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LUGEMISPESA  

EEST LUGEMISÜHINGU PROJEKT 

ESIMENE PROJEKTIJUHT JA ÜKS IDEE LOOJATEST OLI 

MAILI LIINEV  

 

Mul on väga hea meel, et vaid 23-aastase üliõpilasena sain Eesti Lugemisühingus kogeda, 

kuidas on juhtida suurt projekti, kaasata inimesi vabatahtlikuna tööle ja luua midagi nii 

imeliselt head. Lugemispesa oli nö lumepall, mis hakkas veerema ja võttis aina 

suuremaid mõõtmeid. Minu jaoks oli tipphetk siis, kui projekt nimetati ära ka Postimehe 

esiloos ja ka siis, kui inimesed helistasid, et nad ei ole liitunud projektiga, aga soovivad 

teha lugemispesa….kas võib. Muidugi võib. Projekt ei tööta enam senisel kujul, aga 

 lugemispesa koolitusi on võimalik tellida Eesti Lugemisühingust ja 

lugemisteemalisi koolitusi ka Hoolingust. Kuna lugemispesa idee on Eesti 

Lugemisühingu omand, siis saan Hoolingu lehel tutvustada kui üht imelist projekti, mis 

on paljude õpetajate ja laste silmad särama pannud.  

 

Olen kirjutanud ka oma magistritöö lugemispesa teemal:  
Vesiko.M (2005). Lugemiskeskkond lasteasutuses: lugemispesa loomine ja toimimine. 

(Magistritöö). Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool Kasvatusteaduste teaduskond, eri-ja 

sotsiaalpedagoogika õppetool.  

 

Eesti Lugemisühingu projekt „Lugemispesa“ sai alguse 2004 aastal ja selle käigus on 

koolitatud ligi 4000 õpetajat. Projekti raames kasutati mentorsüsteemi: esmalt koolitati 

lugemispesa mentorid, kes omakorda üle Eesti koolitasid oma piirkonna õpetajaid. 

Lugemispesa mentorid tegid oma tööd vabatahtlikult.  Enamus lugemispesasid loodi 

kogukonna toel ja puhtast vabast tahtest.  

Lugemispesa idee seisneb selles, et lapse lähikeskkonnas ( lasteaias, koolis jne.) on 

teadlikult loodud keskkond, mis motiveerib last lugema läbi huvi, rõõmu, loovuse ja 

mängu.  

 

Lugemispesa projekt on saanud ka Euroopa parima lugemisprojekti auhinna.  

 

 
 

Häid linke lugemispesadest ja lugemisest: 

Kuidas luua lugemispesa: 

 
www.lugemisyhing.ee/index.php?page=165 
 

 „Tere, tähed“ (Pere ja kodu september 2016)  

http://digi.perejakodu.ee/uudised/tere-tahed-tahejooga-opetab-lugema?id=75476303 

 

„Kuidas tõsta lapses lugemishuvi (Pere ja kodu märts 2016)  

http://digi.perejakodu.ee/uudised/kuidas-aratada-lapses-lugemishuvi?id=73803733 

 

Vaata Maili Liinevi osalusel ETV2 lugemispesateemalisi lastesaateid Lastetuba:  

 

1.Tähepidu: http://etv2.err.ee/v/c8db30da-fcd6-49cc-91ed-93098474d8ee 

https://link.stuudium.com/?link=http%3A%2F%2Fwww.lugemisyhing.ee%2Findex.php%3Fpage%3D165&hsh=18d3e54437a7
http://digi.perejakodu.ee/uudised/tere-tahed-tahejooga-opetab-lugema?id=75476303
http://digi.perejakodu.ee/uudised/kuidas-aratada-lapses-lugemishuvi?id=73803733
http://etv2.err.ee/v/c8db30da-fcd6-49cc-91ed-93098474d8ee
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2. naljajutud: http://etv2.err.ee/v/7d843fe5-fcb7-437f-8c68-1af148d01c46 

3. H-täht: http://etv2.err.ee/v/7affd398-0ace-4654-953c-550a97f332bc 

4. s-täht: http://etv2.err.ee/v/6d29f53f-89f2-44fb-9cfe-ed33ce66dacb 

5. kohtumine tähenärijaga: http://etv2.err.ee/v/12f2702a-af7b-424e-bd22-f78cf621079e 

6. võõrtähed http://etv2.err.ee/v/lasteekraan/lastetuba/saated/eae14ddc-f334-4105-9682-

0b44e486a95a 

HEA TEADA… 
 

Lugemistestide põhjal edukate maade õppijad uskusid, et heaks lugejaks saab:  

 On kättesaadaval palju häid raamatuid; 

 Palju kirjalike loovtöid; 

 Õppida palju uusi sõnu (sõnavara suurendamine); 

 On elav kujutlusvõime. 

