0723263663/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0723263663&linkId=58af42f88ea13be881b11df263e6eb89
https://www.amazon.co.uk/ferme-livres-%C3%A0-toucher/dp/2842182340/ref=sr_1_1?keywords=mandy+archer+la+ferme&qid=1559583812&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/ferme-livres-%C3%A0-toucher/dp/2842182340/ref=sr_1_1?keywords=mandy+archer+la+ferme&qid=1559583812&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01K3HNDPS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=B01K3HNDPS&linkId=2beeb247dbc368c3c9a7378f7ea60213
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01K3HNDPS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=B01K3HNDPS&linkId=2beeb247dbc368c3c9a7378f7ea60213


 

 

Little Yellow Bee ja 

Little Green Frog  

 

on hästi paksude 
klappidega raamatud, 
mis on mõeldud 6+kuu 
vanustele. Väikemehele 
meeldib pigem Little 
Yellow Bee, sest sealsed 
illustratsioonid on 
selgemad/vähem 
kunstilised.  

 

 

First Explorers. Brilliant 
Bugs. 

Väga meeldib see 
värvikirev klapiraamat. 

 

Röövikul on kõht tühi on maailmakuulsa 
lastekirjaniku Eric Carle 
kõigi aegade üks 
hinnatumaid vanu 
lasteraamatuid. Lisaks 
sellele, et loos kasvab 
väike näljane röövik 
munast ja kookonist 
ilusaks liblikaks, õpetab 
see ka nädalapäevi, 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/1680520830/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1680520830&linkId=e73e15cd902959521cc7f2f74f07c232
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1680520822/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1680520822&linkId=15ca02a9ac2d14102017eeee41605563


loendamist, tervislikku 
toitumist ja on ka 
interaktiivne. 
Raamatukogus olemas. 
Pigem üle 1,5-aastasele. 
Väikemehel 19-kuuselt 
huvi mõõdukas. 

 

Lepatriinu. Minu 
esimesed avastused. 

Palju pilte lepatriinude 
elust ja lühikesed tekstid. 
Lisaks mõned 
killeleheküljed, nt milline 
näeb välja lepatriinu 
kõhualune. Pakub 
Väikemehele väga huvi 
alates 1,5-aastaselt.  

 

9.4 Veeloomad 

 

Meresügavustes 

(Võluaknad) 

Eesti keeles 

väljamüüdud, aga inglise 

keelsena saadaval. 

Võluakende all on 

peidus huvitava 

tekstuuriga tehtud 

troopiline kala, meritäht, 

haikala, kilpkonn, 

kaheksajalg, vaal, 

merihobune ja merisiil. 

 

 

Sea Creatures (First 

Explorers)  

Selles First Explorers 

sarjas on nii palju 

huvitavaid raamatuid, 

millel on imeilusad 

pildid, paksud tugevad 

lehed, lükka-tõmba 

klapimehhanism, 

põnevad faktid, mitte 

liiga paks ja kuna igal 

pildil on väga palju 

toimumas, siis on seal ka 

otsimismängu tegemise 

võimalused ehk siis 

raamat pikaks ajaks. 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01FIYJOQS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=B01FIYJOQS&linkId=22a2276fef53b541a98652565de0ab7e
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01FIYJOQS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=B01FIYJOQS&linkId=22a2276fef53b541a98652565de0ab7e
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1509832610/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1509832610&linkId=e7253526383b1a21c20e7c6315e25977
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1509832610/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1509832610&linkId=e7253526383b1a21c20e7c6315e25977


Ideaalne raamat alla 

kolme aastasele 

raamatuhuvilisele! 

 

Tell me About the Sea on selgete piltidega, 

suurte klappide ja 

põnevate detailidega 

raamat. Saadaval vaid 

kasutatuna. Lemmik juba 

pikka aega. Mida 

vanemaks laps saab, seda 

rohkem avastamisrõõmu. 

 

10 Kosmos, ööelu 

Esialgu ei pakkunud huvi. Huvi hakkas tekkima ca 14-kuuselt. Sellel teemal palju ägedaid raamatuid 

natuke suurematele.   

 

Night sounds  Raamat erinevatest ööhäältest. 
Eri perioodidel väga lemmik. 

 

Wess es dunkel wird Väga põhjalik klapiraamat 
sellest, mida enne uinumist 
tehakse, mida teevad loomad 
öösiti, kes öösiti töötavad jne. 
Väikemehel huvitav alates ca 
15-kuuselt. 

 

First explorers. Night animals.  Klapiraamat loomade öiste 
tegevuste kohta. Erinevalt 
sama sarja teistest raamatutest 
hakkas hiljem huvi pakkuma. 

 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/1846468981/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1846468981&linkId=2da4876b661508aedc0008597da5971c
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1474933416?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&linkCode=xm2&creativeASIN=1474933416
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1509832629?ie=UTF8&tag=minuperspekti-21&camp=1634&linkCode=xm2&creativeASIN=1509832629


 

Elu Marsil. Looraamat: astronaut lläheb 
Marsile elu otsima ja ei märka, 
et „tuulnukas“ tal selja taga, 
puändiga. Imevähe teksti. 1,5-
aastane kuulab huviga kogu 
loo.  

 

Imeilusa tekstiga unejutud: 

Unejutuks võiks olla raamat, mis ettelugejale endale meeldib. Midagi südamlikku, mis räägib magama 

jäämisest. Või eespool mainitud lugusid sellest, kui väga sa last armastad. Enamasti seal ikka rääkivad 

loomad. 

 

Kuidas loomalapsed magama 
jäävad – lühike ilus riimuv tekst.  

 

Ilusaid unenägusid, mu kullake! 
Teksti pikkus looti erinev.  

 

https://www.rahvaraamat.ee/p/kuidas-loomalapsed-magama-j%C3%A4%C3%A4vad/1023335/et?isbn=9789949620685
https://www.rahvaraamat.ee/p/kuidas-loomalapsed-magama-j%C3%A4%C3%A4vad/1023335/et?isbn=9789949620685

