
2016 UUDISKIRJANDUSE SOOVITUSED 

„Beebivahetus“ Jan Ormerod Andrew Joyner 

Austraalia armastatud lasteraamatute autor on kirjutanud sooja ja lõbusa loo armukadedusest ja 
armastusest krokodillide peres. Krokodilli-Karoliine läheb beebikaupade poodi ja vahetab oma ilastava 
väikevenna uue beebi vastu. 

 

„Laste oma Eesti“ Aidi Vallik 

 Tore ettelugemine lasteaiaealistele lastele, milles räägitakse Eestist ja antakse teadmisi Eesti kohta. 
Raamat on piisavalt sisukas, vürtsitatud mõnusa huumoriga ja piisavalt lühike,  et laps seda kuulates või 

lugedes tüdineks. Pigem ei pruugi ta mõistagi, et on tublisti targemaks saanud. 

 

„Leena peenar“ ja „Ma kingin sulle jõe“ Epp Petrone 

Esimene raamatuist kuulub sarja „Meie pere lood“, mis on lühilood ühe pere tegemistest läbi lapse 
silmade. Uue raamatu peateema on ema kõhus ringi ujuv Leena, tema sünd ja esimene aaasta kasvades 
vanemate õdede Marta ja Anna kõrval. 

Teist raamatut läbib vanema ja lapse sideme emotsioon.Peategelased on maalitud nii, et nende sugu 
pole arusaadav. Nii saavad tegelastega samastuda nii ema, isa, poeg kui tütar. 

 

„Mina oskan aidata“ Kuulo Kutsar 

Peetrikese arstist vanaisa pani kirja, mida teha, kui juhtub õnnetus. Näiteks kellele helistada kui 
vanaema on murdnud jalaluu või kui mänguhoos näpud ukse vahele jäävad või kui jalg trennis krampi 
kisub... Loe sinagi, siis oskad ennast ja teisi aidata. 

 

„Väikese vimkaga perekond“ Mariliis Tähepõld  Kristi Terep 

Raamat, kuhu on koondatud Tartus tegutseva väikelaste huvirigi parimad soolatainameisterdused ja 

nendega seonduvad lood. Mõttelendu ja meisterdamislusti pakub see lugemine küllaga. 

 

„Kuidas saada rüütliks“ Cristina Björk Eva Eriksson 

Raamat on seitsmest väikesest poisist, kes harjutavad rüütliksolemist. Nende päevad on täis vaprust ja 
meelekindlust, salatarkusi ning kurjade lohede taltsutamist. Põnev lugemine lugemishimulistele 
noormeestele! 

 

„Emili ja oi kui palju asju“ Piret Raud 

Emili on kalake, kellele meeldib asju koguda. Ühel päeval saab ta kirja, et tema kõige tähtsam asi on 
kaotsi läinud. Emili ei tea aga mis see on ja kuhu kaduda sai. Nii et tuleb asuda otsima ei tea kust ei tea 
mida! 

 



„Uued udujutud“ Heiki Vilep 

Väike Madli ootab Une-Matit, kes mõistab mõnusaid lugusid veeretada. Juhtub ka sada, et pajatused 
toovad magusa une mõlemale ja Matil jääb neil õõdel töö hoopis tegemata. Aga ega töö pole jänes, et 
eest ära jookseb. 

 

„Minu pere on parim“ Mary Hoffman Ros Asquith 

Kõik pered on isemoodi.Polegi oluline, mis nägu või tegu on sinu pere. Sinu jaoks on ta kindla peale 
maailma parim! 

 

„Mis mulle meeldib“ Sulev Oll 

Iga selle raamatu luuletus jutustab millestki toredast. Mõnest luuletusest on saanud laul, mille on 
viisistanud Urmas Lattikas. Noodid raamatu lõpus. 

 

„Õpilase teaduse entsüklopeedia“ 

See raamat annab vastuse paljudele küsimustele koos ohtrate faktide ja ilmekate piltidega. Käsitletakse 
kõiki olulisi teemasid, mis on seotud füüsika, keemia ja bioloogiaga, alates plahvatuslikest 
reaktsioonidest kuni arukate robotiteni. Tähestikulise registri järgi leiab kergesti üles soovitud mõisted. 

 

„Kõigi aegade kosmoseraamat“ Mauri Kunnas 

Raamat lennutab kõik suured ja väikesed kosmosehuvilised orbiidile. Midagi niisugust ei ole enne 
kogetud. 

 

„Käpala lood“ Mauri Kunnas 

Keegi vist ei vaidle, et jõulud on aasta üks ilusam aeg, mil tuba kuuse piparkookide ja küünlavalgust täis. 
Sobivat jõulukinki pole aga alati lihtne hankida, eriti sellele kellel kõik juba olemas on. Sel aastal on 
härra Sarviste vahva jõuluüllatus see, mida Käpalas veel siiamaani meenutatakse. 

 

„Rasmuse vuntsid“ Ilmar Tomusk 

5 aastane Rasmus-poisi unistuseks on kiiresti suureks kasvada, sest suured võivad teha põnevaid asju. 

Ühel hommikul on üllatus suur kui ta ärkabki suurena ja vuntsidega nagu tema isal. 