Madalate lugemistestide tulemustega maade parimad lugejad uskusid, et heaks lugejaks saab: 

 Õppida tähekasutusreegleid; 

 Treenida regulaarselt keerulisi asju; 

 Teha palju kodutööd: 

 

Lapsekeskne lugemaõppimine tähendab: 

1. tee lugemine lapsele võimalikult lihtsaks 

2. tee lugemine lapse jaoks võimalikult tähendusrikkaks 

 

Lugemistegevused ja harjutused lasteaias: 

 tähtede leidmine ja äratundmine 

 tähtede kombineerimine ladumisel ja kirjutamisel 

 sõnade tähenduse üle arutamine 

 sõnas tähtede asendamine ja tähenduse üle arutlemine 

 puuduva tähe leidmine 

 sõnade ladumine häälikut järgi 

 sõnade võrdlemine ja grupeerimine 

 lausete täiendamine ja lõpetamine 

 tähekujude tundmaõppimine keskkonnast 

 Lapse nimetähtedega tegevused ja mängud 

 Tähtede tegemine: kehaga, näpuga, seljale jne 

 Täheaabitsa koostamine 

 Naljakad tähed 

 Tähed mannale, liivale, käbidest, tahvlile jne 

 Kõnd mööda kujutlevad tähte 

 „kadunud tähed“  

 

 

 

 
LUGEMISPESA: MOTIVEERIV LUGEMISKESKKOND 

http://etv2.err.ee/v/7d843fe5-fcb7-437f-8c68-1af148d01c46
http://etv2.err.ee/v/7affd398-0ace-4654-953c-550a97f332bc
http://etv2.err.ee/v/6d29f53f-89f2-44fb-9cfe-ed33ce66dacb
http://etv2.err.ee/v/12f2702a-af7b-424e-bd22-f78cf621079e
http://etv2.err.ee/v/lasteekraan/lastetuba/saated/eae14ddc-f334-4105-9682-0b44e486a95a
http://etv2.err.ee/v/lasteekraan/lastetuba/saated/eae14ddc-f334-4105-9682-0b44e486a95a
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(Eesti Lugemisühingu projekt, vaata pilte www.lugemisyhing.ee ja leia Lugemispesa ja Eesti 

Lugemisühing Facebookist) 

 

Lugemiskeskkond on kõikjal meie ümber, sisaldades endas igapäevased keelenäiteid liiklusmärkidest kuni 

ajalehtede lugemiseni.  

Lugemiskeskkond lasteasutuses on õpikeskkond, kus füüsiline ruum ja  vaimne keskkond motiveerivad 

lapsel olema  aktiivne  tegelemaks kirjasõnaga .  

Lugemiskeskkonna vaimne osa: 

 positiivne õhkkond, mis arvestab laste huvide, arengu ja omapäradega; 

 õpetaja on hea suhtleja (aktiivne kuulaja, tähelepanelik iga lapse suhtes) ja omab teadmisi 

lugemiskeskkonna olulisusest; 

 loomingulisus on kõrgelt väärtustatud ja praktikas kasutuses ( loovmängud, nukud, 

dramatiseeringud, aktiivõppemeetodid)  

 Keelt ja kõnet kasutatakse nii raamatust teadmiste saamiseks, suhtlemiseks kui oma tunnete ja 

teadmiste väljendamiseks. 

 

Lugemiskeskkonna füüsiline osa:  

 Mitmekesised, lapse jaoks huvitavad vahendid on lapsele alati kättesaadavad (raamatud, trükised, 

meisterdamise vahendid); 

 Klassis ja rühmas on eraldatud koht väikese grupi tööks, kus lapse jaoks mugav raamatuga 

tegeleda (seal võiks olla patju, vaip jne.); 

 Klassis ja rühmas on palju keelenäiteid, laste töid jne.  

 

Motiveeriv vaimne lugemiskeskkond 

Lugemis-ja õpikeskkonna vaimne külg on väga oluline, sest lapsed õpivad siis, kui: 

 Õppimine on eesmärgistatud, see saab toimuda siis, kui inimene on seotud sellega, mis on tema 

ümber. Sellepärast on väga oluline, mis on rühma/klassi keskkond. 

 Lapsed saavad koos töötada. Õpetaja peab looma võimalused koos töötamiseks.  

 Saavad jagada oma teadmisi. Õpetaja peab kaasa aitama, et lastel oleks võimalus oma teadmisi 

jagada. 

 Saavad ise oma õppimise eest vastutada. Õpetaja peab õpetama, mis on õppimise juures oluline 

(Yinn, M . 2004). 

Õpikeskkond, mis soodustab lapse keele ja kõne arengut on kohandatud nii, et lapsel on motivatsioon end 

väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult. Selleks, et laps end väljendaks ja õpiks on väga oluline, et ta end 

hästi tunneks. Rammo (2005) teeb kokkuvõtte  PISA uuringust ja toob välja, et on maid, kus on tehtud 

uuringuid, mille eesmärgiks on uurida, kuidas õppimine huvitavamaks muudetakse ja õ p p i m i s l u s t i  alal 

hoida. Soovitakse, et õpetaja pigem looks sotsiaalselt hästi toimiva õpikeskkonna ja ei õpetaks nii palju 

fakte.  

