Kiri kooliõpetajatele
OOTAME 1. –4. KLASSIDE LAPSI „LUGEMISISU“ KASVATAMA
Viis põhjust „Lugemisisu“ programmis osalemiseks:
* Lugemisprogramm innustab lapsi raamatuid lugema.
* Lugemine annab lastele uusi teadmisi ja elamusi ning rikastab fantaasiat.
* Lapsed saavad ise valida uudiskirjanduse seast meelepäraseid raamatuid.
* Lugemist kinnistavad raamatute kohta tehtud loomingulised ülesanded.
* Lapsi tunnustatakse raamatute lugemise eest!
Lugemisprogrammis osalemine on lihtne:
* Alustuseks ootame 1. –4. klasse raamatukokku, kus lapsed saavad endale lugemispassi ja
jätavad endast märgi „Lugemisisu“ seinale.
* Raamatukogus valivad lapsed endale raamatu, mida nad pole varem lugenud. Valimisel
võib kasutada abivahendit, ehk „maitsevalijat“.
* Läbiloetud raamat pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse selle kohta loomingulised
ülesanded. Ülesanded on koostatud selliselt, et need sobivad enamasti mis tahes raamatu
juurde.
* Kui lapsed on läbi lugenud viis raamatut ja täitnud kõik ülesanded, ootame lugemispasse
raamatukokku.
*Kõik viie raamatu lugejad saavad lugemisdiplomi.
* Lugemisprogrammis osalevad klassid saavad registreeruda raamatukogu
teematundidesse, kus tutvustatakse raamatu loomise teekonda, mängitakse
lugemismänge, võisteldakse Kahoot-viktoriinis või õpitakse tähelepanu pöörama
raamatuillustratsioonile.
„Lugemisisu“ programmiga on sel hooajal üle Eesti liitunud 140 raamatukogu.
Lugemisprogramm toetub meie põhjanaabrite soomlaste kogemustel. Soomes sai
üleriigiline lugemisdiplomi programm stardi 2000. aastate algul ja seda on pidevalt
uuendatud ning viidud vastavusse riikliku õppekavaga.
„Lugemisisu“ programm kestab 12. oktoobrist 2020 kuni 15. maini 2021.
Lugemisprogrammi koostaja: Eesti Lastekirjanduse Keskus
Toetaja: Kultuuriministeerium
Liituge meiega Facebookis: www.facebook.com/groups/lugemisisu

Kiri lasteaiaõpetajatele
OOTAME 5-7-AASTASEID LAPSI „LUGEMISISU“ KASVATAMA
Hea õpetaja!
Kutsume Teid oma rühmaga „Lugemisisu“ programmis osalema. Lugemisprogrammi
eesmärgiks on innustada lapsi raamatutega sõbraks saama, pakkudes loetud
raamatulugude juurde mängulist lisategevust.
„Lugemisisu“ programm kestab 12. oktoobrist 2020 kuni 15. maini 2021. Igat rühma, kus
selle aja jooksul loetakse lastele ette viis raamatut ja täidetakse ühiselt loomingulised
ülesanded, tunnustatakse lugemisdiplomiga.
Lugemisprogrammis osalemine on lihtne:
* Alustuseks ootame rühma raamatukokku, kus saate endale ühise lugemispassi ja lapsed
jätavad endast märgi „Lugemisisu“ seinale.
* Raamatukogust laenatakse kaasa raamat, mille valimisel võib kasutada abivahendit, ehk
„maitsevalijat“.
* Läbiloetud raamat pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse selle kohta ülesanne. Kõik
ülesanded passis on koostatud selliselt, et need sobivad enamasti mis tahes raamatu juurde.
Mõne ülesande saab edukalt lahendada juba raamatukogu külastusel.
* Kui rühmas on läbi loetud viis raamatut ja täidetud kõik ülesanded, ootame lugemispassi
raamatukokku.
* Kõik lugemispassi esitanud rühmad saavad tunnustuseks ühise lugemisdiplomi.
* Lugemisprogrammis osalevad rühmad saavad registreeruda ka raamatukogu teematundi
„Nukitsamehe raamatukogu“.
„Lugemisisu“ programmiga on sel hooajal üle Eesti liitunud 140 raamatukogu.
Lugemisprogramm toetub meie põhjanaabrite soomlaste pikaaegsetel kogemustel.
Lugemisprogrammi koostaja: Eesti Lastekirjanduse Keskus
Toetaja: Kultuuriministeerium
Liituge meiega Facebookis: www.facebook.com/groups/lugemisisu

