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Lugupeetud tellijad!

Teieni on jõudnud meie järjekordne kataloog, milles leidub vajalikke materjale nii koolidele kui 
ka lasteaedadele. Loodame, et iga õpetaja, psühholoog, tugiõpetaja, logopeed ja lapsevanem 
leiab siit midagi uut või sobivat oma aine õpetamiseks või lapse arendamiseks.

Kirjastuse Studium õppematerjalid vastavad alushariduse ja põhikooli riiklikule õppekavale. 

Tellimisel palume arvestada alljärgnevaga.

•  Kataloogis märgitud hinnad sisaldavad 2020. a kehtivat käibemaksu – raamatutel, 
töövihikutel ja tööraamatutel 9%, CD-del, plakatitel, sõna- ja piltkaartidel, lauamängudel 
20%. Käibemaksu muutumisel muutuvad vastavalt ka hinnad.

•  Tellimislehe täitmisel palume olla väga tähelepanelikud, sest vastavalt tellijate 
ettepanekutele jätkab kirjastus uue materjali ilmumisel vastavalt nõudlusele ka vanemate 
variantide müümist. Eksituste vältimiseks võrrelge koolis olemasolevaid materjale 
kataloogis olevatega.

•  Tellimuse palume esitada meie kodulehelt www.studium.ee hiljemalt 20. detsembriks 2020.

Külastage regulaarselt meie kodulehekülge, et olla kursis uute ilmuvate teoste ja muude 
materjalidega. 

Oleme avatud nii tagasisidele ilmunud materjalide osas kui ka uutele ideedele. Kutsume 
õpetajaid, kellel sahtlisse kogunenud omaloodud töölehti või mänge, võtma meiega ühendust, 
et võiksime need üheskoos õppematerjalidena kirjastada.

Jätkuvat head koostööd soovides
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I LOVE ENGLISH 1

77

1

Ülle Kurm
I Love English 1 Student’s Book
ISBN 978-9949-436-89-7
20 x 26 cm, 144 lk, värviline, 2011
Hind 11.60 €  

Õpik koolidele, kus inglise keele õpinguid alustatakse 2. või 3. klassis.
Õpik algab suulise eelkursusega, kus rohkete piltide, rütmisalmide ja tege vuste baasil 
omandatakse inglise keele hääldusalused ja õpitakse selgeks hääldusmärgid. Suulisele 
eelkursusele järgnevad õppetükid lühikeste dialoogide, fraasivahetuste ja tekstidega, 
mida rikastavad mängulised tegevused, rütmisalmid ja värvikad illustratsioonid.

Õpiku lõpus on fotodel baseeruvad tekstid ameerika tüdruku Ani elust ja tegemis-
test ning eesti poisi Henriku reisist Londonisse, jõulunäidend ning valik laule ja riime. 
Lisaks käepäraselt kujundatud õppetükkide sõnavara ning tähestikujärgne sõnastik. 
Õpik on koostatud lähtudes kommunikatiivse keele õppe alustest, milles keelekasutus 
toetab suhtlemist.

2

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 1 Workbook
ISBN 978-9949-436-90-3
20 x 26 cm, 72 lk, kahevärvitrükk, 2011
Hind 6.40 €

Töövihikus, mis kuulub 2011. a ilmunud I Love English 1 õpiku juurde, on rohkesti 
sõnavara-, keelestruktuuri- ja mõtestatud ärakirjaharju tusi. Piltidel põhinevad fraasi-
vahetused, ristsõnad, joonistamis-, värvimis- ja nuputamis ülesanded muudavad õppi-
mise lõbusaks ning toetavad mõtle mist. Olulisel kohal on harjutused, mis õpetavad 
ja arendavad oskusi tööks sõnaraamatuga. Töövihikus on kuulamisharjutused nii 
häälikute eristamiseks kui ka teksti sisust arusaamise kontrolliks. Töövihiku lõpus on 
õppekomplektis esinenud grammatiliste lühivormide tabel.

3

Ülle Kurm
I Love English 1 õpetaja CDd (2 tk), 2011
ISBN 978-9949-436-92-7
Hind 14 €

Õpetaja CD-del on I Love English 1 õpiku ja töövihiku kuulamis tekstid. Lõbusaid 
rütmisalme, laule ja tekste esitavad inglise keelt emakeelena kõne levad lapsed ja 
täiskasvanud. 

Õppekomplektide I Love English , 2, 3, 4, 5, 6  ja 7
näidislehekülgedega saate tutvuda kodulehel www.studium.ee/kirjastus

Samas on ka tööjuhendid õpetajatele.
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I Love English 1

4

Ene Soolepp 
I Love English 1 Tests
21 x 29,7 cm, 30 lk, ühevärvitrükk, 2011
Hind 3.20 €

Kontrolltööd 30 lehel, iga õppetüki kohta kaks varianti.
Testide paljundamine ei ole lubatud.

5

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 1 Teacher’s Book
ISBN 978-9949-436-91-0
21 x 29,7 cm, 48 lk, ühevärvitrükk, 2011
Hind 8.40 €

Õpetajaraamatus on juhised suulise eelkursuse läbiviimiseks, helikirjad, harjutuste ja 
kontrolltööde lahendused, paljundamiseks mõeldud kokkuvõtvad kontolltööd (3 tk), 
suulise eelkursuse sõnad, häälikumärgid ja töölehed ning mängud, mis võimaldavad 
harjutada ja kinnistada õpitavat materjali.

6

Ülle Kurm
I Love English 1 Teacher’s Flashcards - piltkaardid õpetajale 
12 x 16 cm, 120 värvilist kaarti, 2011
Hind 11.50 €

Kaardid, millel on suulise eelkursuse pildid (64 tk), värvid (12 tk) ja hääldusmärgid (44 
tk).  Kaartide abil saab õpetaja visualiseerida sõnade õppimist ning viia läbi erinevaid 
tegevusi ja mänge kogu esimese õppeaasta jooksul.

7

Ülle Kurm
I Love English 1 Student’s Flashcards - piltkaardid õpilasele  
6 x 8 cm, 76 värvilist kaarti, 2011
Hind 5 €

Kaartidel on suulise eelkursuse pildid (64 tk) ja värvid (12 tk), mis kasutatuna 
koos õpetajaraamatus esinevate paljundamiseks mõeldud hääldusmärkide- ja 
sõnakaartidega annavad rohkesti võimalusi mängimiseks. Värvilised piltkaardid 
arendavad õpilastes seoste loomist, kuulmis- ja nägemismälu ning annavad täiendavaid 
võimalusi sõnade õppimiseks tegevuste kaudu.
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8

Ülle Kurm
I Love English  SUULINE EELKURSUS         
ISBN 978-9949-506-51-4
20 x 26 cm, 28 lk, värviline, 2016
Hind 5.40 €

Õpiku I Love English 1 suulise eelkursuse osa eraldi väljaandena on sobiv kasutamiseks 
inglise keele õppimiseks 1. või 2. klassis. Õpetamist aitab tõhusamaks ja lõbusamaks muuta 
paberväljaande kasutamine koos digiversiooniga. Kui 3. klassis jätkatakse inglise keele 
õpinguid õppekomplektiga I Love English 1, on enne esimese õppeühiku juurde asumist 
lihtne suuline eelkursus üle korrata ning jätkata kõikide osaoskuste õpetamisega.

HindHind
5.49 €5.49 €

HindHind
5.99 €5.99 €

Toode on saadaval ka
digiversioonides.

Digiversioonis on mitmed rütmisalmid 
videotena, kus lapsed esitavad riime 

koos tantsulise liikumisega.

Mäng sõnade häälduste ja kirjapildi 
lugemise harjutamiseks kõigile inglise 
keele õpinguid alustavatele lastele.

Lauamäng Bingo YES!
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Vt täpsemalt lk 24.

Ülle Kurm

äpp Android tahvelarvutile ja telefonile
Valik lõbusaid rütmisalme, mis sobivad kõikidele inglise keele õppimist alus-
tavatele lastele. Muusikaline taust muudab riimid kütkestavaks ning neid aina 
korrates omandavad väikesed õppurid esmaseks suhtlemiseks vajalikud 
sõnas tused. 

HindHind
2.99 €2.99 €

Nr 82
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9

Ülle Kurm
I Love English 1 Student’s Book
ISBN 978-9985-9431-7-5
21 x 29,7 cm, 116 lk, värviline, 2003
Hind 6 €

Õpik koolidele, kus inglise keele õpinguid alustatakse 2. või 3. klassis.
Õpikus on suuline eelkursus, 15 õppetükki, jõuluteemaline lisamaterjal ning õppetükkide- 
ja tähestikujärgne sõnastik.

10

Ülle Kurm 
I Love English 1 Workbook 
ISBN 978-9985-9461-0-7
21 x 29,7 cm, 76 lk, kahevärvitrükk, 2003
Hind 4.85 €

Töövihik kuulub I Love English 1 õpiku juurde. 

11

Ülle Kurm, Ene Soolepp 
I Love English 1 Teacher’s Book. Tests 
ISBN 978-9985-9431-9-9
21 x 29,7 cm, 64 lk, ühevärvitrükk, 2003
Hind 2 €

Õpetajaraamatus on helikirjad ja keerukamate harjutuste lahendused; paljundamiseks 
tõlkelaused, kontrolltööd ning täiendavate tegevuste töölehed õpilastele, mis aitavad 
harjutada ja kinnistada õpitud keelendeid suhtlemises. 

Kolm plakatit, mis toetavad inglise keele õpetamist 3.-4. klassis. Tähtede, häälikute ja hääliku-
ühendite visualiseerimine on abiks õigete hääldusaluste ja õigekirja kujundamisel. Piltidena 
kujundatud eessõnad võimaldavad saada tuge lausete moodustamiseks.

Vt täpsemalt lk 23.

Nr 74
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I LOVE ENGLISH 2

12

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 2 Student’s Book                     
ISBN 978-9949-506-00-2
20 x 26 cm, 172 lk, värviline, 2012
Hind 11.90 €
Õpik, mis on järjeks 2011. aastal ilmunud õpikule I Love English 1. Õpik on koostatud 
lähtudes kommunikatiivse keeleõppe alustest, milles arendatakse kõiki osaoskusi 
ning pööratakse tähelepanu suhtlemisfraaside omandamisele. Muusikalise seadega 
rütmisalmid igas õppetükis ning mängulised tegevused muudavad õppimise lõbusaks. 
Värvikad koomiksi-stiilis pildid aitavad õpitut visualiseerida. 
Õpiku lõpus on õppetükkide sõnavara ja tähestikuline sõnastik.

13

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 2 Workbook                    
ISBN 978-9949-506-02-6
20 x 26 cm, 128 lk, kahevärvitrükk, 2012
Hind 7 €
Töövihikus, mis kuulub uue õpiku I Love English 2 juurde, on rohkesti sõna vara-, 
keelestruktuuri- ja kirjutamisharjutusi. Piltidel baseeruvad fraasivahetused, nuputa-
misülesanded ning ristsõnad muudavad õppimise lõbusaks ning õpetavad mõtlemist. 
Töövihikus on kuulamisülesanded nii häälikute erista miseks kui ka teksti sisust aru-
saamise kontrolliks.

14

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 2 õpetaja CDd (2 tk), 2012
ISBN 978-9949-506-01-9
Hind 14 €
CD-del on I Love English 2 õpiku, töövihiku ja kontrolltööde kuulamistekstid. 
Rütmisalme, dialooge ja teisi tekste esitavad briti inglise keelt emakeelena kõnelevad 
lapsed ja täiskasvanud.

15

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 2 Tests                             
21 x 29,7 cm, 80 lk, ühevärvitrükk, 2012
Hind 3.70 €

Kontrolltööd 40 lehel, iga õppetüki kohta kaks varianti. 
Testide paljundamine ei ole lubatud.

16

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 2 Teacher’s Book                    
ISBN 978-9949-506-03-3
21 x 29,7 cm, 56 lk, ühevärvitrükk, 2012
Hind 8.70 €
Õpetajaraamatus on õpiku ja töövihiku keerukamate harjutuste lahendused, helikirjad, 
paljundamiseks mõeldud kokkuvõtvad kontrolltööd (4 tk) ja täiendavate tegevuste 
töölehed.



1212 Palume esitada tellimus hiljemalt 20. detsembriks 2020. a.

INGLISE KEELINGLISE KEEL
I Love English 2

17

Ülle Kurm 
I Love English 2 Student’s Book 
ISBN 978-9985-9539-6-9
16,5 x 23,5 cm, 148 lk, värviline, 2004
Hind 6 €

Inglise keele õpik 4. klassile. Õpikus on 20 õppetükki, lisamaterjal jõuludest ja Valentine’i 
päevast ning õppetükkide- ja tähestikujärgne sõnastik.

18

Ülle Kurm 
I Love English 2 Workbook 
ISBN 978-9985-9549-6-3
16,5 x 23,5 cm, 144 lk, kahevärvitrükk, 2004
Hind 4.85 €

Töövihik kuulub I Love English 2 õpiku juurde. 

19

Ülle Kurm 
I Love English 2 CDd (2 tk), 2004
ISBN 978-9985-9748-6-5
Hind 2 €

CD-del on I Love English 2 õpiku ja töövihiku kuulamistekstid. 

20

Ülle Kurm, Ene Soolepp 
I Love English 2 Teacher’s Book 
ISBN 978-9985-9549-1-1
21 x 29,7 cm, 56 lk, ühevärvitrükk, 2004
Hind 2 €

Õpetajaraamatus on helikirjad, keerukamate harjutuste lahendused ja kontrolltööde 
võti; paljundamiseks täiendavate tegevuste töölehed õpilastele.

21

Ene Soolepp 
I Love English 2 Tests   
21 x 29,7 cm, ühevärvitrükk, 2004
Hind 2.50 €

Kontrolltööd 32 lehel, iga õppetüki kohta kaks varianti. 
Testide paljundamine ei ole lubatud.
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22

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 3 Student’s Book
ISBN 978-9949-506-20-0 
20 x 26 cm, 176 lk, värviline, 2014
Hind 12.10 €

Õpik, mis on järjeks 2012. aastal ilmunud õpikule I Love English 2. Õpik on koostatud 
lähtudes kommunikatiivse keeleõppe alustest, milles arendatakse kõiki osaoskusi ning 
pööratakse suurt tähelepanu suhtlemisfraaside harjutamisele. Muusikalise seadega 
rütmisalmid aitavad kinnistada õpitavaid keelestruktuure ja väljendeid. Mängulised 
tegevused ning koomiksi-stiilis pildid muudavad õppimise lõbusaks. 
Õpiku lõpus on õppetükkide sõnavara ja tähestikuline sõnastik.

23

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 3 Workbook
ISBN 978-9949-506-22-4 
20 x 26 cm, 128 lk, kahevärvitrükk, 2014
Hind 7.10 €

Töövihikus, mis kuulub uue õpiku I Love English 3 juurde, on rohkesti sõna vara-, 
keelestruktuuri- ja kirjutamisharjutusi. Dialoogilised fraasivahetused piltide baasil, 
nuputamisülesanded ning ristsõnad muudavad õppimise lõbu saks ning õpetavad 
mõtlemist. Töövihikus on rohkesti erineva asetusega kuulamisülesandeid.

24

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 3 õpetaja CDd (2 tk), 2014
ISBN 978-9949-506-21-7 
Hind 14 €

CD-del on I Love English 3 õpiku, töövihiku ja kontrolltööde kuulamistekstid. 
Rütmisalme, dialooge ja teisi tekste esitavad briti inglise keelt emakeelena kõnelevad 
lapsed ja täiskasvanud.

25

Ene Soolepp
I Love English 3 Tests 
ISBN 978-9949-506-96-5 
21 x 29,7 cm, ühevärvitrükk, 2014
Hind 3.90 €

Kontrolltööd 40 lehel, iga õppetüki kohta kaks varianti. Kontrolltööde kuulamis ülesanded 
on I Love English 3 CD 2 lõpus. Uus trükk kaante vahel rebitavate lehtedega.
Testide paljundamine ei ole lubatud.

26

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 3 Teacher’s Book 
ISBN 978-9949-506-23-1
21 x 29,7 cm, 56 lk, ühevärvitrükk, 2014
Hind 8.70 €

Õpetajaraamatus on õpiku, töövihiku ja kontrolltööde lahendused ja helikirjad.
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27

Mare Jõul, Ülle Kurm 
I Love English 3 Student’s Book                           
ISBN 978-9985-9586-5-0
16,5 x 23,5 cm, 176 lk, värviline, 2005
Hind 9.95 €

Inglise keele õpik 5. klassile. Õpikus on 20 õppetükki, lisamaterjal halloween’ist, 
jõuludest ja ülestõusmispühadest ning õppetükkide- ja tähestikujärgne sõnastik.