Lapsekeskses õpi-ja lugemiskeskkonnas peavad lapsed saama: 

 Igapäeva tegevustes ja õppetööga seotud valikuid teha ja vastutada; 

 innukalt ja aktiivselt  mängida; 

 loovtegevuse materjale kasutada; 

 tegema koostööd ja üksteisest hoolida; 

 vastutada oma tegude eest; 

 hankida ise teadmisi oma kogemustest ja tegevustest neid ümbritsevast maailmast; 

 õpetaja poolset tuge ja  ergutamist, et kasvaks huvi tegutseda (Hansen, Kaufmann, Saifer 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lugemisyhing.ee/
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Lugemispesa logo 

Lugemispesa nime autor Made Pandis 

Lugemispesa logo autor Kadi Künnapuu 

 
Taim kosub vihmas  

ja vaim kosub lugedes 
vaim kosub  

lugemispesasse pugedes. 
Laps tunneb jutust 
ja piltides mõnu, 

märkab ja kokku loeb 
tähti ja sõnu. 

Mõistatab, meisterdab raamatu uue 
keelega mängib 

ja maiustab luulet. 
Ajal, mil laps pesas patjadel pikutab 

lugemispisik 
end lapsesse istutab. 

 
Kes elab lugedes 
see elab elades. 

Lugemisistikud lugemispesades 
kosuvad, saades kord põliseks metsaks, 

et meie mõte ja vaimujõud kestaks. 
                                                                        Maria Jürimäe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://
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LUGEMISPESA PROJEKTIST 

Eesti Lugemisühingu projekti „Lugemispesa“  idee, eesmärgid ja ajalugu.  

 

Lugemisoskust vajame elus hakkama saamiseks ja see võimaldab saada elukestva naudingut 

pakkuva hobi: lugemise. Lugemisoskus areneb kõige intensiivsemalt lasteaiaeas ja 1 -3. klassis,   

sellepärast on eriti oluline sel ajal luua lastele positiivne suhtumine raamatutesse ja lugemisse.  

Tänases ühiskonnas on arvutite ja televiisori kasutamine saanud paljude laste meelishobideks. 

Multimeedia pakub lihtsat viisi lõõgastuda ja vaba aega sisustada. Kuna multimeedia on 

kättesaadavam ja atraktiivsem, peab raamatute eksponeerimine olema laste jaoks eriti huvitav, et 

köita laste huvi. Üks võimalus on kohandada rühma - ja klassikeskkonda selliseks, et lastel tekiks 

lugemishuvi. Lapsed viibivad suure osa ajast lasteaiarühmades ja kooliklassides. Lapsekeskne 

ruumipaigutus määrab paljustki laste lugemisaktiivsuse. Lugema õppimist ja lugemise nautimist 

toetab motiveeriv keskkond rühmas ja klassis. Lugemisoskus on seotud lugemishuviga. Sellest 

kui palju laps kirjasõnaga tööd teeb, oleneb suuresti ka lugemisoskus. Lugemishuvi äratamine 

peaks olema haridussüsteemi tähtis osa.  

Õpetaja suhtumine lugemisse määrab suuresti selle, kas lapsel on võimalus lasteaias ja koolis 

õppida lugema läbi huvi, mängu ja rõõmu. Kui õpetaja väärtustab ise lapsekeskset lähenemist, 

usub, et igal lapsel on oma tee lugemise juurde ja tema eesmärk on toetada laste lugemisoskust, 

siis tõenäoliselt otsib õpetaja võimalusi, kuidas luua keskkond selliselt, et see last motiveeriks 

lugema.  

Lapsekeskne lähenemine soovitab luua lastele õppimiseks keskuseid (mis võimaldab 

organiseerida tööd väikestes gruppides) ja just sellest kasvas mõte konkreetsest kohast ruumis, 

mis on sisustatud ja loodud eesmärgistatul lugemistegevusteks. Muidugi on kogu last ümbritsev 

keskkond keelt ja kõnet toetav (sildid, kirjakesed, teemakaardid, nimed jne) ja lugemispesa on 

lisaks sellele koht, kus saab raamatuid uurida ja lugeda. Lugemispesa idee toetub lapsekesksele 

lähenemisele, loovusele ja lugemishuvile.  

Käesolevas peatükis kasutatakse eesmärgistatult motiveerivad ja kirjaoskust toetavat 

lugemiskeskkonda lugemispesaks. „Lugemispesa“ mõiste on pärit Eesti Lugemisühingu projektis 

„Lugemispesa“. Lugemispesa sünonüümid on ka lugemisnurk, lugemiskeskus, raamatupesa jne; 

oluline on keskkonna eesmärk ja teadlikult planeeritud tegevused, mis toetavad lapse 

lugemishuvi.  

 

Eesti Lugemisühingu projekt „Lugemispesa“ 

 

Eesti Lugemisühingu projekt „Lugemispesa“ sai alguse 2004 aasta augustil, mil toimus esimene 

lugemispesa mentorite koolitus Tallinna Pedagoogikaülikoolis. 2003 aastal tõi ühingusse uue 

lugemiskekkonna mõtte tollane esimees Meeli Pandis, kellel vormus idee Leedus toimunud Hea 

Alguse (Step by Step) juhtumianalüüsi koolitusel.  

Meeli Pandis meenutab, et koolituse käigus tutvustati ja näidati ka Hea Alguse metoodika 

rakendamist, kus lapsekeskset haridust teostatakse tegevuskeskustes sh. lugemiskeskustes. 