 

„Nils Holgersson“ Selma Lagerlöf Günther Jakobs 

Lastekirjanduse klassikasse kuuluv teos, mis esmakordselt enam kui sada aastat tagasi. Kaunite 
illustratsioonidega trükk on kohandatud lugemiseks väikesele lugejale. 

 



„Barutino: puust sumomaadleja ja tema sõprade seiklused“ Veiko Märka 

Raamatu pealkiri räägib ise enda eest, humoorikaid seikluslikke lugusid ilmestavad Urmas Nemvaltsi 
pildid. 

 

„Pettsoni jõuluvanamasin“ Sven Nordqvist 

Jõulude juures on nende ootamine mõnikord toredamgi kui kättejõudnud pühad ise kõigi oma 
üllatustega. Ka Pettsoni taadil ja Findusel on toimetamist rohkem kui kunagi varem. Raamat sobib 
ühtviisi hästi jõulumeeleolu loojaks nii väikesele kui suurele lugejale. 

 

„Tähenärija ja Kiksadull“ Aino Pervik 

Tähenärija on tüüp, kes ajab igal pool täpsust taga. Kiksadull täpsusest lugu ei pea kuid sellest hoolimata 
on need kaks selli parimad sõbrad. 

 

„Kurru-Nurru vurrud“ Epp Petrone 

Raamat on järg pereraamatutele.Uue raamatu peaosaline on varjupaigast perre võetud triibuline kass. 
Leena on pere lastest ainus kes kassikeelt mäletab – veel sellest ajast kui ta ingel oli. Nii õpetabki Leena 
Kurru-Nurrule inimeste maailma ja Kurru-Nurru õpetab lapsele kassimaailma. 

 

„Lumekuninganna ja igavene talv“    

Raamatu abil saab õppida tegema hurmavaid soenguid, nagu kannavad meie lemmikprintsessid Anna ja 
Elsa. Iga soengu juures on fotod, mis näitavad selle tegemist samm-sammult. Raamat utsitab usinasti 
katsetama ja kombineerima. Niisiis – seiklus alaku! 

 

„Laste mõtlemise ja male raamat“ Jaak Kõdar 

Raamatu eesmärgiks ei ole seatud kasvatada igast lapsest maletaja, küll aga sooviks autor et iga 
huviline oskaks mõelda, just nii nagu ta mängiks malet.Iga õppimine on mäng ja iga mäng on õppimine. 
Hinda seda vana mängu ja käi koos Pupsiga läbi tee malebeebidest malepääsukesteni ja sinu oskused 
kasvavad koos sinuga. 

 

„Laste kokakool“ Michael König 

Väike kokaõpik aitab samm-sammult saavutada peakoka tiitli. Lisaks söögitegemisele saab üht-teist 
teada ka vajaminevate toiduainete kohta. 

 

„Nupuvend“ Ulf Stark 

Autori koneljandas raamatus on Stureby eradetektiividel käed jalad tööd täis. Ulfi vend ütleb, et uurija 
töö on ohtlik ja pole mõeldud nubludele ning seepärast ei saa väikevend Ulf mängu tulla. Aga ta 
alahindab Ulfi kavalust, kes ajab asju pisut omamoodi ja ootamatult. 



„Kui me olime maailmas üksi“ Ulf Nilson Eva Eriksson 

Tuntud Rootsi lastekirjanike raamatust õhkub emotsionaalsust ja soojust. Kaks vennakest avastavad 
ootamatult et on jäänud vanemateta. Laskmata mina norgu tulevad nad täbarast olukorrast auga välja. 

 

„Mitte kaotada!“ Viiu-Marie Fürstenberg 

Raamat on Reena päevik tema esimesest nii-öelda uue elu aastast. See on lugu läbipõrumisest kuni 
esimese armumiseni. 

 

„Avasta imeline maailm“ 

Fotod ja sajad üllatavad faktid jutustavad eepilistest rännetest, suurejoonelistest loodusimedest kuni 
mõistatuslike muistsete salakirjade ja peadpööritavate ekstreemspordialadeni. 

 

„Hiir, kes oskas võõraid keeli“ Markus Saksatamm 

Kentsakas raamat, milles jänes otsustab hakata trollibussiks, koer ja tomat teevad bändi, kapsauss ronib 
kuule, lõngakera hakkab unistama ja mida kõike veel. Lustakas lugemine on kirjaniku kümnes raamat. 

 

„Sinivant kuulab unejuttu“ Aino Pervik 

Armas unejuturaamat väikesest Sinivandist, kes ei tahtnud magama minna, kuid unejuttu tahtis küll 
kuulata. 

 

„Tähed – öötaeva teejuht kogu perele“ Adam Ford 

Universumi otsatus on inimesi lummanud aastasadu. Raamatus on selgitatud lihtsal viisil mida teatakse 
Suurest Paugust, mustadest aukudest, tähtede sünnist ja elu tekkimisest meie planeedil. 

 

„ Jõks Matemaatikamaal“ Heiki Vilep 

See on raamat, kus numbrid on sõbrad ja sõpradega ajaveetmine on ju lõbus. Võib lugeda lustaka 
jutuna, võib kasutada ka koolitunnis omandatu kinnistamiseks. Kogu tegevus toimub ilukirjanduslikus 
võtmes kuigi möödaminnes võetakse  üksipulgi koost lahti liitmise, lahutamise, korrutamise ning 
jagamise põhitõed. Tutvutakse ka ühikute ja kujunditega. 

 