28

Mare Jõul, Ülle Kurm 
I Love English 3 Workbook                                    
ISBN 978-9985-9586-8-1
16,5 x 23,5 cm, 128 lk, kahevärvitrükk, 2005
Hind 5.05 €

Töövihik kuulub 2005. a ilmunud õpiku I Love English 3 juurde. 

29

Mare Jõul, Ülle Kurm 
I Love English 3 CD, 2005                                       
ISBN 978-9985-9748-7-2
Hind 10.80 €

CD-l on I Love English 3 vanema õpiku ja töövihiku kuulamistekstid. 

30

Mare Jõul, Ülle Kurm, Ene Soolepp 
I Love English 3 Teacher’s Book                           
ISBN 978-9985-9586-6-7, 2005
21 x 29,7 cm, 56 lk, ühevärvitrükk
Hind 6.90 €

Õpetajaraamatus on helikirjad, keerukamate harjutuste lahendused ja kontrolltööde 
võti; paljundamiseks täiendavate tegevuste töölehed õpilastele.

31

Ene Soolepp 
I Love English 3 Tests                                            
21 x 29,7 cm, ühevärvitrükk, 2005
Hind 2.60 €

Kontrolltööd 32 lehel, iga õppetüki kohta kaks varianti. 
Testide paljundamine ei ole lubatud.
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32

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 4 Student’s Book
ISBN 978-9949-506-31-6
20 x 26 cm, 168 lk, värviline, 2015
Hind 12.30 €

Õpik 6. klassile, mis on järjeks 2014. aastal ilmunud õpikule I Love English 3. 
Õpik vastab põhikooli riikliku õppekava nõuetele ja võimaldab õpilastel jõuda A2.2 
keeleoskustasemele. Õpikus arendatakse tasakaalustatult kõiki osa oskusi, sõna-
vara ning keelestruktuure. Grammatika õppimine on funktsionaalne ning võimalikult 
visualiseeritud. Muusikalised rütmisalmid aitavad kinnistada suhtlemiseks vajalikke 
sõnaühendeid ja keelestruktuure. Rohked mängulised tegevused ning koomiksi-stiilis 
pildid muudavad õppimise lõbusaks.
Õpiku lõpus on õppetükkide sõnavara ja tähestikuline sõnastik.

33

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 4 Workbook
ISBN 978-9949-506-33-0
20 x 26 cm, 128 lk, kahevärvitrükk, 2015
Hind 7.20 €

Töövihikus, mis  kuulub uue õpiku I Love English 4 juurde, on rohkesti sõnavara-, 
grammatika- ja kirjutamisharjutusi. Igas õppetükis on kuulamisharjutused, mis on 
sageli mitmejärgulised ning arenevad edasi kirjutamis- või suhtlemisülesanneteks. 

34

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 4 õpetaja CDd (2 tk), 2015
ISBN 978-9949-506-32-3
Hind 14 €

CD-del on I Love English 4 õpiku, töövihiku ja kontrolltööde kuulamistekstid. Rütmi-
salme, dialooge ja teisi tekste esitavad briti inglise keelt emakeelena kõnelevad lapsed 
ja täiskasvanud.

35

Ene Soolepp
I Love English 4 Tests
21 x 29,7 cm, ühevärvitrükk, 2015
Hind 3.70 €

Kontrolltööd 40 lehel, iga õppetüki kohta kaks varianti. 
Testide paljundamine ei ole lubatud.

36

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 4 Teacher’s Book
ISBN 978-9949-506-34-7
21 x 29,7 cm, 56 lk, ühevärvitrükk, 2015
Hind 8.70 €

Õpetajaraamatus on õpiku ja töövihiku keerukamate harjutuste ja kontrolltööde lahen-
dused ning CD-del olevate salvestuste tekstid. 
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37

Mare Jõul, Ülle Kurm  
I Love English 4 Student’s Book                      
ISBN 978-9985-9677-4-4
16,5 x 23,5 cm, 168 lk, värviline, 2006
Hind 10.30 €

Inglise keele õpik 6. klassile. Õpikus on 20 õppetükki, lisamaterjal tänupühast, jõuludest 
ja vastlapäevast ning õppetükkide- ja tähestikujärgne sõnastik.

38

Mare Jõul, Ülle Kurm 
I Love English 4 Workbook 
ISBN 978-9985-9677-5-1
16,5 x 23,5 cm, 136 lk, kahevärvitrükk, 2006
Hind 5.20 €

Töövihik kuulub 2006. a ilmunud õpiku I Love English 4 juurde. 

39

Mare Jõul, Ülle Kurm
I Love English 4 CDd (2 tk), 2006                                      
ISBN 978-9985-9677-2-0

Hind 12.50 €

CD-del on I Love English 4 õpiku ja töövihiku kuulamistekstid.

40

Mare Jõul, Ülle Kurm, Ene Soolepp 
I Love English 4 Teacher’s Book 
ISBN 978-9985-9677-6-8
21 x 29,7 cm, 64 lk, ühevärvitrükk, 2006
Hind 6.90 €

Õpetajaraamatus on helikirjad, keerukamate harjutuste lahendused ja kontrolltööde 
võti; paljundamiseks täiendavate tegevuste töölehed.

41

Ene Soolepp   
I Love English 4 Tests 
21 x 29,7 cm, ühevärvitrükk, 2006
Hind 2.60 €

Kontrolltööd 32 lehel, iga õppetüki kohta kaks varianti. 

Testide paljundamine ei ole lubatud.
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42

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 5 Student’s Book
ISBN 978-9949-506-46-0
20 x 26 cm, 168 lk, värviline, 2016
Hind 12.50 €

Õpik 7. klassile, mis on järjeks 2015. a. ilmunud õpikule I love English 4. Õpik on 
kirjutatud vastavalt põhikooli riikliku õppekava nõuetele. Õpikus arendatakse tasa-
kaalustatult kõiki osaoskusi, sõnavara ning keelestruktuure. Grammatika õppimine 
on funktsionaalne ning võimalikult visualiseeritud. Rohked dialoogid ning mängulised 
tegevused muudavad õppimise lõbusaks. Õpiku lõpus on õppetükkide sõnavara ja 
tähestikuline sõnastik.

43

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 5 Workbook
ISBN 978-9949-506-48-4
20 x 26 cm, 136 lk, kahevärvitrükk, 2016
Hind 7.40 €

Töövihikus, mis kuulub uue õpiku I Love English 5 juurde, on rohkesti sõnavara-, 
grammatika- ja kirjutamisharjutusi. Igas õppetükis on kuulamisharjutused, mis on 
sageli mitmejärgulised ning arenevad edasi kirjutamis- või suhtlemisülesanneteks. 

44

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 5 õpetaja CDd (2 tk), 2016
ISBN 978-9949-506-47-7
Hind 14 €

CD-del on I Love English 5 õpiku, töövihiku ja kontrolltööde kuulamistekstid. Dialooge 
ja teisi tekste esitavad briti inglise keelt emakeelena kõnelevad lapsed ja täiskasvanud.

45

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 5 Tests
ISBN 978-9949-506-92-7
21 x 29,7 cm, ühevärvitrükk, 2016
Hind 3.90 €

Kontrolltööd 40 lehel, iga õppetüki kohta kaks varianti. Iga viies kontrolltöö on eelmises 
neljas õppetükis esinenud materjali kinnistav. Uus trükk kaante vahel rebitavate 
lehtedega.
Testide paljundamine ei ole lubatud.

46

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 5 Teacher’s Book
ISBN 978-9949-506-49-1
21 x 29,7 cm, 60 lk, ühevärvitrükk, 2016
Hind 8.70 €

Õpetajaraamatus on õpiku ja töövihiku keerukamate harjutuste ja kontrolltööde lahen-
dused ning CD-del olevate salvestuste tekstid. 
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47

Mare Jõul, Ülle Kurm
I Love English 5 Student’s Book                     
ISBN 978-9949-4363-8-5
16,5 x 23,5 cm, 204 lk, värviline, 2008
Hind 10.40 €

2008. a ilmunud inglise keele õpik 7. klassile. Õpikus on 20 õppetükki, lisa mater jale 
ning õppetükkide- ja tähestikujärgne sõnastik. Õpikus on rohkesti kuula mis- ja lugemis-
ülesandeid ning kõnelemisharjutusi.

48

Mare Jõul, Ülle Kurm
I Love English 5 Workbook             
ISBN 978-9949-4363-5-4
16,5 x 23,5 cm, 144 lk, kahevärvitrükk, 2008
Hind 5.30 €

Töövihik kuulub õpiku I Love English 5 juurde. Töövihikus on rohkesti sõnavara- ja 
keelekasutusharjutusi ning kirjutamis ülesandeid.

49

Mare Jõul, Ülle Kurm, Tiina Tuuling
I Love English 5 Workbook (lihtsustatud)  
ISBN 978-9949-4363-6-1
16,5 x 23,5 cm, 144 lk, kahevärvitrükk, 2008  
Hind 5.30 €

Lihtsustatud töövihikus on harjutused lühemad ja lihtsama sõnastusega, rohke mate 
näidete, tugisõnade ja lehekülje all antud tõlgetega. Töökorral dused on eestikeelsed. 
Kuna harjutuste asetus on tavatöövihiku lehekülgedega sama, on võimalik kahe erineva 
töövihiku kasutamine ühes klassis.

50

Mare Jõul, Ülle Kurm
I Love English 5 CDd (2 tk), 2008
ISBN 978-9949-4363-9-2
Hind 12.50 €

CD-del on I Love English 5 õpiku ja töövihiku kuulamistekstid. 

51

Anne Kraubner, Mare Jõul 
I Love English 5 Tests  
21 x 29,7 cm, ühevärvitrükk, 2008
Hind 2.50 €

Kontrolltööd 20 lehel, iga õppetüki kohta kontrolltöö. Kontrolltöödes esinevad 
kuulamistekstid on salvestatud CD-le I Love English tests 5-7 (CD on läbi müüdud). 
Testide paljundamine ei ole lubatud.
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52

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 6 Student’s Book
ISBN 978-9949-506-57-6 
20 x 26 cm, 176 lk, värviline, 2017
Hind 12.50 €

Õpik 8. klassile on järjeks 2016. aastal ilmunud õpikule I Love English. Õpiku kirjuta-
misel on järgitud põhikooli riikliku õppekava nõudeid. Iga õppetükk algab rütmi salmiga, 
milles harjutatakse teemakohaseid keelendeid või struktuure. Autentsed tekstid kaas-
aegsest ja varasemast ilukirjandusest ning ajaleheartiklid koos sõnavaraharjutuste ja 
teemakohaste dialoogidega  aitavad rikastada väljendusoskust. Õpikus on rohkesti 
mängulisi paaris-ja grupitöö ülesandeid. Kuulamistekstid ja ülesanded on mitmekesi-
sed.  Värvikad fotod ja illustratsioonid muudavad õppematerjali  köitvaks. Õpiku lõpus 
on õppetükkide sõnavara ja tähestikuline sõnastik. 

53

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 6 Workbook
ISBN 978-9949-506-58-3 
20 x 26 cm, 136 lk, kahevärvitrükk, 2017
Hind 7.40 €

Töövihikus, mis kuulub uue õpiku I Love English 6 juurde, on rohkesti sõnavara-, 
grammatika- ja kirjutamisharjutusi. Igas õppetükis on kuulamisharjutused, mis on 
sageli mitmejärgulised ning arenevad edasi kirjutamis- või suhtlemisülesanneteks. 

54

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 6 õpetaja CDd (2 tk), 2017
ISBN 978-9949-506-59-0 

Hind 14 €

CD-del on I Love English 6 õpiku, töövihiku ja kontrolltööde kuulamistekstid. Rütmi-
salme, dialooge ja teisi tekste esitavad briti inglise keelt emakeelena kõnelevad lapsed 
ja täiskasvanud.

55

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 6 Tests
21 x 29,7 cm, ühevärvitrükk, 2017
Hind 3.70 €

Kontrolltööd 40 lehel, iga õppetüki kohta kaks varianti. Iga viies kontrolltöö on eelmises 
neljas õppetükis esinenud materjali kinnistav.
Testide paljundamine ei ole lubatud.

56

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 6 Teacher’s Book
ISBN 978-9949-506-60-6
21 x 29,7 cm, 56 lk, ühevärvitrükk, 2017
Hind 8.70 €

Õpetajaraamatus on õpiku ja töövihiku keerukamate harjutuste ja kontrolltööde lahen-
dused ning CD-del olevate salvestuste tekstid. 
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57

Mare Jõul, Ülle Kurm
I Love English 6 Student’s Book                      
ISBN 978-9949-436-58-3
16,5 x 23,5 cm, 200 lk, värviline, 2009
Hind 10.40 €

2009. a ilmunud inglise keele õpik 8. klassile. Õpikus on 20 õppetükki, lisamaterjale 
ning õppetükkide- ja tähestikujärgne sõnastik. Õpikus on rohkesti kuulamis-, lugemis- 
ja kõnele misharjutusi. 

58

Mare Jõul, Ülle Kurm
I Love English 6 Workbook
ISBN 978-9949-436-59-0
16,5 x 23,5 cm, 136 lk, kahevärvitrükk, 2009
Hind 5.40 €

Töövihik kuulub I Love English 6 õpiku juurde. Töövihikus on rohkem sõnavara- ja 
keelekasutusharjutusi ning kirjutamisülesandeid.

59

Mare Jõul, Ülle Kurm, Tiina Tuuling
I Love English 6 Workbook (lihtsustatud)
ISBN 978-9949-436-60-6
16,5 x 23,5 cm, 136 lk, kahevärvitrükk, 2009
Hind 5.40 €                                                      

Lihtsustatud töövihikus on harjutused lühemad ja lihtsama sõnastusega, rohkemate 
näidete, tugisõnade ja lehekülje all antud tõlgetega. Töökorral dused on eestikeelsed. 
Kuna harjutuste asetus on tavatöövihiku lehekülgedega sama, on võimalik kahe erineva 
töövihiku kasutamine ühes klassis.

60

Mare Jõul, Ülle Kurm
I Love English 6 CDd (2 tk), 2009
ISBN 978-9949-436-62-0
Hind 12.50 €

CD-del on I Love English 6 õpiku, töövihiku ja kontrolltööde kuulamistekstid.

61

Mare Jõul, Ülle Kurm, Anne Kraubner, Ene Soolepp
I Love English 6 Teacher’s Book
ISBN 978-9949-436-61-3
21 x 29,7 cm, 68 lk, ühevärvitrükk, 2009
Hind 7 €

Õpetajaraamatus on helikirjad, keerukamate harjutuste lahendused, kontrolltööde võti 
ja töölehed täiendavate tegevustega.

62

Anne Kraubner, Ene Soolepp
I Love English 6 Tests
21 x 29,7 cm, ühevärvitrükk, 2009
Hind 2.60 €

Kontrolltööd 16 lehel, iga põhiõppetüki kohta kontrolltöö. Kontrolltöödes esinevad 
kuulamistekstid on salvestatud I Love English 6 CD-dele (Vt nr 60).

Testide paljundamine ei ole lubatud.

Palume esitada tellimus hiljemalt 20. detsembriks 2020. a.
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63

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 7 Student’s Book
ISBN 978-9949-506-69-9 
20 x 26 cm, 184 lk, värviline, 2018
Hind 12.70 €

Õpik 9. klassile, mille koostamisel on arvestatud Euroopa keeleõppe raam dokumendis 
ettenähtud B1.2 keeleoskuse taset. Materjalid on vastavuses põhikooli riiklikus õp-
pekavas sätestatud õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidega. Arendatakse kõiki 
osaoskusi (lugemine, kirjutamine, kõnelemine, kuulamine), süstemaatiliselt tegeletakse 
ka sõnavara ning keele struktuuride õpetamise ja kinnistamisega. Lugemis tekstidena 
on kasutatud originaalautorite loomingut ja sobivaid ajaleheartikleid. Dialoogid, paa-
ris- ja grupitööd võimaldavad rohket ingliskeelset suhtlemist. Õppe materjalidesse 
lisatud mängud ja nuputamis ülesanded võimaldavad mitmekesisemat kordamist ja 
kinnistamist.

64

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 7 Workbook
ISBN 978-9949-506-70-5
20 x 26 cm, 136 lk, kahevärvitrükk, 2018
Hind 7.50 €

Töövihikus, mis kuulub uue õpiku I Love English 7 juurde, on rohkesti sõnavara-, gram-
matika- ja kirjutamisharjutusi. Kuulamisharjutused on mitmejärgulised ning arenevad 
edasi kirjutamis- või suhtlemisülesanneteks. Töövihiku harjutused aitavad valmistuda 
gümnaasiumi sisseastumiseksamiks. 