Tekkis mõte populariseerida lugemiskeskuste ideed ka neis lasteaedades ja koolides, kus Hea 

Alguse metoodikat ei kasutatud ning kaasata laiemalt pere ja kogukond, kes võinuks aidata 

keskuste loomisel ja tegevuste korraldamisel. Idee tundus teostusvalmis. Vaja oli leida 

projektijuht ja rahastus. Heade asjaolude kokkusattumisena oli just avatud Hollandi 

Suursaatkonna MATRA-KAP projektide taotlusvoor (sel ajal ei olnud projektide tegemine veel 

nii levinud ja nõuga aitas firma Projektiekspert) ning Maili Vesiko Tallinna Ülikooli 

eripedagoogika tudengina oli huvitatud lõputöö tegemisest lugemise teemadel. Nimi tekkis 

koduses arutelus. Kõik varasemad lugemisnurga, lugemiskeskuse ja lugemiskoha variandid 
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tundusid kohmakad ja kandilised. Meeli Pandi tütar Made pakutud „Lugemispesa“ andis aga 

edasi just seda õdusust ja turvatunnet, mida soovisime tähtsustada. 

 
Sellele järgnes ühingu koosolek, kus planeeriti tegevusi, mõeldi välja lugemispesa mentorite 

süsteem ja kirjutati rahataotlus. Taotlus rahuldati ja esimene aasta töötas projekt „Lugemispesa“ 

just Hollandi Suursaatkonna rahade toel. Alates 2006 aastast hakkas „Lugemispesa“ projekti 

toetama Hasartmängumaksu Nõukoda. „Lugemispesa“ projekt kasvas edasi koolitussüsteemiks, 

mille visioon on „lugemispesa kui mõtteviis.“  

 

„Lugemispesa“ projekti raames on saanud koolituse üle 200 lugemispesa mentori ja tasuta on 

koolitatud üle Eesti ligi 4000 õpetajat. Hetkel pakub Eesti Lugemisühing lugemispesa ja teisi 

lugemisega seotud koolitusi lasteaedadele, koolidele, raamatukogudele ja teistele 

organisatsioonidele.  

 

Lugemisnurgad ei ole Eesti haridussüsteemis uued nähtused, siiski võib väita, et projekt 

„Lugemispesa“ andis endistele nurkadele selgema eesmärgi, raamistuse ja visiooni. Võib öelda, et 

õpetajad haakusid lugemispesa ideega entusiasmiga ja huvi projekti vastu oli väga suur. Projekti 

tegi eriliseks see, et see baseerus vabatahtlikul tööl. Esimesel aastal oli lugemispesa mentoritele 

ette nähtud ka sümboolne töötasu. Lugemispesa mentorite süsteem toimis edaspidi vabal tahtel ja 

omaalgatusel. Igal aastal toimus lugemispesa mentorite koolitus, kus koolitati vähemalt 20 

inimest, kes omakorda koolitasid õpetajaid üle Eesti. Need koolitatud õpetajad lõid oma 

rühmadesse ja klassidesse lugemispesad. Motivatsioonina töötas parima mentori valimine ja igal 

aastal valiti ka parimad lugemispesad, kes said auhindadeks raamatuid, patju ja vaipu. Kõik 

auhinnad saadi annetustena ja erinevad uuringud on näidanud, et just „Lugemispesa“ projektist 

saadud raamatuid kasutatakse siiani oma lugemispesas. Õpetajate tagasiside igaaastasele 
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lugemisteemalisele konverentsile on olnud väga positiivne, sest need on olnud praktilised: 

õpetajad jagavad oma kogemusi ja saavad uusi.  

 

Oluliseks saab pidada ka projektijuhtide tööd organiseerimisel ja inimeste motiveerimisel.  

 

„Lugemispesa“ projekti raames on koolitatud ka raamatukogutöötajaid ja loodud arvukalt 

lugemispesasid raamatukogudesse. Samuti osales projekt „Tallinn loeb lugemispesas“ 2012 aastal 

Tallinn Kultuuripealinna üritustes, mille raames said Tallinna õpetajad lugemispesa koolitusi 

(projektijuht Sirje Torim).  

 

 

„Lugemispesa“ projekt on saanud kõrgetasemelise tunnustuse 2006 aastal, mil projekt sai 

Rahvusvahelise Lugemisühingu (www.reading.org) Euroopa parima lugemisprojekti tiitli, mida 

antakse välja kord kahe aasta jooksul (International Reading Association Award for Innovative 

Reading Promotion in Europe). 

 

 
„Lugemispesa“ projektjuht Maili Vesiko ja Eesti Lugemisühingu esimees Meeli Pandis 2005 

aastal Horvaatias projekti tutvustamas.  

 

 

 

Eesti Lugemisühing 

Eesti Lugemisühing (EstRA www.lugemisyhing.ee ) ühendab lugemisest ja lugemise ja 

kirjaoskusega seotud probleemidest huvitatud isikuid Eestis. Ühingus on õpetajaid, 

raamatukogutöötajaid, õppejõude ja teisi, kes tegelevad oma kutsetöös lugemise õpetamise ja 

arendamise erinevate aspektidega. EstRA on  asutatud mais 1992, on vabatahtlik organisatsioon, 

mis ühendab lugemise ja kirjaoskuse erinevate aspektidega tegelevaid inimesi ja kuulub aprillist 

1993 rahvusliku liikmena Rahvusvahelisse Kirjaoskusühingusse (varasem Rahvusvaheline 

Lugemisühing) (International Literacy Association/ILA). EstRA on esindatud IRA Euroopa 

Arenduskomitees (International Development in Europe Committee/IDEC 

www.literacyeurope.org) ja Euroopa Kirjaoskusühingute Assotsiatsioonis (Federation of 

European Literacy Associations www.felaliteracy.org)  ja pakub tegevust lugemise arendamise, 

kirjasõna vahendamise ja lugemise uurimisega tegelejatele.  

