„Lugusid kuulsatest eestlastest“ Loone Ots
Raamatus onlood kuulsatest eestlastest, kes kõik on alguses olnud väikesed poisid või tüdrukud.
Igaüks neist on omamoodi tubli. Aga mõnikord tehakse ka koerust või juhtub neil mõni äpardus. Aga
lapsed on ausad ja kõik paha saab klaaritud. Kõiki lapsi ühendab veel üks omadus: nad julgevad teha
seda, mida õigeks peavad. Siis aga kasvavad nad suureks ja teevad asju, millest nad väikestena
unistadagi ei osanud
„Laste transpordientsüklopeedia“
Ammu enne mootorsõidukite leiutamist võis teedel näha mitmesuguseid sõidukeid - kaarikuid,
postitõldu, voorimehetroskasid ja muidki.
1922.aastaks oli toodetud 2 miljonit Model T-d, aga 2000.aastaksoli maailma autotootmine jõudnud
35 miljoni autoni aastas.
Sisukas käsiraamat on kasutamiseks nii kodus kui koolis.
„Paul ja Paps rändamas“ Susanne Weber
Nendes ettelugemiseks mõeldud lugudes on lasteaialaps Paul koos isaga rändamas. Nad käivad
kikivarvul (miks küll), reisivad, sõidavad vesijalgrattaga, meisterdavad ja unistavad.
„Pailapsiin“ Ene-Maris Tali
Kõik suured avastused saavad alguse millestki tavalisest....Nii algavad lood rohuteadlaste Aleksander
Suhkru ja Peeter Pipra tegemistest. Raamatus on 7 lugu, mille tegelasteks on pahandusetegijad , kes
saavad abi rohust pailapsiin ja professorite krutskitest.

„Vingus näoga klouni pihtimus“ Tiia Toomet
Noorele lugejale mõeldud sarja viies raamat, kus kirjanikud valivad oma loomingust
lemmikuid.
„Atsi tunded“ Anne-Mari Alver ja Marko Pikkat
Soe ja südamlik raamat väikesest Atsist, kes isa abiga saab selgust oma sisemisest
emotsioonidemootoris mis koosneb rõõmust, lootusest, igatsusest, kaotusvalust, leinast,
kurbusest, kadedusest, vihast, uhkusest ja veel mõnestki tundest.
„Kaval-Ants ja Vanapagan“
Raamatus on tuntumad lood juhmi peremehe ja kavalpeast sulase vägikaikavedamisest.
Tänapäeva maailmas, kus hea ja kuri kipuvad piire kaotama, võib muistne rahvajutt
ootamatult päevakohaselt mõjuda.
„Kuidas karta, kui üldse hirmu pole ehk pööningulood“
„Muti jahi päev ehk õuelood“ Mihhail Stalnuhhin