65

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 7 õpetaja CDd (2 tk), 2018
ISBN 978-9949-506-71-2
Hind 14 €

CD-del on I Love English 7 õpiku, töövihiku ja kontrolltööde kuulamistekstid. Dialooge 
ja teisi tekste esitavad inglise keelt emakeelena kõnelevad lapsed ja täiskasvanud.

66

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 7 Tests 
21 x 29,7 cm, ühevärvitrükk, 2018
Hind 3.70 €

Kontrolltööd 20 lehel, iga õppetüki kohta kontrolltöö. Iga viies kontrolltöö kinnistab 
eelmises neljas õppetükis esinenud materjali.

Testide paljundamine ei ole lubatud.

67

Ülle Kurm, Ene Soolepp
I Love English 7 Teacher’s Book 
ISBN 978-9949-506-72-9
21 x 29,7 cm, 52 lk, ühevärvitrükk, 2018
Hind 8.70 €

Õpetajaraamatus on õpiku ja töövihiku keerukamate harjutuste ja kontrolltööde lahen-
dused ning CD-del olevate salvestuste tekstid. 

2018

2018

2018

2018

2018
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Ülle Kurm, Ene Soolepp, Nicola Fyfe
I Love English 7 Student’s Book                      
ISBN 978-9949-436-74-3
16,5 x 23,5 cm, 192 lk, värviline, 2010
Hind 10.40 €
Õpikus on 20 õppetükki, lisamaterjale, õppetükkide- ja tähestikujärgne sõnastik, lisaks 
mitmesõnalised tegusõnad ning lühend- ja ajavormid tabelitena. Õpik toetab iseseisvate 
õpioskuste arendamist, selles on rohkesti suhtlus- ja struktuuriülevaateid ning lugusid 
kaasaja aktuaalsetel ning teismelisi huvitavatel teemadel. 

69

Ülle Kurm, Ene Soolepp, Nicola Fyfe
I Love English 7 Workbook
ISBN 978-9949-436-75-0
16,5 x 23,5 cm, 132 lk, kahevärvitrükk, 2010
Hind 5.40 €  
Töövihik kuulub 2010. a ilmunud I Love English 7 õpiku juurde. Töövihiku harjutused 
haakuvad tihedalt õpikus esineva sõnavara- ning  keelestruktuuri käsitlusega, selles 
olevad harjutused on kompaktsed ning eeldavad pikemate kirjalike tööde vormistamist 
eraldi vihikusse. 

70

Ülle Kurm, Ene Soolepp, Nicola Fyfe, Tiina Tuuling
I Love English 7 Workbook (lihtsustatud)
ISBN 978-9949-436-76-7
16,5 x 23,5 cm, 132 lk, kahevärvitrükk, 2010
Hind 5.40 €                                                     

Lihtsustatud töövihikus on harjutused lühemad ja lihtsama sõnastusega, rohkemate 
näidete, tugisõnade ja lehekülje all antud tõlgetega. Kuna harjutuste asetus on 
tavatöövihiku lehekülgedega sama, on võimalik kahe erineva töövihiku kasutamine 
ühes klassis.

71

Ülle Kurm, Ene Soolepp, Nicola Fyfe
I Love English 7 CDd (2 tk), 2010
ISBN 978-9949-436-78-1
Hind 12.75 €  
CD-del on õpiku, töövihiku ja kontrolltööde kuulamistekstid, mida esitavad briti inglise 
keelt emakeelena kõnelevad lapsed ja täiskasvanud.

72

Ülle Kurm, Ene Soolepp, Nicola Fyfe
I Love English 7 Teacher’s Book
ISBN 978-9949-436-77-4
21 x 29,7 cm, 68 lk, ühevärvitrükk, 2010
Hind 7 €
Õpetajaraamatus on helikirjad, keerukamatae harjutuste lahendused ja kontrolltööde 
võti. Raamatu viimases osas on paljundatavad töölehed täien davate tegevustega ja 
rollikaardid, mis võimaldavad harjutamist suuliseks eksamiks.

73

Ene Soolepp
I Love English 7 Tests
21 x 29,7 cm, ühevärvitrükk, 2010
Hind 2.60 € 
Kontrolltööd 16 lehel, iga põhiõppetüki kohta kontrolltöö. Kontrolltöödes esi nevad 
kuulamis tekstid on salvestatud I Love English 7 CD-le (Vt nr 71).
Testide paljundamine ei ole lubatud.
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Komplektis on kolm lõbusalt illustreeritud
plakatit (59 x 84 cm), mis sobivad inglise keele
õppimiseks ja õpetamiseks 3.-4. klassis, 2007

Hind 7 €  

n LEARN AND SAY  (Vt ka nr 78)
n LEARN AND SPELL
n ENGLISH PREPOSITIONS IN PICTURES  Set 1 (Vt ka nr 79)

75

Komplektis on neli lõbusalt illustreeritud
plakatit (59 x 84 cm), mis sobivad inglise keele
õppimiseks ja õpetamiseks 5.-9. klassis, 2007

Hind 7 €   

n ENGLISH TENSES IN PICTURES         
n ENGLISH PREPOSITIONS IN PICTURES  Set 2

n IMPROVE YOUR VOCABULARY  Set 1

n IMPROVE YOUR VOCABULARY  Set 2

76

Komplektis on kolm lõbusalt kujundatud
maakaarti (59 x 84 cm), mis toetavad inglise keele
õpetamist põhikoolis, 2007

Hind 8 €  

n PICTURE MAP OF THE BRITISH ISLES  (Vt ka nr 80)

n PICTURE MAP OF ESTONIA  (Vt ka nr 81)

n PICTURE MAP OF THE EUROPEAN UNION

77 Komplekt  (10 plakatit)
 Koostanud Ülle Kurm

 ISBN 978-9949-436-19-4

78
Kirjastus Studium  .  Riia 15b,  Tartu 51010  .  www.studium.ee

LEARN AND SAY

     

     

   

   

     

     

     

     

















































    Kirjastus Studium  •  Riia 15b, Tartu 51010  •  www.studium.ee

     Postkaart Learn and Say (10,5 x15 cm)
                 Hind 0.10 €  

79   
  Postkaart English prepositions in pictures (10,5 x15 cm)

                Hind 0.10 €  

80
    

Postkaart Picture map of the British isles (10,5 x15 cm)
                Hind 0.10 € 

81    
 Postkaart Picture map of Estonia (10,5 x15 cm)

                       Hind 0.10 €  

Käesoleva kataloogi hinnad kehtivad alates 1. oktoobrist 2020. a.
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Lauamäng Bingo YES!
Mäng inglise keele õppimist alustavatele lastele
Koostanud Ülle Kurm
Komplektis 24 mängualust (21 x 9,5 cm) ja
192 üksikkaarti, 2014
Hind 13.90 €

Mängu eesmärk on harjutada lõbusalt inglise keelt, mängides üheksal erineval moel 
piltide, kirjapiltide ning hääldustega. Mängu käigus õpivad lapsed 64 ingliskeelset 
sõna. 

Mängus on kolme liiki mängualused – sõnad kirjapildis; sõnad piltidena; sõnade 
hääldused. Lisaks on mängus üksikkaardid, milledel samad sõnad, pildid ja hääldused. 
Üheaegselt on võimalik mängida kolmes grupis (3 x 8 õpilast). 

Lisaks üksiksõnadele saab harjutada suhtle mis fraase:
This is a cat. My turn. Your turn. Whose turn?
I’ve got it. Here you are. Thanks. Thank you. Sorry.

83

Spell and Explain Level 1
Inglise keele sõnakaardid 3.–5. klassile
Koostanud Ene Soolepp
5,5 x 8 cm, 36 kaarti, 2007
Hind 3.50 €

84

85

86 Komplekt  25    

Lauamäng
VOCABULARY BINGO 1  
Uus, suurema sõnavalikuga lauamäng 5.-7. klassi õpilastele  

Lauamäng
VOCABULARY BINGO 2  

Uued lauamängud tööks 
sõnavaraga. Iga mängija 
saab mängualuse ja 
kuulab tähelepanelikult 
mängujuhi või kaasmängija 
poolt kaartidelt etteloetud 
definitsioone. Kui ta tunneb 
ära alusel oleva sõna, saab 
mängija definitsiooni kaardi 
endale. Võidab mängija, 
kes esimesena saab täita 
aluse definitsiooni kaartidega. 
Mängida saab nii paarides 
kui ka väikestes gruppides, 
maksimaalselt võib olla 
korraga mängus 24 õpilast. 
Mäng arendab lugemis oskust, 
kuulamis oskust ja tähelepanu 
ning kinnistab sõnavara. 

Koostanud Ene Soolepp
Komplektis 24 mängualust 
(16 x 23 cm) 10 sõnaga ja
240 definitsioonikaarti (2,1 x 
10 cm), 2020
Hind 13.95 €

Uus, suurema sõnavalikuga 
lauamäng 7.-9. klassi õpilastele  
Koostanud Ene Soolepp
Komplektis 24 mängualust (16 x 23 cm) 
10 sõnaga ja 240 definitsioonikaarti
(2,1 x 10 cm), 2020
Hind 13.95 €

2020

2020
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Lauamäng põhikooli vanema astme ja gümnaasiumi õpilastele inglise 
keele ajavormide kordamiseks ja kinnistamiseks. Komplektis mängualus 
(29,7 x 42 cm) ja 3 värvi lausekaardid (3 x 48 kaarti), mis tuleb jaotada 
õigetesse ruutudesse. Iga ajavormi kohta on 12 erinevat lauset. 

Mängu uues variandis on kõik laused asendatud uutega ning lisatud 
ajavormid  present perfect continuous, past perfect continuous  ja
future perfect continuous.

Lauamäng
LEARN THE ENGLISH TENSES
Koostanud Ene Soolepp, 2015
Hind 9.50 €

88

Tiina Tuuling 
Do You Remember? + Key
Inglise keele grammatika harjutustik 6.–9. klassi õpilastele 
ISBN 978-9985-9627-3-7
16,5 x 23,5 cm, 96 lk, kahevärvitrükk, 2005

Inglise keele grammatika harjutustik 6. – 9. klassi õpilastele, milles rohkesti võimalusi 
harjutada peamisi A2 – B1 keelekasutuse nõuetega vastavuses olevaid teemasid, 
nagu ajavormide kasutamine seotud tekstis, sõnavormide moodustamine, ees-, side- 
ja asesõnad, ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad ja palju muud.

89

Ülle Kurm, Ene Soolepp                                             
Let's Practise! + Key
Töövihik inglise keele grammatika harjutamiseks 6.–9. klassis
ISBN 978-9949-436-97-2
16,5 x 23,5 cm, 80 lk, kahevärvitrükk, 2012
Hind 6.50 €

Harjutustik võimaldab korrata ja kinnistada põhikoolis õpetatavat grammatikat. Töö-
vihik on üles ehitatud grammatika teemade kaupa, harjutused on järjestatud lihtsamast 
keerukama suunas ning tähistatud vastavalt raskus astmele A2.1 - B1.2.

90

Marianne Brokaw, Gordon Fyfe, Nicola Fyfe,
Mare Jõul, Ülle Kurm
Bite-Size America, Bite-Size Britain
ISBN 978-9985-9549-4-2, 2005
16,5 x 23,5 cm, 84 lk, pehme köide lakkadega

Bite-Size America ja Bite-Size Britain on tirelraamat, mis on loodud täiendavaks 
lugemiseks põhikooli õpilastele. Rohkem kui 160 lugu aitavad õpilastel saada 
täiuslikumat ja värvikamat pilti Ameerikast ning Britanniast. Lood, mis pajatavad ajaloost, 
geograafiast, kaasaegsest elust, traditsioonidest, muusikast, toidust, spordist, meediast 
jne, on esitatud köitvalt ning lihtsas inglise keeles. Jutukesed on tähestikulises järjekorras 
ning illustreeritud rohkete fotode ning joonistustega. 

3
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91

Kristel Ruutmets, Ülle Kurm
Phrase Book   English - Estonian
Eesti - inglise  vestmik
ISBN 978-9949-506-38-5
10,5 x 14,8 cm, 48 lk, ühevärvitrükk, 2016
Hind 6 €

92

Kristel Ruutmets, Ülle Kurm, Ljubov Titova
РУССКО - ЭСТОНСКий  РАЗгОВОРНИК  
Eesti - vene  vestmik
ISBN 978-9949-506-65-1
10,5 x 14,8 cm, 48 lk, ühevärvitrükk, 2018
Hind 6 €

93

Kristel Ruutmets, Ülle Kurm, Ann Seilenthal
Suomi - viro  keskustelusanakirja  
Eesti - soome  vestmik
ISBN 978-9949-506-64-4
10,5 x 14,8 cm, 48 lk, ühevärvitrükk, 2018
Hind 6 €

94

Age Allas, Ilmar Anvelt, Enn Veldi                        
Inglise–eesti eksitussõnastik                        
ISBN 978-9985-9586-2-9 
13 x 20 cm, 240 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2005

Inglise–eesti eksitussõnastik keskendub rahvusvahelistele sõnadele, millel on inglise 
ja eesti keeles sarnane sõnakuju, kuid tähendused kattuvad vaid osaliselt või erinevad 
täiesti (nt gaasiballoon – gas bottle / cylinder, vrd balloon – õhupall). Sõnastiku lõpus 
on nii inglis- kui ka eestikeelne sõnaloend. 

95

Heli Tooman, Enn Veldi                                        
Inglise–eesti ja eesti–inglise turismisõnastik    
English–Estonian and Estonian–English Dictionary of Tourism 
ISBN 978-9985-9748-2-7 
14,3 x 20,3 cm, 448 lk, ühevärvitrükk, kõva köide, 2006      

Sõnaraamat on tarvilik kõigile, kes huvituvad reisimisest, õpetavad inglise keelt, tegele-
vad tõlkimisega või töötavad valdkonnas, mis otseselt või kaudselt seondub turismi- ja 
puhkemajandusega. Käsitletakse sõnavara, mis puudutab reisimist, reisikorraldust ja 
-vahendust, turismiturundust, toitlustus- ja majutus asutuste teenindust, maa-, spaa-, 
konverentsi-, seiklusturismi, transporti, vaatamis väärsuste tutvustamist jne.

Kõik kolm vestmikku 
on saadaval ka
digiversioonina.

Vestmikutesse on 
koondatud esma-
vajalikud laused ja 
fraasid, mille abil on 
võimalik suhelda erine-
vates kohtades ja olu-
kordades. Välja annet 
on võimalik kasutada 
ka lihtsate sõnastuste 
leidmiseks mõlemat 
pidi. Vestmikutes ole-
vad laused, fraasid 
ja sõnad ei ole täpne 
tõlge, vaid sobivaim 
viis väljenduda antud 
olukorras.

2
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97

Lea Koppel, Ülle Liiber, Ene Saar
GEO 1. Geograafiaõpik põhikoolile
ISBN 978-9949-436-43-9
20 x 26 cm, 92 lk, värviline
pehme köide, 2008
Hind 11.20 €

Леа Коппел, Юлле Лийбер, Эне Саар
ΓEO 1. Учебник по географии
для основной школы
ISBN 978-9949-436-85-9
20 x 26 cм, 92 стр, 2011
Hind 11.20 €

98

Ülle Liiber, Vaike Rootsmaa, Ene Saar, Lea Koppel, Urmas Vessin
GEO 1. Geograafia töövihik põhikoolile
ISBN 978-9949-436-83-5
21 x 29,7 cm, 56 lk, kahevärvitrükk, 2009
Hind 4.60 €
Töövihik on kooskõlas õpikuga Geo 1 ja katab kaardiõpetuse, geoloogia, pinnamoe 
ning rahvastiku teemad. Ülesanded arendavad õpilaste iseseisva töö oskusi, loovust 
ja kriitilist mõtlemist ning lähtuvad nende huvidest ja igapäevaelu probleemidest. 
Töövihikus on arvukalt pilte, kaarte ja skeeme.

99

Lea Koppel, Ülle Liiber, Ene Saar
GEO 1. Geograafiaõpik põhikoolile
21 x 29,7 cm, 92 lk, värviline, pehme köide
Hind 11.30 €

7. klassi õpiku Geo 1 uues paranduste ja täiendustega väljaandes käsitletakse seos-
tatult nii loodus- kui ka inimgeograafia teemasid vastavalt õppekavale. Materjali edas-
tamisel on rõhutatud arusaamist olulisematest loodusnähtustest ja protsessidest ning 
looduse ja inimtegevuse vastastikusest mõjust. Läbivaks jooneks on kaardilugemisos-
kuste arendamine. Rohke pildi- ja kaardimaterjal võimaldab teha arvukalt iseseisvaid 
töid. Iga osa lõpus on kokkuvõte kõige olulisemast ning kordamisküsimused.