 

 

 

http://www.reading.org/
http://www.literacyeurope.org/
http://www.felaliteracy.org/
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„Lugemispesa“ projekti eesmärgid ja kriteeriumid.  

Eesti Lugemisühingu projekt „Lugemispesa“ algatati eesmärgiga  anda õpetajale võimalus saada 

uusi teadmisi ja oskusi sellest, kuidas kohandada lugemiskeskkonda lasteaias ja I kooliastmes ja  

muuta raamatud, lugemistegevused lastele huvitavaks. Projekt toetas õpetajaid olema oma töö 

planeerimisel ja läbiviimisel loov.  

 

Projekti eesmärgid  

- suurendada laste huvi raamatute ja lugemise vastu; 

- aktiviseerida laste omaalgatust ja loovust; 

- ennetada sotsiaalseid probleeme vabaaja täitmisel; 

- ennetada õpiprobleeme läbi lapse kogemuse töötada raamatutega; 

- anda õpetajatele uusi ideid ja julgustada neid olema loov; 

- kaasata lapsevanemad osalema koostöös kodu ja haridusasutuse vahel; 

- kaasata kogukonda haridusasutuse töösse. 

 

Selleks, et levitada lapsekeskset ja lugemist motiveeriva lugemiskeskkonna ideed, töötati välja 

kriteeriumid, millele peaks lugemispesa vastama. Samas kaasnes kriteeriumitega idee, et iga 

lugemispesa on omanäoline. Lugemispesa peaks kujunema koostöös õpetajate, laste ja 

lapsevanematega ja oleme just oma kasutajate nägu.  

 

Füüsilise keskkonna kriteeriumid:  

1. Klassi -  ja rühmaruumis on mööbel paigutatud nii, et lastel on võimalik töötada väikeses 

grupis; 

2. Mööbel on  pehme, mugav, tervislik ja lapsele sobiv. Näiteks võiks olla lugemispesas : 

diivan, tugitool, madrats, vaip, riiul, laud, tool jne.  

3. Raamatud/materjalid peavad olema kättesaadavad, eakohased, esteetilised, 

teemakohased, mitmekesised, huvitavad. Lugemispesas võiks olla: meisterdamise 

vahendid, paberid, kirjutamise vahendid, käärid, värvid, auguraud, nöör, klammerdaja, 

jääkmaterjalid, lugemis- ja pildimaterjalid seintel/pindadel, loovmängud (nukud, 

kostüümid, lauamängud jne).  

 

Lugemispesa vaimne keskkond:  

1. Positiivne meeleolu.  

2. Planeeritud lugemispesa tegevused ja võimalused vabal ajal raamatuid kasutada.  

3. Lugemispesa reeglid/lepped seinal (positiivses sõnastuses).  

 

Lugemispesa tegevused:  

1. Raamatute uurimine:  töölehed, lugemine, kuulamine, rääkimine individuaalselt või 

grupis; 

2. Raamatute ja  materjalide meisterdamine;  

3. Lemmikraamatu tegevused: joonistus võistlused jne; 

4. Loovmängud ja dramatiseeringud. 

 

Iga lugemispesa on omanäoline ja kujuneb õpetaja, laste ja lapsevanematega koostöös. 

Lugemispesa koolituste käigus on lisandunud hulga häid ideid, mida ja kuidas saab veel 

lugemispesa sisustad aja mis tegevusi teha. Parimad ideed on koondatud Eesti Lugemisühingu 

kodulehel, kus leiab ka lugemispesa lehekülje. Üks oluline lisa on see, et lugemispesa peaks 

olema teadvustatud: lugemispesas on silt, et see on lugemispesa.  
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Projekti „Lugemispesa“ mõju ja kasu.  

 

2005 aastal kaitses „Lugemispesa“ projekti esimene projektijuht Maili Vesiko (nüüd nimega 

Maili Liinev)  Tallinna Ülikoolis Kasvatusteaduste teaduskonnas eri-ja sotsiaalpedagoogika 

õppetoolis oma magistritöö „Lugemiskeskkond lasteasutuses: lugemispesa loomine ja 

toimimine.“  

 

Magistritöö kvantitatiivses uuringus osales 227 lasteaia ja algkooli õpetajat, kes olid läbinud 

projekti „Lugemispesa“ lugemispesa mentori poolt läbiviidud koolituse. Magistritöö sisaldas ka 

juhtumiuuringut, mille käigus loodi lugemispesa ja uuriti selle toimimist, õpetajate ja laste 

arvamusi.  

 

Uurijat huvitas kõige rohkem, milline on hetkeolukord lugemiskeskkondes ja kas lugemispesa 

koolituse läbinud õpetajad muutsid midagi oma rühmades ja klassides. Siinkohal kokkuvõte ja 

olulisemad uuringutulemused.  

