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„Onu Eedi“ Signe Ora   
Imearmas „Põlvepikuraamatu“ konkursi 2006.aasta laureaat! Lihtsalt loe ja naudi, ole sa suur või väike! 

 
„Minni ja rähmud“ Kristi Terep Mariliis Tähepõld 
Raamatus on otsekui muinasjutud, mille abil saavad väikesed meisterdamishuvilised oma loovust arendada 
käelise ja tunnetusliku tegevuse kaudu. Lastel aitab areneda värvimine pudruvärvidega, plätsimine saviga, 
liimimine kliistriga, mängimine seebivahuga. Vahel õpetab maailma tundma õppida ka uisutamine 

suhkrusiirupis, tõrude hüpitamine, kastanite veeretamine või kogunisti laulmine, rääkimata 
koosolemiserõõmust.  

       

„Tädi hakkab tuuleloheks“ Markus Saksatamm   

Olemas on emade- ja isadepäev, lastekaitsepäevast kõnelemata aga nüüd on tänu onu Markusele olemas 

vähemalt oma raamat, on muiates öelnud Leelo Tungal. Tuleb nõustuda Tähekese peatoimetaja Ilona 
Martsoniga,kes ei soovita raamatut neile, kes nalja ei mõista.   Kõigile ülejäänutele sobib see kindlasti. 

 

„Leemuripoeg Ville teeb sääred“ Kairi Look 

Nupukas Leemuripoeg Ville oma sõpradega  satub lõbusatesse seiklustesse Euroopas , kus külastavad 

tulbiturgu, vesikohvikut, kaubamaja ja kunstimuuseumi. Rännuteel juhtub nii mõndagi ja nalja saab kah! 

 

„Kati ja Jeti“ Kirill Teiter 

Vajalikud teadmised ohutuks liiklemiseks läbi mõnusalt veeretatud jutukeste, mis sobivad kõigile lastele kellel 
on aeg iseseisvalt liiklusmöllu sukelduda.  

 

„Anna hambad“ Epp Petrone 
Raamatust „Marta varbad“ juba tuttav tüdruk Marta saab endale väikese õe. Kahe õe mängud, kaklused ja 
leppimised on jäädvustatud lühikestesse soojadesse ja natuke naljakatesse lugudesse.   

 
„Geenid ja DNA“ 
Teekond teaduse   rajale algab esimesest sammust. Geneetika on oluline ja meid kõiki puudutav  teadus ja see 
raamat annab lastele algteadmised sel teemal. Raamatus selgitatakse mis on geeniteraapia, kloonimine, kuidas 
geenid on seotus haigustega ja mõtiskletakse selle üle kas geeniteaduse areng muudab elu paremaks või 

suurendab vastuolusid. 

 

„Kuninga kaardimeister“ Olivier Melano 

16.sajandil olid geograafilised kaardid suur varandus. Selleks, et jõuda saladusteni, mida kaardid endas peitsid, 
olid selle maailma vägevad valmis röövima, tapma ja  varastama . Raamat on otsekui põnevik, mis peidab 

endas ka ajaloolisi fakte. 

   

„Isa sokk on matkasell“ Aapo Ilves, Jaan Pehk, Contra, Alar Pikkorainen 

Väga meeleolukas luulekogu, mida sünnib lugeda väikestel ja suurtel. 

 
„Hanna ja Aleksi lood“ Janka Lee Leis, Kadri Ilves 
Hanna ja Aleks on õde ja vend. Nad on nutikad nagu lapsed ikka ja nendega juhtub igasuguseid häid asju. 
Autotid on lubanud raamatule järge sügise ja talve lugudes.   

   

„Suur nukuriiete raamat“ Liia Tammes 

Emadele ja vanaemadele, kes tahavad koos lastega lemmiknukkudele riideid õmmelda, pakub see raamat 
praktilisi nõuandeid kui ka silmailu.   

             
„Nõialuud“ Julia Donaldson, Axel Scheffler   



Kui nõid ja tema kass luua seljas läbi tuulise taeva tuhisevad, napsab tuul kaasa kõigepealt nõia mütsi, siis 

juuksepaela ja lõpuks võlukepi. Kaasahaarav lugu sõprusest koos võrratute piltidega saab kiiresti 
lemmikraamatuks. 

 

„Konna musi“ Andrus Kivirähk 
Konna musi on eriline! Kui hea see on ja mida teeb, saad teada raamatut lugedes! 

 
„Findus kolib välja“ Sven Nordqvist 

Finduse  ja Pettsoni lugude austajatele uus lugu üksinda elamise võludest ja valudest. 

 
„Linnud. Tiivuliste aastaring“ Tuul Sepp, Remo Savisaar   
Raamatus kulgeb teekond läbi aasta, alustades kevadest. Saab teada lindude pereelust, lemmiktoitudest, 

lauludest, kommetest ja talvitumispaikadest. 