100

Ülle Liiber, Ene Saar, Lea Koppel
GEO 1. Geograafia töövihik põhikoolile
21 x 29,7 cm, 44 lk, kahevärvitrükk
Hind 4.60 €

Paranduste ja täiendustega töövihik on kooskõlas õpikuga Geo 1 ja katab kaardi-
õpetuse, geoloogia ja pinnamoe teemad. Ülesanded arendavad õpilaste iseseisva 
töö oskusi, loovust ja kriitilist mõtlemist ning lähtuvad nende huvidest ja igapäevaelu 
probleemidest. Töövihikus on arvukalt pilte, kaarte ja skeeme.

Komplekti tellijatel on võimalik saada vastustega töövihiku pdf versioon. 

UUENDAMISEL

UUENDAMISEL

7. klassi õpikus Geo 1 käsit letakse 
seostatult nii loodus- kui ka inim-
geograafia teemasid. Materjali 
edastamisel on rõhutatud aru-
saamist olulisematest loodus-
nähtustest ja protsessidest ning 
nende mõjust inimtegevusele. 
Läbi vaks jooneks on kaardi-
lugemisoskuse arendamine. 
Rikkalik pildi- ja kaardimaterjal 
võimaldab teha arvukalt ise-
seisvaid töid. Iga osa lõpus on 
kokku võte kõige olulisemast ning 
kordamis küsimused.
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102

Lea Koppel, Ülle Liiber, Ene Saar
GEO 2. Geograafiaõpik põhikoolile
ISBN 978-9949-436-69-9
20 x 26 cm, 76 lk, värviline
pehme köide, 2010
Hind 11 €

Леа Коппел, Юлле Лийбер, Эне Саар
ΓEO 2. Учебник по географии
для основной школы
ISBN 978-9949-436-98-9
20 x 26 cм, 76 стр, 2012
Hind 11 €

103

Ülle Liiber, Vaike Rootsmaa, Lea Koppel, Ene Saar, Urmas Vessin
GEO 2. Geograafia töövihik põhikoolile 
ISBN 978-9949-436-70-5
21 x 29,7 cm, 44 lk, kahevärvitrükk, 2010
Hind 4.40 €

Töövihik on kooskõlas õpikuga Geo 2 ja katab kliima ning veestiku temaatika. Ülesanded 
arendavad õpilaste iseseisva töö oskusi, loovust ja kriitilist mõtlemist ning lähtuvad nende 
huvidest ja igapäevaelu probleemidest. Töövihikus on arvukalt pilte, kaarte ja skeeme.

104

105

Lea Koppel, Ülle Liiber, Vaike Rootsmaa
GEO 3. Geograafiaõpik põhikoolile                    
ISBN 978-9949-436-87-3
20 x 26 cm, 96 lk, värviline, pehme köide, 2011
Hind 11.20 €

Лэа Коппел, Юлле Лийбер,
Вайке Роотсмаа 
ΓEO 3. Учебник по географии
для основной школы
ISBN 978-9949-506-08-8
20 x 26 cм, 96 стр, 2013
Hind 11.20 €

7. või 8. klassi õpikus Geo 2 
käsitletakse kliima ja veestiku 
teemasid. Materjali edastamisel 
on rõhutatud arusaamist olulise-
matest loodusnähtustest ja prot-
sessidest ning nende seoseid 
inimtegevusega. Läbivaks joo-
neks on uurimisoskuste arenda-
mine: info otsimine, töötlemine 
ja tõlgendamine, töö temaatiliste 
kaartide, diagrammide ja joonis-
tega jms. Rikkalik pildimaterjal 
võimaldab õpiku abil teha arvu-
kalt iseseisvaid töid. Iga osa 
lõpus on kokkuvõte olulisemast 
ning kordamisküsimused. 

7. või 8. klassi õpikus Geo 3 
käsitletakse loodusvööndeid 
vastavalt õppe kavale. Õppe-
materjali edastamisel on 
rõhutatud arusaamist olulise-
matest loodus nähtustest ja 
protsessidest ning käsitletud 
inim tegevuse võimalusi erine-
vates loodusvööndites, kõrvale 
pole jäetud ka keskkonna-
probleeme. Õpikut läbivaks 
jooneks on uurimisoskuste 
arendamine. Iga osa lõpus on 
kokkuvõte olulisematest aspek-
tidest ning kordamisküsimused.
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Lea Koppel, Ülle Liiber, Vaike Rootsmaa, Urmas Vessin
GEO 3. Geograafia töövihik põhikoolile 
ISBN 978-9949-436-88-0
21 x 29,7 cm, 56 lk, kahevärvitrükk, 2011
Hind 4.60 €

Töövihik on kooskõlas õpikuga Geo 3 ja katab loodusvööndite temaatika. Ülesanded 
arendavad õpilaste iseseisva töö oskusi, loovust ja kriitilist mõtlemist ning lähtuvad 
nende huvidest ning igapäevaelu probleemidest. 

107

Ülle Liiber, Lea Koppel, Vaike Rootsmaa, Ene Saar
GEO 4-5. Eesti Euroopas. Geograafia töövihik põhikoolile
ISBN 978-9949-506-77-4
21 x 29,7 cm, 104 lk, kahevärvitrükk, 2019
Hind 7.40 €

Töövihikus on Eesti ja Euroopa loodus- ja inimgeograafia teemalised ülesanded, mille 
lahendamine aitab saavutada õppekavas nõutud õpitulemusi. Ülesannete koostamisel 
on pööratud suuremat rõhku kaartide, skeemide, diagrammide ning graafikute lugemis- 
ja analüüsioskuste arendamisele. Ülesanded on koostatud igapäevaelu probleemidest 
lähtuvalt, arendavad loovust ja kriitilist mõtlemist. Töövihikus on arvukalt koostööle 
suunavaid rühmatöö ülesandeid, samuti internetiaadresse lisamaterjalide leidmiseks, 
referaatide ning uurimustööde koostamiseks.

108

Ülle Liiber, Reet Tuisk, Vaike Rootsmaa, Lea Koppel, Ene Saar
GEO 4-5. Eesti Euroopas. Õpetajaraamat
ISBN 978-9949-506-13-2
21 x 29,7 cm, 120 lk, kahevärvitrükk, 2013
Hind 13.90 €

Õpetajaraamat täiendab 9. klassi töövihikut Geo 4-5 ning annab juhiseid tööks 
õpilastega. Töövihikus on vastused ülesannetele ning olulisemad märksõnad, millele 
toetudes saab õpetaja viia klassis läbi tõhusamaid arutelusid. Samuti on töövihikus 
metoodilised soovitused teemade käsitlemiseks ning viited internetis leiduvatele 
eestikeelsetele 9. klassi õppematerjalidele, sealhulgas Koolielu õppevaramus olevatele 
esitlustele ja tööjuhenditele.

109

Ülle Liiber, Vaike Rootsmaa, Ene Saar, Urmas Vessin
Loodusgeograafia  
Ülesandeid ja tööjuhendeid 7. klassile                      
ISBN 978-9949-436-52-1
21 x 29,7 cm, 96 lk, kahevärvitrükk, 2006
Hind 2 €

Töövihik katab kaardiõpetuse, geoloogia, pinnamoe, kliima ning veestiku temaa-
tika. Ülesanded arendavad õpilaste iseseisva töö oskusi, loovust ja kriiti list mõt-
lemist ja on koostatud laste huvidest ja igapäevaelu probleemidest lähtuvalt.



Palume esitada tellimus hiljemalt 20. detsembriks 2020. a.

ALUS- JA ALGHARIDUSALUS- JA ALGHARIDUS

3030

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamist 
toetavad käsiraamatud

110

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus
Koostanud Ene Kulderknup
ISBN 978-9949-436-44-6
21 x 29,7 cm, 64 lk, kahevärvitrükk, pehme köide, 2009
Hind 7 €

Ülevaade uuendatud riiklikust õppekavast, koolieelse lasteasutuse õppe- ja 
kasvatustegevuse korraldamine, üldõpetuslikud põhimõtted lasteaiatöös, töö 
lastevanematega, liitrühm lasteaias, erinevad keele- ja kultuurirühmad lasteaias.

111

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad
Koostanud Ene Kulderknup
ISBN 978-9949-436-45-3
21 x 29,7 cm, 116 lk, kahevärvitrükk, pehme köide, 2009
Hind 12 €

Seitsme valdkonna (keel ja kõne, matemaatika, liikumine, muusika jne) õppesisu ja 
eeldatavad tulemused.

112

Üldoskuste areng koolieelses eas
Koostanud Ene Kulderknup
ISBN 978-9949-436-46-0
21 x 29,7 cm, 64 lk, kahevärvitrükk, pehme köide, 2009
Hind 7 €

Lapse üldoskuste (tunnetus-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused) areng 
2-7-eluaastatel, mängu tähtsus lapse arengus, mängu liigid ja mängu juhendamine.

113

Lapse arengu hindamine ja toetamine
Koostanud Ene Kulderknup
ISBN 978-9949-436-47-7
21 x 29,7 cm, 72 lk, kahevärvitrükk, pehme köide, 2009
Hind 8 €

Kuidas hinnata lapse arengut, kuidas toetada erivajadusega last koolieelses 
lasteasutuses.

114 Komplekt  30    
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Eesti keel

115

Tähestik A-st Y-ni                 
42 x 59 cm
Komplektis 2 plakatit (trüki- ja kirjatähed), värviline

Eesti keele tähestik koos võõrtähtedega. 

Hind 8 € 

116 AA KK RR
Tähestiku seinakaardid                         
TRÜKITÄHED
32 kaarti, 15 x 21 cm, värviline 

Hind 7 € 

117

Tähestiku seinakaardid                         
SUURED KIRJATÄHED
32 kaarti, 15 x 21 cm 

Hind 7 €

118

Tähestiku seinakaardid                         
VÄIKESED KIRJATÄHED
32 kaarti, 15 x 21 cm

Hind 7 €

119

Komplekt
(tähestiku plakatid ja 3 komplekti seinakaarte)
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V
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Vilve Aavik-Vadi, Tiina Helekivi
TÄHESELLID
ISBN 978-9949-506-82-8
21 x 29,7 cm, 68 lk, kahevärvitrükk          
Hind 6.10 €

Harjutamist, nuputamist ja värvimist ning 
selgeks saavad nii tähed kui ka tähestik A-st 
Y-ni. Lõbusate salmide ja vahvate tähtedega 
töövihik eelkooli ealistele lastele. 

KÕIGE PÕNEVAM ON SEE, ET
A ALT ALGAB SALATEE.
SEE, KES SELLEL TEEL ON KÄINUD,
ON KA TÄHESTIKKU NÄINUD.

121

Merit Hallap, Marika Padrik, Signe Raudik
Jutustades jutustama
Pildiseeriate komplekt (12 seeriat) ning juhendmaterjal
4-10-aastaste laste jutustamisoskuse arendamiseks

Pildid on joonistanud Vilve Aavik-Vadi
21 x 14,8 cm, pakendatud karpi, 2016

Hind 24.90 € 

Komplekt sisaldab erineva keerukusega toredaid pildiseeriaid (3-6 pilti seerias) ning metoodilist juhen-
dit. Juhendis on nõuanded seeriate kasutamiseks nii juttude mõistmise, koostamise kui ka mõtlemisoskuse 
arendamiseks. Seeriate koostamisel on autorid silmas pidanud teaduslikult põhjendatud metoodikat. 

Jutustamisoskusest sõltub lapse eneseväljenduse rikkus ning koolis edukas toimetulek. Hea suuline jutustamis oskus 
loob eeldused kirjaliku teksti koostamise oskusele. 

Sobib kasutamiseks nii koolieelsetes lasteasutustes, kooli algklassides kui ka kodus lastega üheskoos 
jutustades.

122

Annika Kaziu
Lauamäng
HÄÄLI JA MÕISTATA
Komplektis mängualus (29,7 x 42 cm) ja
2 komplekti (pildid, mõistatused) mängukaarte 
Hind 8.50 € 

Õppemäng 5–7-aastastele lastele häälimisoskuse har-
jutamiseks ning loodus- ja keskkonnateadmiste kinnis-
tamiseks. Mängule lisavad põnevust loodusteemalised 
mõistatused ning küsimused.

Vt ka NUMBRISELLID lk 35.

2019

2019

Mänguga ei ole
kaasas täringut
ja mängunuppe.
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Lauamäng LÕBUSALT LUGEMA
Sõnaseadmismäng lugemisoskuse arendamiseks 5-7-aastastele lastele
Koostanud Mirjam Urb
Komplektis mängualus (29,7 x 42 cm) ja 2 komplekti (2 x 72 tk)
sõnakaarte (6 x 4 cm), 2013
Hind 8.70 € 

Mängu eesmärk on sobitada sõnu lauseteks ning lugeda mängualusele seatud lauseid. 
Lihtsamas komplektis on omadus-, nimi- ja tegusõnad erinevat värvi, keerulisema 
mängu kaardid on kõik pruunid. Sõnu valides ja lauseid moodustades võib alusele 
tekkida üpriski naljakaid lauseid. Üheskoos nende üle naerdes areneb loov mõtle mine 
ja huumorimeel ning kinnistub lugemisoskus. Mäng valmis koostaja poolt kaitstud 
bakalaureusetöö osana ning seda on katsetatud mitmetes lasteaedades. Tagakaanel 
mängujuhend.

124

HÄÄLIKUPIKKUSTE
TABELID

Häälikud jagunevad täis- ja kaashäälikuteks, kaashäälikud omakorda suluta kaashäälikuteks ja 
sulghäälikuteks. Täishäälikuid on eesti keeles üheksa. Lastele jääb see hästi meelde, kui nad näevad, 
et täishäälikute maja on 9-korruseline. Suluta kaashäälikuid on ühe võrra vähem ja nende maja 
on 8-korruseline, sulghäälikute maja on 3-korruseline. Täishäälikud on tabelis märgitud punaselt, 
suluta kaashäälikud siniselt ja sulghäälikud roheliselt.

Häälikugruppide kaupa on ära toodud lühikese, pika ja ülipika hääliku õige märkimine kirjas 
Häälikute õigele märkimisele kirjas eelneb häälikupikkuse muutmine ja määramine. Häälikupikkuse 
muutmist on soovitav saata käeliigutustega ja ülesmärkimisel kasutada märke  ,  ,  .

   – häälik kõlab lühidalt
  Käeliigutuse selgitus lastele: linnuke jõuab noka ainult korraks kinni panna, 
  nimetissõrm puudutab ainult korraks pöialt.

 – häälik kõlab pikalt
  Käeliigutuse selgitus lastele: kiigumärk, käsi liigub õhus, tehes kaarekujulise liigutuse.

   – häälik kõlab ülipikalt
  Käeliigutuse selgitus lastele: mäest allasõidu märk, käsi liigub õhus kaldu ülevalt 
  alla, häälikut võib hääldada kui pikalt tahes, sõna tähendus ei muutu.

Pärast veaohtlike häälikute (sisehäälikute) läbihääldamist kolmes pikkuses määratakse õige
pikkus ja valitakse tabeli järgi kirjutamiseks õige täht või tähed. Kirjutamist põhjendatakse nii:  
näiteks koos käeliigutustega hääldatakse pali–palli–palli; palli l kostab ülipikalt, kirjutan kahe 
tähega ll; lugu–luku–lukku; luku k kostab pikalt, kirjutan k.

Häälikupikkuste seinatabelid (joonis- ja kirjatähtedega) aitavad õpilasel häälitud sõna õigesti kirja 
panna ja on vajalikuks abivahendiks õigekirja omandamisel.

Komplektis on kaks tabelit (59 × 84 cm).

Kujundusidee autor Elma Piirimägi
Teostanud Eve Kurm

Kirjastus Studium  •  Riia 15b  •  Tartu 51010
www.studium.ee

Trükitud OÜ Greif trükikojas

Häälikupikkuste tabelid 
Kujundusidee autor Elma Piirimägi 
Komplektis 2 plakatit (59 x 84 cm), 2008
Hind 7 €  

Algklassides kasutatavad värvilised seinatabelid (joonis- ja kirjatähtedega), mis aitavad 
õpilastel hääli tud sõna õigesti kirja panna. Tabelis on hääliku gruppide kaupa ära toodud 
lühikese, pika ja ülipika hääliku õige märkimine kirjas. Vajalik süsteemne abivahend 
õigekirja omandamisel. Kaasas juhend õpetajale.