 

Magistritöö uuringutulemused kinnitasid, et lapse lugemisoskus on seotud lugemishuviga. Mida 

huvitatum laps kirjasõnast on, seda rohkem ta loeb ja tegeleb raamatutega. Lapse 

lugemisaktiivsus soodustab lugemisoskuse arengut. Lapsed viibivad suure osa oma ajast lasteaias 

ja koolis. Kui lapse kodune eeskuju ei anna talle positiivset raamatukogemust, siis on lasteaed ja 

kool kohaks, kus laps saab raamatuga seotult positiivse kogemuse.  

 

Viimastel aastatel on multimeedia võimalused aina kättesaadavamad. Lapsed vaatavad vaba aja 

veetmiseks televiisorit ja mängivad arvutimänge. Sellepärast on eriti oluline lasteaedades ja 

koolides olevate motiveerivate  lugemiskeskkondade olemasolu, et laps saaks ka raamatuga 

tegelemisest positiivse kogemuse.   

 

Motiveeriv lugemiskeskkond on koht rühmas või  klassis, mille eesmärk on suunata laps raamatu 

ja lugemise juurde läbi lapse loomuliku huvi. Seal peaks olema lapse jaoks lisaks raamatutele 

veel huvitavaid vahendeid, näiteks mänguasjad, meisterdamise vahendid, loovtegevuse vahendid 

jne. Lugemiskeskkond peaks olema lapse jaoks mugav ja sellepärast peaks seal olema näiteks 

vaip, padjad, tugitool, madrats jne. Lugemiskeskkonna vaimne aspekt peab pakkuma lapsele 

huvitavaid ja arengule vastavaid lugemistegevusi ja positiivset lugemisõhkkonda.  

 

Olulised uurimustulemused: 

 Lugemiskeskkond lasteaias on pigem vabamängu koht, kus lastel on hea ja huvitav 

raamatuga tegeleda; 

 Lugemiskeskkondadest 57% on „lugemispesalikud“ ja  43% on „traditsioonilised“ 

(täpsemalt saab lugeda antud magistritööst)  

 Raamatuid on erinevaid liike, enamus raamatutest on lahtisel riiulil, raamatuid on erineva 

väärtusega;  

 Suur osa lapsi kasutavad lasteaias ja koolis raamatuid aktiivselt nii tegevustes/tundides 

kui ka vabategevustes ja huvituvad lugemisest ka kodus; 

 Õpetajad hindavad kõrgelt lugemispesa loomist, loovmängude kasutamist ja raamatute 

meisterdamist; 

 Õpetajate hinnangul peavad lapsevanemad ise laste kirjaoskuse paremaks arenguks 

lapsega tegelema. Õpetaja pigem ei näe oma rolli koostöös kodu ja haridusasutusega, 
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samas on õpetajate hinnangul lapsevanemad  saanud juurde koostöö oskuseid ja ka kodus 

on rohkem raamatuid; 

 Peale „Lugemispesa“ projekti eksponeerivad ja kasutavad õpetajad lasteaedades ja 

koolides rohkem raamatuid;  

 Tänu rohkemate raamatute kasutamisele rühmas ja klassis on õpetajate hinnangul tõusnud 

laste lugemishuvi;  

 Laste aktiivsus on lugemistegevustes kõrgeim siis, kui õpetaja on loovam ja ei püüa 

tegevusi pidevalt ise juhtida; 

 Õpetaja vajab lugemiskeskkonna loomiseks ja kohandamiseks rohkem teadmisi lapse 

arengust ja lapsekeskse ruumi korraldusest; 

 

 

Uurimustulemustele põhinedes võib väita, et õpetajate hinnangul täidavad lugemiskeskkonnad 

oma eesmärki: raamatuid on piisavalt ja need on hästi eksponeeritud. Projektis „Lugemispesa“ 

osalenud õpetajate kasutamine valimis andis võimaluse uurida nii lugemiskeskkondade olukorda 

kui ka tehtud muutusi. Uuringus selgus, et  õpetajad hindavad lugemiskeskkondades tekkinud 

muutusi positiivseks: kasutatakse rohkem raamatuid, loovmänge ja meisterdatakse koos lastega 

raamatuid.  

 

Käesolevatest uurimustulemustest võib järeldada, et lisaks motiveerivale füüsilisele 

lugemiskeskkonnale on väga vajalik õpetaja oskus  lugemistegevusi planeerida ja läbi viia. 

Juhtumiuuringus selgus, et õpetaja roll lugemiskeskkonnas võib laste aktiivsust vähendada.  

Õpetajad hindavad kõrgelt lisaks lugemispesa loomisele (füüsilise lugemiskeskkond) 

loovmängude kasutamist lugemistegevustes  ja raamatute meisterdamist, mis on seotud 

motiveeriva lugemiskeskkonnaga.  

 

Õpetaja rolli olulisust lugemistegevustes ilmestavad ka uurimustulemused raamatute rohkuse 

kohta. Õpetajad ütlevad, et lugemistegevustes kasutatakse rohkem raamatuid, samas ei 

lisandunud projekti „Lugemispesa“ algusfaasis ühtki materiaalset väärtust. Järelikult saadi uusi 

raamatuid läbi õpetaja aktiivse tegutsemise .  