Südamlikud lood pisikese, suurte silmadega ruuge kassipoja ja kohevakarvalise pontsakate
käppadega kutsika kasvamisest. Vaprad tegelased ei lase liiga teha endale ega oma armsale
kodule, isegi mitte kurjal rotil või ülbel kõutsil.
„Minu koerad“ Jaan Rannap
Raamat autori neljajalgsetest lemmikutest, kes on temaga oma elu jaganud. Lugeda saab
foksterjer Popi, kõigi sõber erdelterjer Eti, lõukoer Bella, saks lambakoer Reti lustlikust elust.
„Triinu tomat“ Ilmar Tomusk
Väike Triinu otsustab peale oma kuuendat sünnipäeva, et hakkab põllumeheks. Kas üldse ja
kelle abiga see plaan õnnestub saad teada kui loed seda raamatut.
„Füübits“ Heli Lukner Mare Müürisepp
Füüsika aabits ehk füübits on teaduse ja tehnika esimene lugemik algklassilastele. See on
valminud koostöös lastega, sest nemad teavad kõige paremini millest on mõtet kirjutada ehk
siis mis on neile huvitav.
„Appi Lapselapsed tulevad“ Louis Espinassous Frederic Lisak
Selle raamatu abil on looduses lihtne aega veeta ja ideed ei saa kunagi otsa. See raamat on
nagu salapärane kast, kuhu mahub palju väikesi saladusi, üllatusi, teadmisi, mänge ja
naljakaid omatehtud mänguasju lahedateks tegevusteks. On ka natuke imenippe ja trikke,
mis aitavad looduse lapselastele põnevaks teha, lubavad autorid.
„Meie värvikirju maailm“ Susanne Orosz
Lugusid lastele eri rahvaste kommetest, mis on hoopis teistsugused kui meil. Neid tundma
õppides laieneb silmaring ja saame teada kui huvitavaid traditsioone maailmas on. Millal
Hollandis jõuluvana käib ja millega ta kohale sõidab? Millised on Jaapani tüdrukutepeo
traditsioonid? Kas vastuseid neile küsimustele? Kui mitte, siis asu usinasti raamatut lugema.
„Salasõna“ Wimberg
Hurraa! Tuttava lastekirjaniku uus fantaasiat ja põnevust õhkav raamat. Selles on kõike –
tulnukaid, kolle, tonte, Getter Jaani aga muidugi on jutte tavalistest peredest tavalistes
kodudes.
„Lemmiklooma teine elu“ Tiina Männapsoo
Lugu elust, surmast ja armastusest, lugu mis puudutab kõiki kel on või olnud mõni
lemmikloom. Mis saab meie lemmikutest, kui nad ühel kurval päeval meie keskelt lahkuma
peavad? Kas neid ootab uus elu? Kas me kohtume kunagi mingil moel uuesti?
„Väikese taimetarga 12 saladust“ Maret Makko

Toredate lugudega õpetab raamat kaasaja nutipõlvkonnale meie esivanemate
taimeteadmisi ja loodusega kooskõlas püsimist. Taimetark Mareti abil õpime iseennast
aitama ravimtaimede abiga. Lisaks sellele kuidas taimi kasutada, õpime neid ka korjama,
kuivatama ja säilitama.
„Mina olen siil“ Maia Kutšerskaja
Raamatust saab teada kuidas siilikesed sünnivad, kui hästi nad kuulevad ja lõhna tunnevad,
millised eksiarvamused inimestel siilide kohta on. Saame teada mida ta tegelikult armastab,
milliseid elupaiku armastab, mida okstel kannab ja palju palju muudki mida ka täiskasvanud
sageli okaskera kohta ei tea.
Raamatu lõpus on vahva nimekiri raamatutest, mis on abiks kui soovid siilide kohta veel
rohkem teada saada!
„Isamoodi unejutud“ Ilmar Tomusk
Vahva autoluksepast isa võtab tütrekese soovil ette igal õhtul üks naljakas unejutt ise välja
mõelda. Mõnel õhtul suudab Marta läbi une mõmiseda tänusõnad toreda jutu eest aga
juhtub sedagi, et alles siis kui Marta pole tükil ajal enam ühtegi küsimust küsinud, saab isa
aru, et tüdruk on ammu magama jäänud.
„Hobune Henry unenägu“ Margus Karu
Soe ja fantaasiaküllane lugu, mis laiendab lugeja silmaringi ja süda saab julgust täis! Hea
sõber on kuldaväärt ja üksteist aidates saab igal pool hakkama, nii maal kui linnas.
„Ütle mulle kui palju“ Emilie Gillet
„Ütle mulle, kus!?“

Elisabeth Marrou

„Mikside raamat“

Isabelle Fougere

„Millal see oligi?“

Geraldine Maincent

„Kes või mis?“

Elisabeth Marrou

Tore sari kus iga raamat vastab trobikonnale küsimustele, mida lapsed küsivad ja millele
täiskasvanud alati vastata ei oskagi!