125

Eesti keele õigekirjareeglid algklassidele (koos näidetega)
Koostanud Elma Piirimägi, Kersti Näär
Komplektis 16 plakatit (42 x 30 cm), 2009
Hind 19.90 €

Komplekt eesti keele õigekirjareeglitega on vastavuses algklasside õppekavaga. Visua-
liseeritud reeglid aitavad kaasa õigekirja oskuse kujundamisele algklassi, parandus-
õppe- ja logopeedi tundides.

Tööraamatud lugemisoskuse arendamiseks
Autorid: Kaja Plado ja Krista Sunts

Nr 145 Nr 146 Nr 149 Nr 150 Nr 183
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Külli Poom
SIILIPERE SAAKI KORJAMAS
Lauamäng aiasaaduste ja metsaandide tundma õppimiseks
Komplektis suur mängualus (59 cm x 42 cm), 8 väikest alust, 43 väikest 
piltkaarti, 43 sõnakaarti, 2017 

 Hind 7.90 €

Hariv ja õpetlik lauamäng koolieelikutele ja algklasside õpilastele aiasaaduste ja 
metsaandide kasvukeskkonnast, kasutamisest ning omadustest.  
Siilipere mängus kehastub laps ande ja saadusi korjavaks siiliks ning hakkab 
omale talvevarusid koguma. Aga kui hästi teavad lapsed aiasaadusi ja metsa-
ande? Kas nad teavad, kus need kasvavad, millised on söödavad, millised mitte? 
Mida saab nendest valmistada? 
Täiskasvanu õpetlikul juhendamisel saavad lapsed mängeldes selgeks, millised 
on meil esinevad aiasaadused ja metsaannid.

Mänguga ei ole kaasas täringut ja mängunuppe.
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Kadi Pärn
Maalitud poster 12 KUUD
Lisaks kuude, aastaaegade nimetused ja kuude numbrid
70 x 74 cm, volditud, 2015
Hind 6.50 €

Poster on lasteaia õpetajale, algklassi- ja võõrkeeleõpetajale, eripedagoogile jt 
loovaks kasutamiseks mõeldud õppevahend lastele kuude, aastaaegade ning 
kuude järjekorranumbrite õpeta miseks. Posteril kujutatud aastaring, on jagatud 
12 kuuks. Neli nurka tähistavad aastaaegasid.

128

Neli aastaaega looduses ja lapse tegemistes
Plakatid “Kevad”, “Suvi”, “Sügis”, “Talv”, kuude ja aastaaegade nimetused 
ning juhiseid ja näpunäiteid kasutamiseks.
Koostanud Anne Kaljuste
59 x 42 cm, volditud, 2007
ISBN 978-9949-436-18-7

Hind 12.50 €

Plakatid
 aitavad korrastada ja muuta konkreetsemaks lapse teadmisi aasta-

aegadest, 

 õpetavad märkama aastaaegadest tingitud muutusi looduses, 

 suunavad märkama ja teadvustama laste tegevusi erinevatel aasta-
aegadel,

 sobivad kasutamiseks nii illustreeriva, didaktilise kui ka mängulise vahendina.
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Matemaatika

129

VILVE AAVIK-VADI      
TIINA HELEKIVI

N U M B R I
S E L L I D

-

Vilve Aavik-Vadi, Tiina Helekivi
NUMBRISELLID
ISBN 978-9949-506-61-3 
21 x 29,7 cm, 52 lk
kahevärvitrükk, 2017
Hind 5.30 €
Lõbusate salmide ja vahvate numbritega      
harjutamis- ja mõtlemisülesandeid
pakkuv töövihik eelkooliealistele lastele. 

JÄÄTIST OSTAB NUMBER ÜKS
AINA ÜHEKAUPA, 
MITUT JÄÄTIST KORRAGA
OSTA TA EI TAIPA. 
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Kaie Kubri, Thea Simmerman, Marika Vares 
Nutike. Matemaatika koolieelikutele 
ISBN 978-9985-9677-8-2 
20 x 25 cm, 88 lk, illustreeritud, kahevärvitrükk, 2006 
Hind 7.10 €

Töövihiku eesmärk on äratada huvi ning anda esmased oskused matemaatikas, 
arendada loovust, jõuda tulemuseni uurides ja avastades. Käsitletakse geomeetrilisi 
kujundeid, esemete järjestamist ja rühmitamist, hulkade võrdlemist, arve 1–10, liitmist 
ja lahutamist viie piires. Õpitakse mõõtma pikkust, massi, väärtust, aega ja kiirust 
õigete mõõtühikutega. 

131

Kaie Kubri, Thea Simmerman, Marika Vares 
Nutike 1. Matemaatika lisaülesandeid 1. klassile 
ISBN 978-9949-436-16-3
20 x 25 cm, 64 lk, illustreeritud, kahevärvitrükk, 2007
Hind 5.70 €

Lisaülesannete vihik on mõeldud matemaatikahuvilistele lastele. Lahendamist ootavad 
ülesanded on koostatud kujundite, esemete, arvude ja suuruste maailma kohta, lisaks 
saab oma nutikust proovile panna Nutikese nupula lehekülgedel. Sobib kasutamiseks 
nii kodus kui ka koolis.

132

Janet Rees
101 suulist matemaatikamängu
ISBN 978-9949-506-63-7 
21 x 29,7 cm, 64 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2018
Hind 14.20 €

Põnevate ja mõtlemispinget pakkuvate matemaatiliste mängude kogumik, mis aitab 
lastel üheskoos tegutsedes mõista matemaatilisi teemasid. Kõik 101 mängu arendavad 
sõnavara ja suhtlemis- ning järelduste tegemise oskusi, mis omakorda avardavad lapse 
edasise matemaatilise maailmapildi kujunemist. Mängude ülesehitus eeldab arutelu  
tekkimist ning koostööd, mille käigus saadakse parimad lahendused ning matemaatika 
jõuab paberilt päris ellu.

Mängud sobivad nii koolitunnis kui ka kodus mängimiseks.

Vt ka TÄHESELLID lk 32.
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Ajaühikud

1
sekund

1
minut

1
tund

1
ööpäev

1
nädal

1
kuu

1
aasta

1
sajand60 60 24 7

28  (29)  30  31

365 või 366

12 100

Korrutustabel
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 0 3 6 9 12 15 18 21 18 24 30

4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pikkusühikud

mm cm dm m km

1000

10 10 10 1000100

100

Meelika Maila
Põhivara matemaatika
õpiabiks I ja II kooliastmes

SEINATABELID
Komplektis 18 tabelit
(29,7 x 42 cm)

Vt täpsemalt lk 42.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

  1. Arvu, hulga ja numbri seos
  2. Arvurida 100 piires
  3. Liitmine ja lahutamine
  4. Korrutamine ja jagamine
  5. Korrutustabel
  6. Tehete järjekord
  7. Tundmatu tehtekomponent: + ja -
  8. Tundmatu tehtekomponent: • ja 
  9. Rahaühikud
10. Massiühikud
11. Pikkusühikud
12. Mahuühikud
13. Ajaühikud
14. Ümbermõõt, pindala, ruumala
15. Pindala ja ruumala teisendamine
16. Teepikkus (s), aeg (t), kiirus (v)
17. Geomeetrilised kujundid
18. Protsent

Meelika Maila

Põhivara
matemaatika õpiabiks

I ja II kooliastmes
Seinatabelid

a c

b

Nr 154

Meelika Maila
Põhivara matemaatika
õpiabiks I ja II kooliastmes

JAOTVARA ÕPILASELE
14,8 x 21 cm, 24 lk, värviline

Vt täpsemalt lk 42.

Nr 155

Kunstiõpetus
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Värvusõpetuse plakatid
Koostanud Annika Soomets
42 x 59 cm, 2009

Hind 14 €
 

Värvusõpetuse plakatid on sobi likud kunsti õpetuse tundide
näit likustamiseks nii algklassides kui ka lasteaedades.

Komplektis on 4 plakatit:
  värvusring
  täiendvärvuste saamine põhivärvustest,
  soojad ja külmad värvused,
  värvuste helestamine ja tumestamine. 

  1. Arvu, hulga ja numbri seos
  2. Arvurida 100 piires
  3. Liitmine ja lahutamine
  4. Korrutamine ja jagamine
  5. Korrutustabel
  6. Tehete järjekord
  7. Tundmatu tehtekomponent: + ja -
  8. Tundmatu tehtekomponent: • ja 
  9. Rahaühikud
10. Massiühikud
11. Pikkusühikud
12. Mahuühikud
13. Ajaühikud
14. Ümbermõõt, pindala, ruumala
15. Pindala ja ruumala teisendamine
16. Teepikkus (s), aeg (t), kiirus (v)
17. Geomeetrilised kujundid
18. Protsent
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Ana Kontor
AABITS
ISBN 978-9949-506-86-6 
21 x 29,7 cm, 168 lk, värviline, flexi köide, 2020
Hind 19 €

Uus aabits sobib õpilastele, 

• kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppe tasemel, 

• kes õpivad põhikooli riikliku õppekava alusel, kuid kõne erivajadusest või õpiraskusest 
lähtuvalt ei ole vajalik lugemisoskus veel kujunenud ja nad vajavad 1. klassis õppe 
diferentseerimist (sh vähendatud õpitulemusi eesti keeles),

• kelle emakeeleks ei ole eesti keel.
Aabits sisaldab rohkesti pilte ja ülesandeid, mille abil kujundada lugemiseks ja kirjutamiseks vajalikke eeloskusi – häälimine, 
tähtede tundmine, lühikeste sõnade veerimine. Piltide alusel saab lapsega vestelda, soodustades nii lapse eneseväljenduse 
arengut.  
Lastepärane ja vastavalt lapse lugemisoskuse kujunemisele samm-sammult keerukamaks muutuv jõukohane 
lugemismaterjal tekitab õppijal eduelamuse ja hoiab motivatsiooni lugemisoskuse arendamiseks.
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Ana Kontor
Eesti keele töövihik 1. klassile. 1.- 3. osa
21 x 29,7 cm, kahevärvitrükk, kokku 312 lk, 2019

Töövihikud vastavad põhihariduse lihtsustatud riik-
liku õppekava lihtsustatud õppe tasemele. 

Ülesanded toetavad lugemiseelduste arengut, 
soodustades optilis-ruumilise taju ja käe liigutuste 
koostööd. Lisaks toetavad 2. ja 3. osa töövihikud 
häälik- ja foneemanalüüsi ning tähtede kirjutamise 
oskuse kujunemist.

Sobivad kõikidele lastele alates 4. eluaastast. 

135-1   Eesti keele töövihik 1. klassile. 1. osa   (80 lk) ISBN 978-9949-506-83-5  Hind 8.50 €
135-2   Eesti keele töövihik 1. klassile. 2. osa  (104 lk) ISBN 978-9949-506-84-2  Hind 9 €
135-3   Eesti keele töövihik 1. klassile. 3. osa  (128 lk) ISBN 978-9949-506-85-9  Hind 9.50 €

136

137

Karl Karlep, Ana Kontor
Eesti keele töövihik 1. klassile. 2. osa
ISBN 978-9949-436-80-4
21 x 29,7 cm, kahevärvitrükk
104 lk, 2010

Karl Karlep, Ana Kontor
Eesti keele töövihik 1. klassile. 3. osa
ISBN 978-9949-436-81-1
21 x 29,7 cm, kahevärvitrükk
128 lk, 2010

Töövihikute abil saab kujundada: optilis-ruumi line taju ja käeliigutused, häälik- ja foneem analüüs, tähtede 
tundmine (õige tähekuju äratundmine, kirjutamine), elementaarne ärakiri.

Käesoleva kataloogi hinnad kehtivad alates 1. oktoobrist 2020. a.
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Komplekt
23.6023.60 € €

LOPUMUUK

2019

2020

6

6
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138

Karl Karlep, Ana Kontor
Aabitsa ja töövihikute kasutamise üldised põhimõtted
Õpetajaraamat
ISBN 978-9949-436-82-8
21 x 29,7 cm, 104 lk, ühevärvitrükk, 2010
Hind 16 €

Õpetajaraamatus kirjeldatakse õppematerjali ja metoodika vastavust aine kavale, esi-
tatakse materjali ja töövõtete valiku põhimõtted ja teoreetilised alused, esitatakse 
soovitused teemade käsitlemiseks.

139

Karl Karlep, Ana Kontor
Kuulates lugema. Kuulan, loen, mõistan (lugemisvihik)
ISBN 978-9949-436-84-2
21 x 29,7 cm, 48 lk, ühevärvitrükk, 2011
Hind 5.70 €

Lugemisvihik sisaldab sisult ja keeleliselt jõukohaseid tekste. Lisatud on sidus tekstide 
mõistmise osaoskuste kujundamist soodustavad küsimused.

140

Ana Kontor, Karl Karlep
Eesti keele tööraamat 2. klassile. 1.- 4. osa
21 x 29,7 cm, kokku 416 lk, illustreeritud
1. osa värviline, 2.-4. osa kahevärvitrükk, 2015-2016

1. osa. Lause, sõna ja häälik 
2. osa. Täishäälikute õigekiri
3. osa. Suluta kaashäälikute õigekiri
4. osa. Sulghäälikute õigekiri

Eesti keele tööraamatud vastavad põhihariduse lihtsustatud õppe kavale.  

Komplekt
34.8034.80 € €

 140-1   Eesti keele tööraamat 2. klassile. 1. osa  (128 lk) ISBN 978-9949-506-35-4 Hind 14.50 €
 140-2   Eesti keele tööraamat 2. klassile. 2. osa   (96 lk) ISBN 978-9949-506-45-3 Hind   9 €
 140-3   Eesti keele tööraamat 2. klassile. 3. osa   (96 lk) ISBN 978-9949-506-52-1 Hind   9 €
 140-4   Eesti keele tööraamat 2. klassile. 4. osa   (96 lk) ISBN 978-9949-506-53-8 Hind   9 €

141

142

Ana Kontor, Karl Karlep
Eesti keele tööraamat 3. klassile. 2. osa
ISBN 978-9949-436-55-2
21 x 29,7 cm, kahevärvitrükk
104 lk, 2009

Ana Kontor, Karl Karlep
Eesti keele tööraamat 3. klassile. 4. osa
ISBN 978-9949-436-57-6
21 x 29,7 cm, kahevärvitrükk
132 lk, 2009

LOPUMUUK

6

6
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Ana Kontor, Karl Karlep
Eesti keele tööraamat 3. klassile 1.- 4. osa
21 x 29,7 cm, 1. osa värviline, 
2.-4. osa kahevärvitrükk, 2020

Eesti keele tööraamat vastab põhihariduse
lihtsustatud õppekavale, lisaks sobib harjutuste
süsteem lugemis- ja kirjutamisprobleemidega
laste arendamiseks kõneravis või individuaalse
õppekava rakendamisel tavaõppes. 

143-1  Eesti keele tööraamat 3. kl. 1. osa   (96 lk) ISBN 978-9949-506-88-0 Hind 12 €
143-2  Eesti keele tööraamat 3. kl. 2. osa   (96 lk) ISBN 978-9949-506-89-7 Hind   9 €
143-3  Eesti keele tööraamat 3. kl. 3. osa   (92 lk) ISBN 978-9949-506-90-3 Hind   9 €
143-4  Eesti keele tööraamat 3. kl. 4. osa  (124 lk) ISBN 978-9949-506-91-0 Hind   9.50 €

144

Krista Sunts 
Eesti keele lugemik-tööraamat 4. klassile 1.- 4. osa 
21 x 29,7 cm, kahevärvitrükk, 2014

Muinasjutud, katkendid lasteraamatutest ja
koduloolised tekstid ning nende põhjal koostatud
ülesanded soodustavad tekstitaju ja ümber-
jutustamise oskuse kujunemist. Teksti struktuur,
sõna vara, lauseehitus ja lugemistehnilised võtted arendavad ja parandavad lugemis-
tehnikat. Teksti mõistmist ja jutustamist toetavad pildid ning skeemid. Tööraamatud 
sobivad kasutamiseks ka tavakooli 2. ja 3. klassi õpi raskustega lastele.