 

 

Lugemispesa kui mõtteviis 

 

Lugemispesa ei ole pelgalt füüsiline koht, mis on sisustatud lapse jaoks mugavalt ja kirjaoskust 

ergutavalt. Lisaks sellele on lugemispesa koht, kus lapsel ja õpetajal on hea olla. Lugemisoskuse 

üheks oluliseks eelduseks on lugemishuvi olemasolu ja täiskasvanute teadlikus sellest, et igal 

lapsel on lugemise juurde oma tee ja lugemishuvi on aluseks sellele, et laps õpiks lugema 

loomulikult ja mänguliselt. Laps, kes on treenitud lugema, ei taha väga tõenäoliselt lugeda ja tal 

võib olla ka probleeme teksti mõistmisega.  

 

Õpetajad teavad, et kodu ja lapsevanemate roll lapse lugemisoskuse arengus on ülisuur. Siiski 

peab rõhutama seda, et kui laps ei saa kodust toetust ja lugemishuvi ei toetata, siis on lasteaed ja 

kool kohad, kus seda veel teha saab. Õpetaja roll lugemisoskuse kujunemisel on väga suur. Kõige 

olulisem on õpetaja enda hoiak: kas õppimine ja lugemine on raske ja igav tegevus või saab 

lugema õppida ka läbi mängu ja rõõmu? Õpetaja teadmised ja oskused määravad selle, kas 

rühmas ja klassis on keelenäiteid ja võimalust olla loov või mitte. Väga oluline on ka koostöö 

lapsavanematega, eriti siis, kui lapsel on lugemisega probleeme.  
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Õpetaja roll lugemispesas 

 

Selleks, et rühmas või klassis oleks lugemispesa on vaja õpetajat, kes usub, et teadlikult loodud 

lugemiskeskkond on lapsi lugemisele ja kirjutamisele motiveeriv. Kui õpetaja teab oma rolli 

keskkonna loojana, laste toetaja ja innustajana, siis toimib ka lugemispesa.  

 

Selle, kas lasteasutuses on keskkond on lugemist motiveeriv, määrab õpetaja. See kuidas ta 

materjale kasutab ja ruumi kohandab on aluseks keskkonna sobilikkusele (Campell 2001). 

Lugemiskeskkonna looja on õpetaja, kelle ülesanne on luua positiivne atmosfäär. Õpetaja peab 

oskama seada piire, motiveerima ja andma vabadust (Lansfjord 1999).  

 

Õpetamise nüüdisaegne paradigma nõuab selliste õpetamisvõtete kasutamist, kus õppija ise uurib, 

katsetab, avastab (Leuhin & Kärberg 2005). Õpetaja roll on olukordadele  reageerimine, 

analüüsimist ja otsuste langetamist olukorrast lähtuvalt. Uuringus on selgunud, et  tegevõpetajad 

kasutavad õpilaste motiveerimiseks aktiivõppemeetodeid, mida on tutvustatud õpetaja koolitusel, 

ega lähtu piisavalt õpetamises lapse huvidest  (Eisenschmidt 2005: 28-29).  

 

Õpetaja peab olema nii heaks eeskujuks suhtlejana kui ka hea keskkonna kohandaja ja planeerija. 

Fay ja Whaley (2004) ja Collins (2004) juhivad tähelepanu õpetaja rolli keskkonna 

kohandamisele keele-ja kõnearengu soodustamisel. Autorid rõhutavad, et keskenduda ei tuleks 

niivõrd laste keele-ja kõneprobleemidele kuivõrd õpetaja tööle. Õpetaja töö peab olema selline, et 

iga laps saab vastavalt oma võimetele ja vajadustele sobivad ülesanded.  

 

Hea õpetaja, kes oskab luua hea lugemiskeskkonna, teab, kuidas lapsi arendada, tunneb erinevaid 

lugemishuvi äratamise nippe, annab lastele sisult erinevaid raamatuid ja tekste lugemiseks ja 

oskab individualiseerida (Au, Barer, Edwards Klein, Kurek, Larson, Paratore, Rog, Shanahan 

2000). 

 

Tüüpilises klassiruumis räägib õpetaja  enamuse ajast ja lapsed kuulavad. Õpetaja ei saa sellisel 

juhul piisavat teavet, kui palju lapsed tegelikult ise asju mõistavad ja end väljendada oskavad. 

Kasutades jutuajamisi loetud raamatute üle saab õpetaja kõrvalt jälgida laste keeleoskust 

(Fay&Whaley 2004).  

 

Lapsed õpivad kõige paremini keskkonnas, kus on positiivne õhkkond, selged piirid ja lepped, 

võimalus eksida ja olla loov. Sellise õhkkonna looja on õpetaja, kes selle nimel tööd teeb.  

 

Selleks, et lasteasutuses oleks hea vaimne keskkond, peab õpetaja olema: 

 Hea ja aktiivne kuulaja. Õpetaja peab lisaks kuulamisele ka väljendama, et ta on lapsest 

arusaanud ja teda toetama. Kiire ja ebatäpne reageering lapse jutule osutub sellele, et last 

ei võeta tõsiselt. Õpetaja peab lapse jutu kuulamisel väljendama end kehakeele kaudu: 

silmside, noogutamine jne.  