LUGEMISPROGRAMMI SELGITUSED JA LISAMATERJALID
Esimesel lugemisprogrammi tutvustusel klassi või rühma tegevusi raamatukogus:
* Sissejuhatus lugemise ja lugemisharjumuste teemal üldiselt. Miks on lugemine kasulik?
Kus on mõnus lugeda? Kus on võimalik lugeda?...
* „Lugemisisu“ programmi tutvustamine, käies koos läbi lugemispassi ülesanded, et lapsed
oskaksid passi täita. Koolilastel kontrollib täidetud ülesandeid õpetaja või
raamatukoguhoidja, olenevalt teie kokkuleppest.
* Oma näoga osalejamärgi joonistamine ja selle lisamine „Lugemisisu“ plakatile. Märgiga
kinnitab laps soovi programmis osalemiseks.
* Maitsevalija meisterdamine. Tegemist on mängulise lisavahendiga, mis aitab lapsel
otsustada, kas ta võtab lugemiseks ettejuhtunud raamatu või mitte. See võib olla kõigile
ühiseks kasutamiseks ka raamatukogu riiulil.
* Lugemispasside jagamine ja võimalusel esimese raamatuvaliku tegemine.
Lugemisprogrammiga kaasnevad lisamaterjalid on Google Drive’is.
* Lisa1_1_Plakat_A1
Iga raamatukogu saab A1-formaadis „Lugemisisu“ plakati.
* Lisa1_2_Plakat_A4
Plakat lugemisprogrammi tutvustamiseks, seda saab välja printida ka A3-formaadis.
* Lisa2_1 ja Lisa2_2 Osalejamärgid
Valikus on erineva suurusega osalejamärgid (väiksemaid mahub plakatile rohkem).
Rõõmsamaks väljanägemiseks võib neid printida värvilisele paberile.
* Lisa3_1_Lugemispass_koolile
Passi saavad lapsed ise ära värvida, esimese lehe võib printida värvilisele paberile.
* Lisa3_2_Lugemispass_lasteaiale
Passi täidab lasteaia õpetaja, ülesanded on rühmaülesed ja osalt võimalik täita ka
raamatukogu külastusel.
* Lisa3_3_Venekeelne lugemispass_koolile
* Lisa3_4_Venekeelne lugemispass_lasteaiale
* Lisa4_Maitsevalija_Lugemisisu 2019
„Maitsevalija“ voltimisjuhendi leiab SIIT. „Maitsevalija“ kasutamisel tuleb alustuseks öelda
arv ühest kümneni. Seejärel tuleb „maitsevalijat“ öeldud arv kordi kinni-lahti liigutada.
Otsustada saab selle järgi, mis tekst lõpuks „maitsevalijas“ nähtavale jääb.
* Lisa5_1_Märk
* Lisa5_2_Märgileht

* Lisa6_FB bänner
* Lisa7_Järjehoidja
* Lisa8_1_Diplom A4 värviline
* Lisa8_2_Diplom A4 mv
*Lisa8_3_Diplom A5 värviline
* Lisa8_4_Diplom A5 mv
Hooaja lõpus lisandub tagasiside tabel, kus soovime teada programmiga liitunud ja selle ka
läbinud laste arve ning raamatukogudes „Lugemisisu“ programmi raames läbi viidud
teematundide ja ürituste infot.
Lastele raamatuid pakkudes palume jälgida ka lastekirjanduse keskuse soovitusnimekirju,
mida igakuiselt täiendame.
Lugemisdiplomite üleandmise saab iga raamatukogu teha oma äranägemise järgi. Näiteks
võib lugemisdiplomeid jagada lastele koos klassi lõputunnistusega kooliaasta lõpus.
Olenevalt raamatukogu võimalustest ja tavadest saab lõpuürituse korraldamisel teha
koostööd kooli, noortekeskuse, mõne kultuuriasutuse või kohaliku omavalitsusega. Hea
võimalus on kutsuda diplomeeritavate lugejatega kohtuma mõni kirjanik või muu
kultuuritegelane. Diplomeid võib jagada ka klasside või rühmade kaupa väiksematel
kogunemistel.
Google Drive lingilt leiate lisaks lugemisprogrammile erinevate teematundide selgituste ja
metoodiliste materjalide kaustad ja failid:
- Teematund 1: „Nukitsamehe raamatukogu“ lasteaiarühmadele [UUS];
- Teematund 2: Illustratsioonitund;
- Teematund 3: „Lugemisisu“ mängude teematund;
- Teematund 4: „Raamatu teekond“;
- Kahoot-viktoriin „Eesti lastekirjanduse kuldvara tosin küsimust“ [UUS];
- Stardikoolitustel tutvustatud raamatute nimekiri 1.-2.10.2020
- Varasemate aastate „Lugemisisu“ passid ja diplomid.
Head „Lugemisisu“!
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