144-1  Eesti keele lugemik-tööraamat 4. kl. 1. osa    (64 lk) ISBN 978-9949-506-15-6 Hind 6.50 €
144-2  Eesti keele lugemik-tööraamat 4. kl. 2. osa    (76 lk) ISBN 978-9949-506-16-3 Hind 7.50 €
144-3  Eesti keele lugemik-tööraamat 4. kl. 3. osa  (108 lk) ISBN 978-9949-506-17-0 Hind 9 €
144-4  Eesti keele lugemik-tööraamat 4. kl. 4. osa    (88 lk) ISBN 978-9949-506-18-7 Hind 8.50 €

145

Kaja Plado, Krista Sunts
Lugedes lugema. Abiks lugema õppimisel
ISBN 978-9949-506-43-9
21 x 29,7 cm, 88 lk, kahevärvitrükk, 2014
Hind 8.80 €

Tööraamat on mõeldud lastele, kelle lugemisoskus kujuneb aeglaselt. Harjutustik on 
jagatud kolme ossa: sõnade, lausete ja tekstide lugemine. See annab võimaluse alus-
tada lugemise harjutamist lapsele jõukohase materjaliga.

Tähelepanu on pööratud veatu lugemise ja loetu mõistmise kujundamisele (pildi järgi 
saab otsida lauseid, lause alusel valida pilt).

Iga osa alguses on sisukord, milles laps saab tähistada loetud leheküljed. Sel viisil tekib lapsel visu aalne ülevaade 
loetust. Materjal sobib kasutamiseks lugemisoskuse kujundamiseks kodus, koolieelsete lasteasutustes õpiabi tundides 
ja ka 1. klassis, kui aabits osutub liiga keeruliseks.

Komplekt
32.8032.80 € €

2020

Komplekt
2525.80 €.80 €
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Kaja Plado, Krista Sunts
Lugedes ladusalt lugema
ISBN 978-9949-506-78-1
21 x 29,7 cm, 80 lk, kahevärvitrükk, 2019
Hind 8.90 €

Tööraamat on mõeldud ladusa lugemise saavutamiseks. Valitud tekstid on algajale 
lugejale jõukohased, loetut aitavad paremini mõista tekstide juures olevad harjutused 
ja ülesanded. Tähelepanu pööratakse ka lapse kõne arendamisele ning suulise enese-
väljenduse kujundamisele. Vaheldust pakuvad nuputamisülesanded ja silma ning käe 
koostööd arendavad harjutused, samuti eesti keele kaunikõlalisteks väljenditeks peetud 
ütlused. Väljaandest ei puudu ka juhiseid lapsevanemale või õpetajale. Teos on jätk 
2014. a ilmunud väljaandele „Lugedes lugema“.
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TABEL 4.1.  Sõna veaohtlikud häälikud on täishäälik ja suluta kaashäälikute ühend
1A

1B

silm d
v lvurTABEL 4.2.  Sõna veaohtlikud häälikud on täishäälik ja kaashäälikute ühend (sinine + roheline häälik)

2A
2B

2C
2D

g
d b g

d b k
t p k

t p

kurgid v rb d korter t sku

ei ole on

on

SÕNADE ÕIGEKIRIAnalüüs veaohtlikus kohas (VOK)
Lause alguses on suur algustäht.Eesti oma sõnades on algustäht K, P, T.

1. Leia VOK.
2. Otsusta, kas VOKis on häälikuühend.

Otsusta, kas
ühendis on sulghäälikut.

Otsusta, kas
VOKis on sulghäälikut.

Häälda võrdlevalt,vt tabel 1. Häälda võrdlevalt,vt tabel 2. Häälda võrdlevalt,vt tabel 3 või 4.
Vali 1- või 
2-kordne täht.
Kirjuta. Otsusta, 

kas nõrk või 
tugev täht.
Kirjuta 
ühekordselt.

Kirjuta
ühekordselt.

Vali 1- või 
2-kordne täht, 
nõrgad või 
tugevad tähed. 
Kirjuta.

SULGHÄÄLIK 
Hääda 

Kirjuta

JÄRGSILBIS 
võrdlevalt. 

nõrk või tugev täht.

   2)  käändelõppu, näiteks
         mida?  t /d /-
         millesse?  sse
         millest?  st
         millelt?  lt
         millega?  g

   1)  mitmuse tunnust
          d
          de
          te

   3)  tegusõna pöördelõppu, näiteks
         mida teeb?  b
         mida teete?  te
         mida teevad?  v d
         mida tegid?  sid

ei ole

ei ole

on

Sõna lõpus jälgi veel

1.  Hääli sõna. Jälgi i või j naaberhäälikut.

•  Enne täishäälikut kirjuta j :
 j nes, j m s, jõgi

•  Enne kaashäälikut kirjuta i :
 ilves, it li , kirves

2.  i või j on sõna sees täishäälikute vahel.
      Häälda võrdlevalt.  

3. Sõnas on liide -ja. Sõna märgib millegi tegijat. 
 l ul/j , suus t /j , jooks/j , ost/j  

i  ja j võivad sattuda kõrvuti.
m ngi/j , k i/j , otsi/j , le i/j

Pane tähele!

•  üü järele ei kirjutata i:  süü , lüü , müü
•  Harva kirjutame jj:  m jj , ojj , tujju

Jäta meelde!

* Kes on m i s?
   (See, kes armastab magusat.)

 i
m                       s

 j * Kes elab m j s? 

i või j

TABEL 4.4.  Sõna veaohtlikud häälikud on täishäälik ja sulghäälikute ühend

4A
4B

k
t p

k
t p

k
t p

k
t p

kotk s kotk d

TABEL 4.3.  Sõna veaohtlikud häälikud on täishäälik ja kaashäälikute ühend (roheline + sinine häälik)

3A 3B 3C

g
d b

k
t p

k
t p

kobr s ko sud ko r d

Ana Kontor, Kaja Plado
Põhivara eesti keele õpiabiks
I ja II kooliastmes
SEINATABELID
Komplektis
12 tabelit (29,7 x 42 cm), 2018

Hind 16.50 €

1. Tähestik
2. Ärakiri
3. i või j
4. Võrdleva hääldamise
    tabelid (1- 4)
5. Sõnade õigekiri
6. Mitmuse tunnuse valik
7. Lüngaga sõnade kirjutamine
8. Veaga sõnade leidmine ja
    õigesti kirjutamine
9. Sõnade poolitamise reeglid

www.studium.ee    myyk@studium.ee    tel 742 0440

Ana Kontor  •  Kaja Plado

Põhivara
eesti keele õpiabiks

I ja II kooliastmes
Seinatabelid

(uut)    t  (uute)    te
(uut)     orava / t (uute)     orava / te

(uut)    d  (uute)    de
(uut)        kuu / d (uute)        kuu / de
(uut) papagoi / d (uute) papagoi / de

(uut)    -  
(uut)    venda / - (uute)    venda / de

MITMUSE TUNNUSE VALIK

Erandid: uut-vormi ainsuse osastava käände lõpus on -t, aga mitmuse tunnus on -de. 

vile – vile/t – vile/de (hääled)  küünal – küünal/t – küünal/de (valgus)

pere – pere/t – pere/de (kokkutulek)  peenar – peenar/t – peenar/de (rohimine)

ratsu – ratsu/t – ratsu/de (sadulad)  auto – auto/t – auto/de (tuled)

tütar – tütar/t – tütar/de (nimed)  aken – aken/t – aken/de (pesemine) 

TÄHESTIK

Täishäälikud: a, e, i, o, u, õ, ä, ö, üSuluta kaashäälikud: l, m, n, r, s, v, h, jSulghäälikud: p (b), t (d), k (g)Võõrhäälikud: c, f, q, š, z, ž, w, x, y

148 1. Tähestik
2. Ärakiri
3. i või j
4. Võrdleva hääldamise
    tabelid (1- 4)
5. Sõnade õigekiri
6. Mitmuse tunnuse valik
7. Lüngaga sõnade kirjutamine
8. Veaga sõnade leidmine ja
    õigesti kirjutamine
9. Sõnade poolitamise reeglid

Ana Kontor  •  Kaja Plado

Põhivara
eesti keele õpiabiks

I ja II kooliastmes
Jaotvara õpilasele

Ana Kontor, Kaja Plado
Põhivara eesti keele õpiabiks
I ja II kooliastmes
JAOTVARA ÕPILASELE
ISBN 978-9949-506-73-6
14,8 x 21 cm, 16 lk, värviline, 2018

Hind 2 €

2019

1. Tähestik
2. Ärakiri
3. i või j
4. Võrdleva hääldamise
    tabelid (1-4)
5. Sõnade õigekiri
6. Mitmuse tunnuse valik
7. Lüngaga sõnade kirjutamine
8. Veaga sõnade leidmine
    ja õigesti kirjutamine
9. Sõnade poolitamise reeglid
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Kaja Plado, Krista Sunts
Kas tõesti loomad räägivad?
Lugedes loomamuinasjutte
ISBN 978-9949-506-37-8
21 x 29,7 cm, 80 lk
kahevärvitrükk, 2015
Hind 8.70 €

150

Kaja Plado, Krista Sunts
Kas tõesti imed juhtuvad?
Lugedes imemuinasjutte
ISBN 978-9949-506-41-5
21 x 29,7 cm, 88 lk
kahevärvitrükk, 2016
Hind 8.70 €

151 Komplekt  6      

152

Ana Kontor, Kaja Plado
Kirjutades kirjutama. 1.- 3. vihik
21 x 29,7 cm, kokku 168 lk, ühevärvitrükk, 2007

Kogumikus on tekstid, mille harjutuste struktuur ja sõnade valik loob võima-
luse kasutada tekste nii laste õigekirjaoskuste väljaselgitamisel enne õpetamist, 
kui ka kirjutamis oskuste kontrolli misel. Harjutused on koostatud sõnadest, mis 
(kontsentreeritult) koonduvad rühma desse. Sinna juurde on toodud tüüpsõnad 
ja logopeedilised tabelid koos skeemidega. Kui laps oskab 4-5-häälikulisi sõnu 
häälida ning ta suudab kõik häälikud lühikeses lihtsas sõnas fikseerida, on sobiv 
aeg võtta kasutusele kogumik “Kirjutades kirjutama”. 

1

2

3

4

P
T
K

B

B

B

A

AP
T
K

P
T
K

B

A

A

B
D
G

P
T
K

B
D
G

TABEL 4

 152-1   Kirjutades kirjutama. Tekstid kirjutamiseks. 1. vihik (56 lk)   Hind 7 €
                ISBN 978-9949-436-01-9
 152-2   Kirjutades kirjutama. Mõtlen ja kirjutan. 2. vihik (72 lk)   Hind 8 €
                ISBN 978-9949-436-02-6
 152-3   Kirjutades kirjutama. Kontrollin ja kirjutan. 3. vihik (40 lk)   Hind 6 €
                ISBN 978-9949-436-03-3

Tööraamatute eesmärk on pakkuda 2.–3. klas-
si õpilastele täiendavaks lugemiseks mõeldud 
materjali, et toetada funktsionaalse lugemise, 
tekstiga töötamise ja eneseväljendusoskuse 
kujunemist. Tekstide sisu alusel korraldatava 
aruteluga saab arendada laste mõtlemisoskust. 
Vaheldust pakuvad muinasjuttude juurde kuu-
luvad nuputamisülesanded (ristsõnad, labürint, 
sõnade moodustamine, sõnade otsimine vms). 
Tööraamatu lõpus on ülesanded loetu korda-
miseks ja tabel, millesse saab kanda loetud 
muinas jutu kui žanri tunnused. Täidetud tabeli 
abil saab kujundada muinasjutu äratundmise 
oskusi ning kinnis tada tead misi. Tööraamatuid 
saab kasutada aine tunnis, klassivälises tege-
vuses, õpiabis või ka kodus. Lastele, kes veel 
ei loe, sobivad muinasjutud ettelugemiseks ja 
kuulamisoskuse kujundamiseks. 

Õpetaja ja lapsevanema tööd kergendavad 
selgitused ja soovitused ning küsimused ja 
aruteluteemad. 

Komplekt
1818 € €
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Ana Kontor, Kaja Plado
Kirjutades kirjutama. Vaatan ja kirjutan: Ärakiri
ISBN 978-9949-436-73-6
21 x 29,7 cm, 80 lk, ühevärvitrükk, 2010
Hind 7.80 €

Kogumikus on materjal ärakirjaks, mis võimaldab tähti tundval lapsel nägemis tajule 
toetudes omandada sõnade õigekirja eeloskused (tähekujud, ühe- või  kahekordse, 
nõrga või tugeva tähe märkamine). Materjal toetab ka lugemis- ja enesekontrollioskuse 
kujunemist.

Matemaatika

154

Korrutustabel
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 0 3 6 9 12 15 18 21 18 24 30
4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1) teen sulgudes oleva tehte2) korrutan või jagan (tehte esinemise järjekorras)
3) liidan või lahutan (tehte esinemise järjekorras)

Tehete järjekord

2
3

1
  või  

+  või  -

(   )

Geomeetrilised kujundid

Pöördkehad

 ring    kera

 kolmnurk    koonus

 ristkülik    silinder

Tasapinnalised kujundid Ruumilised kehad ja nende pinnalaotused
ristkülik risttahukas

ruut kuup

kolmnurk püramiid 

  4 tippu
  4 külge
  4 nurka

    8 tippu
  12 serva
    6 tahku

  4 tippu
  4 külge
  4 nurka

    8 tippu
  12 serva
    6 tahku

  3 tippu
  3 külge
  3 nurka

    5 tippu
    8 serva
    4 külgtahku
    1 nelinurkne põhitahk

a

a

a
b

b

a
a

aa

aab

c

Rahaühikud

s €

Mahuühikud

ml dl l

100 10

1000
Ajaühikud

1
sekund

1
minut

1
tund

1
ööpäev

1
nädal

1
kuu

1
aasta

1
sajand60 60 24 7

28  (29)  30  31

365 või 366

12 100

Pikkusühikud

mm cm dm m km

1000

10 10 10 1000100

100

 

Korrutamine
•

Jagamine

tegur tegur korrutis

  2  3 = 6   6  2 = 3

korda rohkem korda vähem

jagatav jagaja jagatis

= =

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Meelika Maila
Põhivara matemaatika õpiabiks
I ja II kooliastmes
SEINATABELID
Komplektis 18 tabelit (29,7 x 42 cm), 2018

          Hind 19.50 €

  1. Arvu, hulga ja numbri seos
  2. Arvurida 100 piires
  3. Liitmine ja lahutamine
  4. Korrutamine ja jagamine
  5. Korrutustabel
  6. Tehete järjekord
  7. Tundmatu tehtekomponent: + ja -
  8. Tundmatu tehtekomponent: • ja 
  9. Rahaühikud
10. Massiühikud
11. Pikkusühikud
12. Mahuühikud
13. Ajaühikud
14. Ümbermõõt, pindala, ruumala
15. Pindala ja ruumala teisendamine
16. Teepikkus (s), aeg (t), kiirus (v)
17. Geomeetrilised kujundid
18. Protsent

Meelika Maila

Põhivara
matemaatika õpiabiks

I ja II kooliastmes
Seinatabelid

a c

b
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Meelika Maila
Põhivara matemaatika
õpiabiks I ja II kooliastmes
JAOTVARA ÕPILASELE
ISBN 978-9949-506-74-3
14,8 x 21 cm, 24 lk, värviline, 2018

Hind 2.30 €

  1. Arvu, hulga ja numbri seos
  2. Arvurida 100 piires
  3. Liitmine ja lahutamine
  4. Korrutamine ja jagamine
  5. Korrutustabel
  6. Tehete järjekord
  7. Tundmatu tehtekomponent: + ja -
  8. Tundmatu tehtekomponent: • ja 
  9. Rahaühikud
10. Massiühikud
11. Pikkusühikud
12. Mahuühikud
13. Ajaühikud
14. Ümbermõõt, pindala, ruumala
15. Pindala ja ruumala teisendamine
16. Teepikkus (s), aeg (t), kiirus (v)
17. Geomeetrilised kujundid
18. Protsent
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Kadri Rüütel, Meelika Maila, Ana Kontor
Lahendades lahendama
Tekstülesandeid õpiabiks 1.- 3. klassile
ISBN 978-9949-436-72-9
21 x 29,7 cm, 80 lk, ühevärvitrükk, 2010
Hind 8.70 €

Matemaatika tekstülesannete kogumik tekstide mõistmiseks ja lahendus skeemide 
leidmiseks on abivahend lastele, kellel õpiraskused.

Ajalugu

157

Leili Pukk, Ain Ostrat 
Kaugete aegade lood
Ajaloo töövihik 7. klassile
ISBN 978-9949-506-07-1
21 x 29,7 cm, 72 lk, kahevärvitrükk, 2013
Hind 7.50 €  

Töövihik kuulub komplekti 7. klassi ajalooõpikuga „Kaugete aegade lood“ ning sisaldab 
ülesandeid õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks. Töövihik on koostatud põhikooli 
lihtsustatud riikliku õppekava (2010) lihtsustatud õppel olevatele õpilastele.

