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SAATEKS

Käesolev raamat on koostatud toetamaks lapse arengut koolieelses eas. Värviliste ja selgete 
piltidega raamat sobib nii väikelapsele kui kooliminejale:

•	üksi vaatamiseks,
•	 koos vanemaga arutlemiseks,
•	 koos juhendajaga läbitöötamiseks.

Kogenud logopeedi koostatud raamat võimaldab asjatundliku abiga teha jõukohast tööd 
ka lihtsustatud või toimetulekuõppel olevate koolilastega. 

Pildid on raamatus esitatud paaridena. Esimesel tegutseb laps vanal, teisel praegusel ajal. 
Kujutatud on igapäevategevusi, mida on lihtne ära tunda ja millest on hea rääkida. Pildi 
all on trüki- ja kirjatähtedes tekst, mis selgitab toimuvat. Liitsõnades oleme kasutanud 
sidekriipsu, et lastel oleks lihtsam sõnu kokku lugeda. Esitatud laused on pildi abil lihtsalt 
mõistetavad. Nende ettelugemine aitab arendada kuulamisoskust ja kujundada kirjaliku 
teksti mõistmist. See on aluseks lugemis- ja kirjutamisoskuse kujunemisele.

Piltidel kujutatud lastel on nimed, mis olid kasutusel nii vanasti kui ka tänapäeval. 

Paarispiltide võrdlemise teevad põnevaks kaks ülesannet:
•	Leia piltidelt üks asi, mis oli siis ja on ka nüüd samasugune! 

Igal pildipaaril on üks täpselt samasugune asi. Laps peab selle leidma. See aitab lapsel luua 
seost praeguse ja vana vahel. Laps näeb, et elu oli küll teistsugune, aga mõistab, et paljud 
asjad on jäänud samaks. Viimasel pildil on ka tegevus sama – laps kallistab vanemaid. See 
annab lapsele aimu elu olulistest väärtustest ja kinnituse, et mõned asjad on alati nii olnud 
ja jäävad selliseks ka tulevikus. Lisaks kõnearendusele arendab ülesanne lapse tajusid, tä-
helepanu ja mõtlemist.

•	 Igal pildil (v.a kahel viimasel) on üks loomake, leia see!

Laps peab leidma looma ja mõistatama, kes see on – tuntud loomad on näha osaliselt, 
võõramad loomad on rohkem esiplaanil. Mõne pildi puhul peab laps eristama ja leidma 
loomakese, kes tavaolukorras teiste loomade hulka ei kuulu (nt taluõuel nastik, laudas rott 
jne). Ülesanne arendab lapse taju, tähelepanu, mõtlemist ning laiendab sõnavara.

Ülesannete vastused:
Lk 4–5: Ühesugused puud. Peidus orav ja siil.
Lk 6–7: Ühesugused vaibad. Peidus hiir ja leevike.
Lk 8–9: Ühesugused pesunöörid pesuga. Peidus vasikas ja koer.
Lk 10–11: Ühesugused lumememmed. Eemal rebane ja metskitsed.
Lk 12–13: Ühesugused mängukarud. Peidus nastik ja tibud.
Lk 14–15: Ühesugused kruusid. Peidus kass ja koer.
Lk 16–17: Ühesugune saun. Peidus ämblik ja sipelgas.
Lk 18–19: Ühesugused punupatsid. Peidus rott ja jänes.
Lk 20–21: Ühesugused kardinad – käsitöö. Peidus kass ja hamster. 
Lk 22–23: Ühesugune tegevus – kallistamine. Loomi peidus ei ole.
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VANASTI SÕITIS JOHANNES LINNA HOBUSEGA.

Vanasti sõitis Johannes linna hobusega.



5

NÜÜD SÕIDAB JOHANNES LINNA AUTOGA.

Nüüd sõidab Johannes linna autoga.