 
„Nätsupaberi rännak“ Eve Hele Sits 
Lugu peost maha pudenenud väikesest nätsupaberist, kes satub ilma rändama. See on lugu unistustest ja 

looduse armastusest, mille käigus saab teada nii mõndagi looduse, prügi kui ka inimeste kohta. 

 
„Väike väle lepatriinu“  Helin Vinn 
Tore luuleraamat, mis pulbitseb vahvatest tegelastest: haldjatest, kes kannavad kastepiiskadest keed, 

unistades päkapikkudest, kes suurest hajameelsusest jõuluöö peaaegu maha magavad. Elu müstilise 
muinasjutu imed tuleb igaühel ise killukeste haaval kokku koguda ja mälestuste salalaekasse talletada. 

 
„Kuidas meil asjad käivad“ Anti Saar 

Raamatus räägib poole kolmene Vassel kuidas nende peres kulgeb igapäevane elu – kuidas süüa tehakse ja 
süüakse, õudusjutte räägitakse, tülitsetakse, päkapikke oodatakse, autoga sõidetakse, külalisi võõrustatakse, 
kirjutatakse ja joonistatakse. Üks igavesti tore lugemine igas vanuses pereliikmetele! 

 

„Pilliroo tänava lasteaed“  Janne Järva, Olivia Lipartia 
Raamat jutustab viiest hakkajast lapsest. Samuti leiab raamatust lahkeid näpunäiteid kuidas tulla toime 
kohutava kommiisu või puperdava südamega. 

 

„Salapärasuste käsiraamat“ Mauri Kunnas 
Juukseid püstiajavalt tõsiseltvõetav käsiraamat veidratest olevustest, salapärastest kohtadest ja kummalistest 
nähtustest: kõigest sellest, mida oled alati tahtnud teada kuid pole kunagi söandanud küsida. 

 
„Tere, kuidas läheb?“ Selemonas Paltanavicius 
14 kirja metsrahvalt. 

„Poiste kokaraamat“ 

Retseptiraamat on hea abimees kõigile algajatele või juba kogenud kokkajatele. Iga retsepti juures on lihtsad 
juhised ja valmistamise keerukuse näitaja. Köögis toimetamine on puhas lõbu! 

 
„Valguse värviline maailm“ Tiit Kändler 

Koolilastele mõeldud teadusraamat jutustab valgusest, värvidest ja mitmesugustest optilistest nähtustest. 

 
 

„Mutionu Mati“ Eve Hele Sits   
Lugu aia saladustest, suurematest ja pisematest aiaasukatest. Koos uute teadmistega õpid loodust rohkem 
armastama ja hoidma. 

 
„Armas ja lihtne!“ 



Üle 60 lihtsa, lõbusa ja oivalise meisterdamistöö igas vanuses lapsele. Raamat on hea ideedeallikas ka 

õpetajatele, emadele, vanaemadele ja kõigile teistele näpuosavatele meisterdajatele. 

 
„Üks suur õnnelik pere“ Lisa Rogak   

Mõnikord aitavad abitutel loomabeebidel ellu jääda ja üles kasvada teiste liikide esindajad, kes looduses võivad 
olla koguni vaenlased. Tänu lähedusele ja usaldusele võivad nad eriolukorras omavahel luua imelise turvalise 
kontakti. 

 

„Sünnipäevalood“   
Südamlik kimp  naljakaid ja rõõmsaid, mõtlike ja muhedaid sünnipäevalugusid. Tähelepanu väärivad ka 
kunstnike pildid. 

 

„Lotte ja kuukivi saladus“ Janno Põldma 
Koeraplika Lotte ei vaja küll tutvustamist kuid tema ja sõprade üha uued seiklused haaravad kaasa nii väikese 
kui suure lugeja. 

 

„Seiklused talus“ 
See raamat on  kõige nooremale lugejale, kes tunneb juba trükitähti. Muidugi sobib raamat talunikest ja nende 
koduloomadest ka hästi ettelugemiseks. 

 

„Mood ja stiil“ Hilary Lovell 
Üksikasjalised juhised rõivaste, kingade ja aksessuaaride joonistamiseks moehuvilistele. Raamat juhendabläbi 
kogu protsessi, alates töövahenditest kuni moestiilide, modellipooside ja disaininõuanneteni. 

 

„Kass ja kinopilet“ Markus Saksatamm 
Uued naljajutud, kus seiklevad uute tegelaste kõrval ka eelmistest lugudest tuttavad Mauri, Liisu ja teised. 

 
„Isa sokk on astronaut“  Aapo Ilves, Jaan Pehk,  Contra, Alar Pikkorainen 

Mõnus magustoit luulesõpradele. 

 
„Lotte ja kuukivi saladus“ Janno Põldma 
Lotte uued tegemised Leiutajatekülas ja  kaugemalgi. Klausi matkatarkus number kaks ütleb, et väga hea on 

koju tagasi tulla! 