158

Ain Ostrat 
Ajaloo töövihik 8. klassile
ISBN 978-9949-506-29-3
21 x 29,7 cm, 64 lk, kahevärvitrükk, 2015
Hind 7.50 €

Töövihik on koostatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppel ole-
vatele õpilastele. Töövihikus sisalduvad erinevad õpiülesanded (tabelid, lünktestid, 
kaardid, skeemid, ristsõnad jne) on koostatud õpilaskontingendi eripära arvestavalt 
ning aitavad õpitavat korrata ja kinnistada.

159

Ain Ostrat 
Ajalooõpik 9. klassile 
ISBN 978-9949-436-41-5
21 x 29,7 cm, 112 lk, värviline, 2008
Hind 10 €

Õpiku esimeses osas käsitletakse ajalooperioodi Eesti Vabadus sõjast kuni tänapäevani. 
Valdavalt Eesti ajalugu puudutavate teemade kõrval leiavad käsitlemist ka olulisemad 
üldajaloo sündmused maailmas. Õpiku teine osa käsitleb ühiskonnaõpetust. Iga teema 
lõpus on harjutused, mis aitavad õpitavat kinnistada.
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Seinakaardid "Häälda ja sõrmenda"
15 x 21 cm, neljavärvitrükk, 32 kaarti, 2013
Hind 6 €

Õpetajakaardid on mõeldud kasutamiseks seinakaartidena klassis, rühmas või logo-
peedikabinetis, kus õpib kuulmislangusega laps. Kaardid visualiseerivad sõrmendeid, 
suupilte ja tähti ning nendevahelist seost. Väikeste kuulmis langusega laste jaoks on 
oluline, et õpitav materjal oleks pidevalt nähtaval ja igal ajal lapse jaoks olemas. Õpe-
tajal on vajadusel võimalik õppetegevuste käigus viidata kaardile ja korrigeerida laste 
hääldust või sõrmendamist.

161

Ladumiskaardid "Häälda ja sõrmenda" 
6 x 9 cm, neljavärvitrükk, 110 kaarti, 2013
Hind 4 €

Ladumiskaardid on heaks õppevahendiks kuulmislangusega lastele häälikute õpeta-
misel. Kaardid on mõeldud töövahendiks logopeedidele, rühmaõpetajatele ja lapse-
vanematele. Logopeedi poolt seatud häälikud ja õpitav sõnavara visualiseeritakse 
ladumiskaartide "Häälda ja sõrmenda "abil. Kaardid annavad võimaluse õpitava sõna-
vara ladumiseks ja korduvaks harjutamiseks, kuni õpitav sõnavara on kinnistunud. 
Sõrmenditega kaardipool aitab kaasa õige sõrmendamise omandamisele, suu-
piltidega kaardipool toetab hääldus- ja suult lugemisoskust. Mõlematel kaardipooltel 
olev tähekujutis seostab hääldust ja sõrmendamist sõna kirjapildiga. 

Komplektis tähti A, E, I, O, U, K, P, T, L, M, N, R, S kõiki 5 tk, tähti V, H, J, G, B, D 
kõiki 4 tk, tähti Õ, Ä, Ö, Ü kõiki 3 tk, C, F, Q, Š, Z, Ž, W, X, Y kõiki 1 tk.

162

Plakat "Eesti sõrmendid"
59 x 42 cm, 2013
Hind 6 €

Plakatit saab kasutada nii kuulmislangusega kui ka 
kuuljate laste kõnearenduses eesti keele visualiseeri-
misel ning samuti eesti viipe keele kui võõrkeele õpe-
tamisel.

Plakat on sobilik infotahvlitel ja seinalehtedel sõrmen-
damise kui võimaluse käemärkide abil suhtlemise tut-
vustamiseks. 
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Glynis Hannell
Erivajaduste määratlemine
Vaatluslehed individuaalsete eripärade hindamiseks
ISBN 978-9949-506-54-5
21 x 29,7 cm, 208 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2017
Hind 27 €
Raamatus käsitletakse laste ja noorukite
 üldisi arenguhäireid  emotsionaalseid ja käitumishäireid
 autismispektri häireid  sensoorseid kahjustusi
 spetsiifilisi õpiraskusi  teisi erivajaduste vorme

Erivajaduste kirjeldused ja paljundatavad vaatluslehed 
aitavad nii õpetajatel, vanematel kui ka teistel laste ja noo-
rukitega tegelevatel spetsialistidel 

 märgata õpilaste eripärasid ja häireid
 välja selgitada iga õpilase võimalikke erivajadusi
 mõista erivajaduste põhjusi ja tunnusjooni
 koostada iga õpilase kohta täpne ja ülevaatlik vaatluskaart

 kooskõlastada õpetajatelt ja teistelt spetsialistidelt päri-
nevat informatsiooni

 talletada lihtsal moel olulist informatsiooni ning
 vältida aeganõudvate ülevaadete kirjutamist
 jälgida edusamme ja täheldada muutusi
 kaasata vanemaid vaatlusprotsessi ning aruteludesse
 luua igale õpilasele tema vajadustest lähtuv õppekava
 kavandada efektiivset ja kaasavat õppetööd

164

Diana Hudson
Spetsiifilised õpiraskused
Mida oleks õpetajal tarvis teada
ISBN 978-9949-506-80-4
14,8 x 21 cm, 208 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2019
Hind 17.50 €
Käsitlemist leiavad
• düsleksia • aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH)
• düskalkuulia • autismispektri häire (ASH) 
• düsgraafia • obsessiiv-kompulsiivne häire (OKH)
• düspraksia

Igale õpiraskusele on pühendatud peatükk, milles kirjeldatakse häire avaldumise vorme, õpilase nõrkusi ja eelda-
tavaid tugevusi ning võtteid, mida rakendada õpilast õpetades ja juhendades.
Lisaks käsitletakse veel nii õppetunni tehnikaid kui ka efektiivsema kodutöö ja eksamiteks valmistumise võimalusi 
ning olukordi väljaspool õppetööd. Praktilised nõuanded pakuvad mõtteid lahendusteks, mis aitavad arendada 
mõistvat koostööd ja saavutada edu.

165

Kathy Hoopmann
Aspergeri sündroomiga õpilane klassis
Mida peaks iga õpetaja teadma
ISBN 978-9949-506-87-3 
14,8 x 21 cm, 224 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2019
Hind 18.50 €

Hästi struktureeritud raamat aitab mõista ja leida lahendusi olukordadele, mis tekivad 
Aspergeri sündroomiga õpilaste teistsugusest maailma tajumisest. Iga aspekti üldisele 
kirjeldusele järgneb lapsepoolne selgitus, häirest tekkida võivad arusaamatused kooli-
elus, nõuanded õppetunni tegevusteks ning soovitused teema käsitlemiseks vane-
matega. Käsiraamatu vormis esitatud materjal aitab õpetajal luua keskkonda, milles 
nii Aspergeri sündroomiga õpilasel kui ka tema kaaslastel õnnestub üksteist toetades 
saavutada parimad tulemused.

2019

2019
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Johannes Käis
Õpetuse alused ja teed
Üldine didaktika
ISBN 978-9949-506-75-0 
16,5 x 23,5 cm, 448 lk, ühevärvitrükk, kõva köide, 2018
Hind 30 €

Johannes Käisi põhiteos „Õpetuse alused ja teed. Üldine didaktika“ ilmus koostöös 
Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Johannes Käisi Seltsiga. Kogukas materjal, 
mille kirjutamist Käis alustas Eesti vabariigi ajal ning jätkas saksa okupatsiooni ja 
Nõukogude võimu aastatel, hõlmab ja katab kõik õppimise ja õpetamisega seonduva, 
alustades inimkäsitlusest ning lõpetades õpetamisega klassis.

„Õpetuse alused ja teed“ on käsiraamat, õpik, teatmeteos, ajalooallikas ning  kultuuri-
lugu, mis võiks olemas olla igas haridusasutuses ning kodus.

167

Lindsey Joiner
Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele
ISBN 978-9949-506-62-0 
21 x 29,7 cm, 208 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2018
Hind 24.50 €

Raamatus leidub rohkem kui 90 tegevust laste ja teismeliste loovuse arendamiseks. 
Ülesannete baasil on võimalik õpetada nii sotsiaalseid oskusi kui ka võtteid viha 
ja ärevuse kontrollimiseks ning konfliktidele rahumeelse lahenduse leidmiseks. 
Kunstiteraapilised tegevused aitavad kujundada noortes positiivseid mõttemustreid. 
Tänu paljundatavatele töölehtedele saab harjutusi ette valmistada ja läbi viia vähese 
ajakuluga. Kõik kirjeldatud tegevused sobivad nii individuaalseks nõustamiseks kui ka 
tööks grupiga.

168

Berys Gaut, Morag Gaut
Filosoofilised arutelud väikeste lastega
Praktiline käsiraamat õpetajale
ISBN 978-9949-506-28-6 
17,3 x 23,5 cm, 124 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2015
Hind 16 €

Raamatus arutletakse õigluse, keskkonna, sõpruse, kaasamise, jagamise, 
emotsioonide, reaalsuse ja unistuse, õige ja vale, kommete ning ilu üle. Iga teema on 
varustatud juhendiga, milles ka lugu ettelugemiseks või pilt üheskoos vaatamiseks. 
Igas juhendis on antud samm-sammult juhised õpetajale: variandid küsimusteks, laste 
eeldatavad vastused ning soovituslikud jätkusõnastused. Arutelud ei eelda spetsiaalset 
ettevalmistust filosoofia valdkonnas.  

Alo Savi 
Koolirahva välimääraja 
Koolitöötajatega hakkama saamise käsiraamat
neile endile, õpilastele ja lastevanematele
Vt täpsemalt lk 56.

Nr 198
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Jessica Swale
Draamamängud koolitundi ja töötuppa
ISBN 978-9949-506-94-1
11 x 21,5 cm, 204 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2020
Hind 15.50 €

„Draamamängud koolitundi ja töötuppa“ on õpetajatele, koolitajatele ja lavastajatele 
mõeldud raamat, mis aitab leida nii koolieelikutele, teismelistele kui ka täiskasvanutele 
uusi aktiivseid tegutsemisvõimalusi näiteringis, töötoas, lavaproovis või vabal ajal.

101 vahva mängu seas on soojendus- ja lõdvestusharjutusi, energilist liikumist ja kiiret 
reaktsiooni nõudvaid tegevusi, sõnaosavust ja mälu treenivaid harjutusi ning lõbusaid 
vahepalasid seltskondlikeks koosviibimisteks.

Mängides saab avada ja arendada draamaõppes vaja minevaid oskusi, nagu 
keskendumine, meeskonnatöö, vastastikune usaldus, töö rolliga, loo rääkimine, 
kujutlusvõime ning improviseerimine.

170

Penny McFarlane
LOOVDRAAMA
Tegevusi ja harjutusi lapse
emotsionaalseks toetamiseks
ISBN 978-9949-506-97-2
14,8 x 21 cm, 152 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2020
Hind 17 €

Asendamatu abimees kõikidele, kes tegelevad laste ja noorukite sotsiaalse ning 
emotsionaalse arenguga.  Autor seletab lahti nii käitumisraskusi tekitavad põhjused nagu 
väärkohtlemine, hooletusse jätmine, vanemate lahkuminek kui ka laste enamlevinud 
käitumishäired nagu ärevus, viha, kompulsiivne valetamine, sotsiaalselt sobimatu 
käitumine jne. Iga 18 mureteema järel soovitab autor loovdraama mänge ja tegevusi, 
mille abil sellest raskusest loovalt ja lõbusalt jagu saada.

2020

2020
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Külli Poom
Lauamäng MILLINE MA OLEN?
Lauamäng tujude ja tunnete mõistmiseks ning iseloomu kirjeldamiseks
Komplektis mängualus (42 x 30 cm) ja väikesed kaardid, 2017

Hind 7 €

Mängu eesmärgid

● laps õpib tundma erinevaid tujusid ja iseloome, oskab neid nimetada 
ja kirjeldada

● laps mõistab, et erinevad tujud ja tunded on loomulikud
● laps õpib toime tulema negatiivsete tunnetega ja omandab positiivseid 

käitumismustreid
● laps arendab samasuguseid pilte otsides tähelepanu 

Mängu mängimine lastegrupis või pereringis on hea võimalus lahti rääkida 
tunded ja soovid ning arutada negatiivsete ning positiivsete käitumis-
viiside üle. 

Mänguga ei ole kaasas täringut ja mängunuppe.

172

Kristina Kalf
Lauamäng SÕBRALIK KAASLANE
59,4 x 42 cm, 2015

Hind 7 €

Mänguväljakul on 9 situatsioonipilti, milledel on kujutatud laste seas ettetulevaid olu-
kordi (karjumine, kaaslase abistamine, tülitsemine, kaaslase tõrjumine jne), 6 üksikpilti 
tundeid puudutavate küsimustega ja 12 ülesannet / küsimust / tegevust.

Mänguga ei ole kaasas täringut ja mängunuppe.

173

Heather E. Schwartz
Küberkiusamine
ISBN 978-9949-506-26-2, 2014
19 x 22 cm, 32 lk, neljavärvitrükk

174

Kathy Allen
Mobiiltelefoni ohud
ISBN 978-9949-506-25-5, 2014
19 x 22 cm, 32 lk, neljavärvitrükk

Tehnoloogia, nagu mobiiltelefoni või 
arvuti, kasutamine on iga päevane 
tegevus. Aga see võib tekitada ka 
ootamatult ebameeldivaid olu kordi. 
Lihtsa ja liigendatud teksti ning 
värvipiltidega raamatud õpetavadki 
alg klasside õpilas tele ning noore-
matele teismelistele hoiduma ning 
märkama nii tele fonis kui ka arvutis 
esinevaid ohte. Samuti antakse näpu-
näiteid, kuidas reageerida ja käituda 
kiusamis olukorras. Raamatus on 
rohkesti reaalsest elust pärit situat-
sioone, mis annavad mõtlemisainet, 
mida teha ise vastavas olukorras. 
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Kiusamine 2
Paljundatav õppematerjal
põhikooli keskastme õpilastele                       
ISBN 978-9949-436-25-5
20,5 x 29 cm, 68 lk, 2007

2

176

Kiusamine 3
Paljundatav õppematerjal
põhikooli vanemate klasside õpilastele           
ISBN 978-9949-436-26-2 
20,5 x 29 cm, 72 lk, 2007

2

Raamatud sisaldavad juhend materjale õpetajale ja paljundatavaid töölehti õpilastele.

Iga raamat on jagatud neljaks peatükiks. 

Esimese peatüki „Mis on kiusamine?“ harjutused aitavad kiusamist ära tunda ja annavad ülevaate selle erinevatest 
vormidest. 

Teises peatükis „Miks kiusatakse?“ vaadeldakse mitmesuguseid kiusamisstsenaariume ja arutletakse võimalike põhjuste 
üle, miks niisugused olukorrad tekivad.

Kolmandas peatükis „Mis tundeid kiusamine sinus tekitab?“ asetatakse põhirõhk kaaslase tunnete austamisele. 
Rollimängud annavad võimaluse kogeda nii kiusaja kui ka kiusatava olukorda ning aitavad kaasa iseenda mõistmisele ja 
oma emotsioonidega toimetulekule.

Neljandas peatükis „Mida saaksid ette võtta?“ keskendutakse kiusamisega toimetulekule ja selle vältimise võimalustele. 
Õpilased vestlevad tolerantsusest ja sõprusest ning omandavad suheldes probleemi- ja konfliktilahendusel põhinevaid 
strateegiaid. Õpitakse vältima ohusituatsioone ja küsima abi.
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Elaine Slavens
Vaidlemine                                                  
ISBN 978-9949-436-20-0 
21 x 29,7 cm, 32 lk, 2007

Inimesed ei mõtle ühtemoodi, erinevad vaated ja arvamused 
on paratamatud. Vajalik on õppida oma mõtteid rahulikult lahti 
rääkima, et vältida arusaamatusi ja möödarääkimisi. Millal aga 
lahkarvamused väljuvad kontrolli alt, paisuvad sõnasõjaks, 
haavavad tundeid ja halvemal juhul muutuvad vägivaldseks? 

178

Elaine Slavens
Kaklemine                                                   
ISBN 978-9949-436-22-4 
21 x 29,7 cm, 32 lk, 2007

Kas sa lahendad tülid ja lahkarvamused rusikatega? Kas sul on 
raske hoiduda eemale, kui kaaslane tahab kaklust alusatda? Kas 
tead, mida saaksid teha, kui kaklus on hoogu sisse saamas?

