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„Tommi” Anne Grave
Mõnusad lood seitsmeaastasest Tommist, kes elab emaga Tallinnas ja nädalavahetused veedab maal
vanavanemate juures. Mõtliku loomuga Tommi peas keerleb mitmeid küsimusi ja neile vastust otsides
leiame ehk temaga koos vastused ka iseenda küsimustele.
„Banaan, jääpurikas ja hädaldaja kastan” Markus Saksatamm
Tuntud lastekirjaniku kaheteistkümnes vahva lasteraamat, mis pakub mõnusat muhelemist vanusest
hoolimata.
„See lustakas Katarina” Kristina Ruder
Ühe viieliikmelise maapere vahvad lood läbi Katarina, keskmise lapse, silmade. Raamat on lustakas, täis
üllatusi, emotsioone ja toredaid tegemisi.
„Maga magusasti” Paul Christelis RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB
Sari „Mina ja teadvelolek” õpetab, kuidas saab teadvelolekutehnikaid igapäevaelus kasutadaning
parandada laste keskendumisvõimet, enesehinnangut, arendada loovust, vähendada stressi ning mõista
tundeid. Raamatu lõpetavad mängulised harjutused teadveloleku nn tööriistakasti. Selles räämatus
jagatakse häid nippe magama jäämiseks.
„Viisakas laps” Külli Trummal Marju Tammik
Et sõbralikult koos hakkama saada, tuleb osata üksteisega arvestada. Viisakusreeglite rikkumine ei too
kaasa lausa õnnetust aga on siiski ebamugav. Selle raamatu lihtsate reeglite järgimine teeb elu
mugavamaks meile kõigile.
„Planeet Maa” lasteenstüklopeedia RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB
Silmaringi avardav teatmeteos, mille abil saab koos uuridaiga laps ja ka täiskasvanu mida kujutab endast
meie kodu, planeet Maa. Huvitavad faktid laiast maailmast on, erinevalt tavapäralt lühikestest
nupukestest, teemaderingi kohta mõnusalt huvitava teabe abil lahti mõtestatud.
„Imelised inimesed” Aidi Vallik
Nende luuletuste seltsis on kõige lõbusam 7-10 aastastel lastel aga Aidi Vallik on hoiatanud, et raamatus on
ka üks kurb luuletus. Et me oskaksime märgata ja aidata neid, kellel ei ole kõik nii hästi nagu meil.
„Üks koll läks ükskord kooli” koostanud Ilona Martson
Kogumik on ajakirja „Täheke” laste jubejuttude võistlusele saadetud töödest. Lugege ja värisege!
„Kõik emad on head” Ilmar Tomusk

RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB

Marike on pisike piiga, kes jääb kohe peale sündimist võõraste tädide hoole alla. Mõne aasta pärast saab ta
endale uue ema, kes teda väga hoiab ja armastab. Kui kätte jõuab esimene koolipäev, siis aga juhtub
midagi, mis Marikese päeva rikub.

„Muinasjutud tujukuse vastu”
Siia raamatusse on kogutud erilised psühholoogilised muinasjutud, mis aitavad hakkama saada lapse
enamiku kapriisidega. Lugege talle ette üks siinne jutuke ja näete, kuidas tema käitumine muutub. Iga
muinasjuttu võib muuta vastavalt oma lapsele, või pigem probleemi iseärasusele.
„Meie Eesti” Epp Petrone
Kirjanik tutvustab raamatus erinevaid Eesti paiku, ajalugu, toite, kombeid. Kõik on kirja pandud ema tütre
jutuajamiste ja reisidena eri kohtadesse üle Eesti. Miks mitte võtta kätte ja planeerida tore reis
raamaturadasid pidi?
„Carlotta ja Henri” Anette Beckmann Marion Goedelt
Milline oli elu netivabal ajal ja kui suur mõju on nutiseadmetel meie igapäevaelule. Kõike seda on
kirjeldatud lõbusal ja uudsel moel, mis paneb muigama ka kõige suurema arvutisõbra.
„Sõna vägi on suurem kui sõjavägi” Kadri Hinrikus Olivia Lipartia
Vanasõnade vorm ja sisu võivad ajaga muutuda, aga alati ütlevad need midagi olulist inimeste mõtteilma ja
olustiku kohta, jagavad väge ja tarkust. Nii on tabavalt kirjutanud raamatu autorid. Tähelepanu köidavad
imelised illustratsioonid!
„Eesti kummituslossid” Jaak Juske
Eestisse mahub sadu vanu losse ja linnuseid, mis on väidetavalt koduks paljudele kummitustele. Isegi kui
salapäraste kummitustega ei kohtu, on need kõik huvitava ajalooga kaunid hooned, mis väärivad
külastamist. Kui üksinda ei julge, võta sõber või pere kaasa!”
„Mina, Milda ja meister Michael” Anti Saar
Nagu väike sisukas, hariv ja silmaringi laiendav õpik, mis kaasneb näitusega „Michel Sittow. Eesti
maalikunstnik Euroopa õukondades” Kumu kunstimuuseumis. Tekstis nimetatud isikud, paigad ja mõisted
on raamatu lõpus toredasti koos selgitustega olemas. Muidugi püüab raamat pilku ka oma formaadiga!
„Pärt ja ploomid”, „Pärt ja viimane koogitükk”, „Seisa siin, Pärt!” Anti Saar
Südamlikult õpetlikud ja lapselikult usutavad lood 7a Pärdi muredest, mis õnneks leiavad reeglina hea
lahenduse. Lood on noorele lugejale kergesti jälgitavad ja kaasahaaravad, lapsel on lihtsasti võimalik end
peategelase rolli asetada. Väga tore lugemine.