„Matu unenäoline võidusõit“ 
Filmikangelane puksiirauto Matu seikleb ühel hetkel Tokios, seejärel leiab ennast sõbraotsinguil Londonist ja 

Pariisist. Loe, vaata pilte ja mängi! 

 
„Moori lood“ Maarja Lillemäe, Ain Raal 
Suvevaheajal koguneb taimetarkus läbi külaelanike ja laste humoorikate seikluste. 

 
„Väike puuraamat“ Phillip Clarke 
Saagem raamatu abiga põhjalikumalt tuttavaks meie kohal kõrguvate puuhiiglastega ja elusolendiga, kes 
peavad neid oma koduks. 

 
„Väike linnuraamat“ Sarah Khan 
Raamatust leiab põnevaid teadmisi algaja linnuvaatleja. 

 
„Petronella Õnneseen“ Dorothea Flechsig 
Väikesel Petronellal pole elukutsevalikuga muret, sest  teab kindlalt, et temast  saab loomauurija. Seni , kuni 
Petronella võib üksi oma kaugetele reisidele minna, elab ta väikeses külas, kus kõik tunnevad kõiki ja tegemisi 
jätkub hiliste õhtutundideni. 



 

„Puust juust“ Artur Jurin 
Toredad lood ettelugemiseks  ning esimeseks iseseisvaks  lugemiseks algklassi lastele. Huumoriga pikitud lood 
suudavad muigama panna nii poisse kui tüdrukuid. 

 
„Imelised naerupommid“ Elise Puls 
Paraja pikkusega fantaasiarikkad hea tuju lood, mille  tegelased satuvad nii äpardustesse kui lõbusatesse 
seiklustesse.  Jutukesed sobivad hästi unejutuks. 

 
„Imelik nõukaaeg“ Jaak Juske 
Lähiajalugu tutvustav raamat, mis vanemates kutsub esile nostalgilisi mälestusi ja lastes siirast üllatust kui 
lugeda ajast mil arvutimänge veel polnud. Teksti saadavad teravmeelsed ja humoorikad noore kunstniku 
Merilyn  Anvelti illustratsioonid. 

 
„Minu õnnelik elu“ Rose Lagercrantz, Eva Eriksson 
Soojad ja põnevad lood väikesest õnnelikust Dorast, kelle suurepärases elus lähevad asjad üha ülesmäge kui ta 
alustab kooliteed. Kuid siis juhtub midagi, mida Dora ei oska oodata… 

 
„Kus on armastus?“ Kätlin Vainola, Kertu Sillaste 
Mis värvi on armastus, kus on ta siis kui teda ei tunne, kas ta on elus, kas ta võib kaduda – neile ja veel 
mõnelegi filosoofilisele küsimusele saab vastuse sellest kõige väiksematele lastele kirjutatud raamatust. 

 
„Karuselli karusell“ Olivia Saar 
Mängud, uned, hellus, hool on soojad märksõnad mis läbivad seda imearmsat luuleraamatut. 

 
„Sinivant läheb lasteaeda“ Aino Pervik 
Kuna Sinivandi emme ja issi ei saa pojakest tööle kaasa võtta, siis tuleb tal täitsa üksi minna lasteaeda. 

 

„Kriminaalne suvevaheaeg“ Ilmar Tomusk 
Põnev järg Ilmar Tomuski krimijuttudele, milles peategelasteks Piia ja Mati, kes kriminalistidena peituvad Kribu 
ja Krabu nime taha. 

 

„Ütle mulle, kuidas!?“ Isabelle Fougere 
Raamat vastab ligi 200 küsimusele inimkeha, igapäevaelu, kultuuri, loomade ja looduse teemadel, mida lapsed 
küsivad ja millele täiskasvanud alati vastata ei oskagi või millele vastates kipuvad nad kimbatusse sattuma. 

 
„Must ja valge“ Maria Antons-Valner 
See raamat on tegelikult lausa kaks raamatut: 1. Raamat on luuletustega neile lastele, kes juba ise lugeda 
oskavad. 2. raamat oma luuletuste ja lauludega on natuke väiksematele lastele. 

 
„Sandri mikroskoop“ Kristiina Kass 
Rõõmupäev Kristiina Kassi loomingu austajaile, sest ilmunud on uus raamat! 

 

„Esmaabi käsiraamat lastele“ Margit Pärn, Mare Liiger 
Eesti autorite esmaabiraamat lastele. Autorite sooviks on, et laps mitte ainult ei oskaks abistada, vaid tahaks 
seda teha. 

 

„1000 ideed igavuse vastu“ Almuth Bart 
See raamat sisaldab endas sobilike ideede tulevärki sünnipäevapeoks või lihtsalt toredaks ettevõtmiseks koos 
perega. Ütle igavusele: „Hüvasti!“ 

 