179

Catherine Rondina
Hoolimatus                                                 
ISBN 978-9949-436-23-1 
21 x 29,7 cm, 32 lk, 2007

Kuidas saada aru, millal oled hoolimatu? Mis näib hoolimatu 
ühes situatsioonis, võib olla täiesti kohane teises olukorras. 
Hoolimatust tuleb sagedamini ette erinevat kultuuritausta 
omavate ja erinevatesse põlvkondadesse kuuluvate inimeste 
vahel. Hoolimatus võib riivata tundeid, põhjustada arusaamatusi 
või isegi konflikte. 

Raamatutes VAIDLEMINE, KAKLEMINE ja HOOLIMATUS on kasutatud teismeliste ja noorukite seas 
käibelolevat kõnepruuki, rohkesti teemakohaseid illustratsioone, näiteid igapäeva elust küsimuste-vastuste vormis, 
probleeme käsitletakse otse ja lihtsalt ilma manitsus- ja õpetussõnadeta. 
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Merit Hallap, Marika Padrik, Signe Raudik
JUTUSTADES JUTUSTAMA
12 lugu pildiseeriatena laste jutustamisoskuse arendamiseks.
Sobib lastele alates 4. eluaastast.

Vt täpsemalt lk 32.

180

Signe Raudik, Kristin Soone

Oh seda K-i!
Mängud k-hääliku õige häälduse 
kujundamiseks koolieelikutel
ISBN 978-9949-506-81-1
21 x 29,7 cm (juhendraamat ning 
kartongil mängualused), 2019
Pakendatud karpi. 

Hind 30 €
Mõne lapse kõnesse tuleb k ruttu, teisel aga tuleb sellega rohkem vaeva näha – et kass ei kõlaks kui tass, konn kui 
tonn ning komm hoopiski pomm. Selleks, et õige häälduse harjutamine kulgeks lõbusalt, on loodud harjutusvara, 
mis sisaldab 30 toredat mängu ja töölehte k-hääliku õige häälduse kujundamiseks. Lisaks veel pildid häälduse uuri-
miseks ja artikulatsiooniharjutused k-hääliku seadeks. Materjali saavad kasutada nii logopeedid, eripedagoogid, 
lasteaiaõpetajad kui ka lapsevanemad.

2019
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Karin Lubja, Signe Raudik

Oh seda R-i!
Mängud r-hääliku õige
häälduse kujundamiseks
koolieelikutel
ISBN 978-9949-506-68-2
21 x 29,7 cm (juhendraamat
ning kartongil mängualused), 2018
Pakendatud karpi. 

Hind 30 €

Karin Lubja  •  Signe Raudik

Juhendraamat

Mängud r-hääliku õige häälduse
kujundamiseks koolieelikutel 

ISBN 978-9949-506-68-2

9 7 8 9 9 4 9 5 0 6 6 8 2

OH SEDA R-i!
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Margit Alberg, Kaire Leetsar,
Signe Raudik

Oh seda S-i!
Harjutused ja mängud
s-hääliku õige häälduse 
kujundamiseks koolieelikutel
ISBN 978-9949-506-39-2
21 x 29,7 cm (juhendraamat
ning kartongil mängualused), 2016
Pakendatud karpi. 

Hind 30 €

Nr 121

R- ja s-häälikud on hääl-
duse poolest keerulised 
häälikud. Mõnedel lastel ei 
kujune õige hääldusoskus 
iseenesest, vaid seda on 
vaja kujundada ning piisa-
valt harjutada. Mõlemad 
harjutusvarad sisaldavad 
üle 50 toreda mängu ja 
töölehe, mis toetavad vas-
tavalt kas r- või s-hääliku 
õige häälduse kujundamist 
nii lasteaiaealistel kui ka 
koolilastel. Harjutus-
varades on mänge nende 
häälikute häälduse uuri-
miseks ja häälikuseade kõi-
kide etappide toetamiseks. 
Materjali saavad kasutada 
logopeedid, eripedagoo-
gid, lasteaiaõpetajad ning 
lapsevanemad, et aidata 
kaasa lapse õige häälduse 
kujunemisele.
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Kaja Plado, Krista Sunts
Sõnamängude ja nuputamisülesannete
LUGUKOGU
ISBN 978-9949-506-95-8
21 x 29,7 cm, 72 lk, kahevärvitrükk, 2020
Hind 8.90 €  

Kogumikus olevate sõnamängude ja nuputamisülesannete abil saab arendada laste 
tähelepanu ning parandada lugemise tehnikat ja funktsionaalse lugemise oskust. Lõbu-
sad ülesanded võimaldavad märgata keelekasutuse  eripärasid ja naljakaid seoseid. 
Lood on jaotatud viide ossa: pildi ja sõna lood, liidetud ja lahutatud sõnadega lood, 
tähevahetuslood, peidetud sõnade ning mitme tähendusega sõnade lood. Töövihiku 
lõpus on peidetud sõnalugude spikker. 

184

Autor ja illustreerija: Signe Lelbret
Veetilgakeste rännuretk
ISBN 978-9949-506-93-4
20 x 25 cm, 44 lk, värviline, kõva köide, 2020

Hind 7.90 €  
Veetilgakesed Villi ja Vioola istuvad pilveema süles ning kutsuvad taevaavarustes 
tiirutava tuulepoisi endaga seiklema. Ees on ootamas kaks põnevat ja harivat ränna-
kut – väike ja suur veeringe. Rännakutel õpivad nad tundma loodusnähtusi, maapõue 
saladusi, loomi, linde ja veetaimi, kohtuvad prügiga ning mõistavad puhta vee väärtust.

185

Autor ja illustreerija: Signe Lelbret
Metsamuinasjutt KULDKÜBARAKE
ISBN 978-9949-506-76-7
20 x 25 cm, 48 lk, värviline, kõva köide, 2019

Hind 7.90 €  
Kukeseenetüdruk Kuldkübarake ärkas pikast talveunest ja puges sambla seest välja. Ta 
kissitas ereda päikese käes veidi silmi ja sättis viltuvajunud kübaranupu ilusasti pähe …
Õpetlik metsalugu headusest ja kurjusest, sallivusest ja kiusamisest, teineteisega 
arvestamisest ja andeks andmisest. Autori tõetruud illustratsioonid aitavad  tundma 
õppida raamatu tegelasteks olevaid seeni ja väikeloomi.  

2020

2020

2019
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Eve Hele Sits
Nätsupaberi rännak
Lugu prügist, unistustest ja looduse armastusest inimese vastu
ISBN 978-9949-506-06-4
21 x 29,7 cm, 40 lk, värviline, pehme köide, lakkadega, 2013

2

Raamatu peategelaseks on nätsupaber, mis tänu tuulepoistele ja vetepiigadele satub 
rändama linna, metsa ning mereäärde. Teel kohtub ta mitmete tegelastega ning saab 
nii mõndagi teada loodusest, prügist ning inimestest.

Nätsupaberi seiklustest lugedes hakkavad lapsed mõistma taaskasutuse tähtsust ning 
saavad teada kuhu viia klaaspudelid, vana mööbel või kantud riided.
Raamatu lõpus on lõbus ja õpetlik lauamäng, mis kinnistab loetut.

187

Vilve Aavik-Vadi
Kõnnib salm üle mäe                            
ISBN 978-9949-436-95-8
21 x 29,7 cm, 56 lk, autori illustratsioonid, värviline, 2012

2

Raamatus on lapse erksast silmaringist inspireeritud luuletused ja jutukesed, mis 
pajatavad aastaaegadest, tähtpäevadest, muinasjutulistest seiklustest ning naljakatest 
juhtumistest meie ümber. 

Humoorikad ja lapsesõbralikud illustratsioonid, trükitähtedes luuletused ning kirja-
tähtedes jutukesed teevad meele rõõmsaks nii lasteaias, koolis kui ka kodus. Mõnusas 
sõnas ja rütmis luuletusi on hea viisistada.

188

Josie Jeffery
Imetore õueskäik. Rohkesti põnevaid ideid lastele
ISBN 978-9949-506-27-9
21,5 x 28 cm, 80 lk, värviline, pehme köide, lakkadega, 2015

5

„Imetore õueskäik“ on toredatest õuemänguideedest pakatav raamat lastele ja ka 
kogu perele. Raamatus leidub põnevaid ning sobivaid tegevusi iga ilma ja koha jaoks. 
Ahvatlevad ideed muudavad toalembesed lapsed aktiivseteks õues tegutsejateks, kes 
avastavad maailma nii päeval kui ka pimeduses, sõltumata ilmast.
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Vilve Aavik-Vadi, Tiina Helekivi
Apa ja Venna ajaveetur                                          
TALV
ISBN 978-9949-506-40-8
14,8 x 21 cm, 80 lk
ühevärvitrükk, 2015

3

190

Vilve Aavik-Vadi, Tiina Helekivi
Apa ja Venna ajaveetur                                          
KEVAD
ISBN 978-9949-506-42-2
14,8 x 21 cm, 80 lk
ühevärvitrükk, 2016

3

191

Vilve Aavik-Vadi, Tiina Helekivi
Apa ja Venna ajaveetur                                          
SUVI
ISBN 978-9949-506-44-6
14,8 x 21 cm, 80 lk
ühevärvitrükk, 2016

3

192

Vilve Aavik-Vadi, Tiina Helekivi
Apa ja Venna ajaveetur                                          
SÜGIS
ISBN 978-9949-506-50-7
14,8 x 21 cm, 80 lk
ühevärvitrükk, 2016

3

193
Komplekt

0

Ajaveeturi-raamatutes on aja 
sisukamaks veetmiseks nii 
eestipäraseid mõistatamis- ja 
nuputamisülesandeid kui ka 
tavapärasest erinevaid ristsõnu 
ja mõtlemist nõudvaid tähe- ning 
numbrimänge. Raamatusse 
on pikitud lõbusaid ja õpetlikke 
lugusid ning lustlikke luuletusi. 
Tegevused on illustreeritud must-
valgete joonistustega, mis sobivad 
hästi värvimiseks. 

Neli läbilahendatud ja värvitud 
raamatukest jäävad toredaks 
mälestuseks lapsepõlvest.

Ajaveeturi-raamatud pole mõeldud 
mitte ainult kooli eelikutele, vaid 
sobivad hästi kogu perele vaba aja 
sisukamaks muutmisel. 

Vt näidislehekülgi
www.studium.ee/kirjastus/
lugemist-ja-tegutsemist
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Tatu Kokko
PRÜGIKAMP ja kadunud kelluke                           2
Illustreerinud Timo Filpus
ISBN 978-9949-506-55-2
16 x 20 cm, 48 lk, värviline, kõva köide, 2017

„Prügikamp ja kadunud kelluke“ on haarav lugu põrandamaailma tillukeste tegelaste 
põnevatest ja ootamatutest seiklustest. See on tarbetuna näivate olendite salapärane 
elu, mis tavapäraselt jääb meie silmade eest peitu.

195

Külli Poom
Strateegiline lauamäng „Munajaht“
Mängualus (59 x 42 cm), 6 väikest mängualust, 36 piltkaarti, 2016

Mäng „Munajaht“ pole tavaline lauamäng, kus võidu võtab kiireim finišisse jõudja, vaid mäng nõuab mõtle-
mist, kavalust ja ka pisut õnne. Oma mängualusele tuleb kokku korjata kuus kirjut muna. Munade suhteliselt 
lähedane kujundus ja endale vajaliku muna märkamine nõuab tähelepanu. Mäng arendab nii strateegilist 
mõtlemist kui ka suulist väljendusoskust. 

Mänguga on kaasas juhend, kuid täring ja mängunupud tuleb ise leida. 

5 
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Sally Nicholls
Jään elama igavesti
Iga minut on väärtuslik
ISBN 978-9949-506-67-5
13 x 20 cm, 208 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2018

Hind 10 €  

Minu nimi on Sam. Kui sina seda raamatut lugema hakkad, olen mina tõe näoliselt 
surnud ...

Sam, kes põeb leukeemiat, on päevikuvormis kirja pannud oma hetketunded, mõtted 
ja soovid. Ta on põnevuses UFO-dest, õudusfilmidest, kummitustest ja teadusest ning 
tahab teada, mis tunne on suitsetada ja tüdrukut suudelda. Ta püüab leida vastuseid 
küsimustele, millele keegi pole seni suutnud vastata. Kas ta suudab unistused täide 
viia?

Raamat „Jään elama igavesti” on võitnud kriitikute tunnustusi ja hulgaliselt auhindu üle kogu maailma, selle alusel 
on tehtud ka film. See on väga tõetruult välja mõeldud siiras, lõbus ja jõuline lugu, mis ei jäta kedagi ükskõikseks.

197

Signe Lelbret
Kalmistuvahi kasutütar
ISBN 978-9949-506-66-8
14,8 x 21 cm, 128 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2018
Hind 8.50 €  

Mälestusteraamat Eesti tüdruku elust, rännakutest ja läbielamistest  teise maa-
ilmasõjajärgsel Venemaal. Rongirataste monotoonse rütmi saatel pidev elukoha-
vahetus, lakkamatu põgenemine ja hirm, uued suhted ja teadmatus homsest …

Põnev, ajaloo keerdkäike avav ja mõtlemapanev lugu nii teismelistele kui ka täis-
kasva nutele.  

198

Alo Savi 
Koolirahva välimääraja 
Koolitöötajatega hakkama saamise käsiraamat
neile endile, õpilastele ja lastevanematele
ISBN 978-9949-506-79-8
14,8 x 21 cm, 96 lk, ühevärvitrükk, illustreeritud, pehme köide, 2019
Hind 10 €  

Raamat on humoorikas pilguheit koolitöötajate võluvasse, pühendunud ja sõbralikku 
maailma. Lihtsalt, illustratiivselt ja ülevaatlikult kirjeldatakse õpetajate ning direktorite 
tüpaaže ja teisi koolis töötavaid inimesi ning antakse mõistlikke soovitusi, kuidas nen-
dega edukalt suhelda. Kõik kirjeldatud õpetajate ja koolijuhtide tüübid on autori poolt 
märgatud aastakümnete jooksul koolis õppides ning töötades.

Nagu kujunes alkeemiast keemia, võib sellestki raamatust kunagi saada surematu 
klassikaline teos. Lugege ning nii mõnigi seik Teie lapse või Teie enda õpetaja kohta 
leiab mõistliku selgituse ning mõnigi kolleeg muutub järsku palju mõiste tavamaks. 
Rõõmsat avastusretke koolidžunglis!

2019

5
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Vilve Aavik-Vadi
Käsikivi jahvab lugu … 
10 näidendit lasteaia- ja algklasside õpilastele
ISBN 9978-9949-506-12-5
21 x 29,7 cm, 80 lk, ühevärvitrükk, 2013

Hind 6 €  
Kogumik sisaldab nii autori omaloomingulisi kui ka muinasjuttude ainetel loodud näi-
dendeid lasteaia- ja algklasside õpilastele. Näidendeid ilmestavad noodistatud laulud, 
mis on ainuomaselt valminud nende näidendite jaoks. 

200

Jaan Aitaja
Jõulutäht
Näitemängud lastele
ISBN 9978-9949-436-68-2
17,5 x 24,5 cm, 160 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2009

Hind 3 €  

Autori kolmas lastenäidendite kogumik jätkab lavalugude põhiteemat – headus ja kurjus 
meie ümber. Näidendites koorub välja kasvatuslik joon – igasugustele pahanduste 
tekitajatele antakse alati võimalus vabandada ja kahetseda oma teguviisi. Ja kui 
tegelased soovivad jääda headuse poolele, siis saavad nad selle võimaluse. Nii on 
killuke kurjusest saanud heaks. 

201

Jaan Aitaja
Kanged mehed Ruusaaugult
Näitemängud lastele
ISBN 978-9949-436-93-4
17,5 x 24,5 cm, 124 lk, ühevärvitrükk, pehme köide, 2011

Hind 6 €  

Autori poolt südamesoojusega kirjutatud neljas laste näidendite kogumik, milles kümme 
muinasjutulist ja tänapäevast lugu headusest ja kurjusest. Lood, milles heliseb vastu 
osakene tänase lapse mõttemaailmast, on loodud 1.–6. klassi lastele, kuid sobivad 
ka lasteaialastele. Autor, kellele on omane tunda rõõmu teiste rõõmust ja kaasa tunda 
ebaõnnestumiste korral, on selle võime omistanud ka oma tegelastele. Ükskõik, mis 
laval ka ei juhtuks, lõpeb lugu ikka heasoovlikult ja üksteisemõistmisega.

202
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