 Õpetaja peaks olema rääkijana eeskujuks: rääkima selge häälega, väljendama oma 

emotsioone näoilmete ja kehakeelega. Mida paremini osakavad lapsed rääkida, seda 

enam peab õpetaja kasutama pikemaid lauseid ja keerulisemat sõnavara.  

 Väga oluline on meeles pidada, et õpetaja peaks jutus pause, et laps saaks ise rääkida. 

Õpetaja peaks oma rääkimist piirama, et lapsed saaksid ise rohkem rääkima.  

 Võtmesõnavara kasutamine. Õpetaja peaks kasutama sõnu, millega lapsed on hästi kursis 

ja siduma neid sõnu uute väljenditega.  

  Õpetaja peab jälgima laste reageeringuid kõnele, kuidas nad väljendavad end 

mitteverbaalselt  (Salumaa & Talvik 2003; Daniels & Stafford 2004).  
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Õpetaja peab juhtima õppeprotsessi nii, et ta oleks eeskujuks lastele kuidas juhtimisel suhelda 

(Krips 2004: 29-35). 

 

Õpetajate enda suhtumine oma rolli on oluliseks mõjutajaks õppeprotsessile. Kas õpetaja püüab 

olla teadmiste andja või võtab ta lapsi kui koostööpartnereid.  

Rammo (2005) kirjutab, et  koolisüsteemis ei peaks laps  olema õpetaja alluv vaid koostööpartner. 

See avaldub selles, et õpetaja tulekul ei tõuse lapsed püsti, klassist lahkudes ei küsi luba jne. 

Õpetaja roll peaks olema pigem keskkonna loojana kui faktiteadmiste edasiandmist. Õpetaja roll 

tähendab, et õpetaja analüüsib ennast ja oma tööd ja püüab õpilast mõista.  On selgunud, et 

õpilusti tekitab õpetaja, kes on sõbralik ja avatud: on hea suhtleja. Selline õpetaja motiveerib ka 

nõrgemaid õpilasi õppima. Seevastu oma tahet liigselt peale suruv õpetaja „tumestab“ andekamad 

õppijad.  

 

Õpetaja peab kohandama ruumi selliseks, kus lastel  on võimalik teha koostööd väikeses grupis ja  

tegevused motiveerivad last kirjasõna kasutama. Õpetaja peab olema lastele eeskujuks ise keele 

kasutajana oma suhtumise ja entusiasmiga (National Reading Panel 2004).  

 

Tänased ootused haridussüsteemile on arendada lapse kirjalikku ja suulist eneseväljendust, 

lugemist, arvutamist, kuulamist ja koostööoskusi. Neid oskuseid vajab tänapäeva inimene selleks, 

et hakkama saada erinevates gruppides, vastutada ja valida. Õpetamise ja õppimise käsitluse 

lähtealuseks on ettekujutus ühiskonnast, mis väärtustab isiksust, tema arengut ja elukestvat õpet. 

Õpetaja peab looma võimalused, et lapsest areneks isiksus, kelle eneseväljendus-ja koostööoskus 

võimaldavad kujundada enda ümber hästi toimivaid sotsiaalseid gruppe. Õpetaja peab 

õppeprotsessis kasutama sobilikke meetodeid: individuaalset tööd, grupitöid nii suurtele kui 

väikestele gruppidele (Salumaa & Talvik 2003).  

 

Lugemispesa on kohaks, kus laps saab töötada väikeses grupis, saab olla loov, uurida ja suhelda 

ka teiste lastega. Õpetaja roll on lugemispesa loomisel kõige olulisem, sest õpetaja on juht, kes 

loob keskkonna, eesmärgistab, planeerib ja organiseerib tegevused.  

 

Pere ja õpetaja koostöö lapse lugemise teel.  

 

Lapsed hakkavad lugema erinevalt: kui lapse lugemise tee on sujuv, on ta rõõmuks vanematele ja 

õpetajale. Kui aga enne kooli või koolis tekivad lugemisprobleemid, võib see olla peavaluks nii 

lapsevanematele kui ka õpetajale. Siin tuleb mängu omavaheline koostöö, mis aitaks perel näha 

lapse arengut laiemalt. Õpetaja roll nõustajana on määrav, sest lapsevanemad ei pruugi teada, 

kuidas lugemine kujuneb. 

Spetsialistid soovitavad hakata tegelema lapse lugemisega juba siis, kui laps sünnib. On palju 

teadlikke lapsevanemaid, kes juba varakult vaatavad lastega raamatuid, loevad ja jutustavad neile. 

Tähed saadakse ümbritsevast keskkonnast selgeks loomulikult (klotsid, raamatud, sildid, 

pealkirjad) ja laps hakkab tavaliselt enne kooli lugema. Tal on lugemishuvi, mis on 

lugemisoskuse arenguks väga oluline. 

Keeruliseks muutub olukord siis, kui laps mingil põhjusel ei loe hästi või ei taha lugeda. Siin 

võivad vanemad teha mitu viga, mis lapse lugemishuvi kuidagi ei toeta. On lapsevanemaid, kes 

asuvad last hoolega treenima. Nende motiiv on mure ja hirm, et lapsel tekib koolis probleeme. 

Lugemist peab harjutama, aga n-ö treenimise käigus loeb laps hirmust või lootusest saada selle 

eest mingit tasu. Tema aju ei õpi sisuliselt, ta täidab vaid täiskasvanu käsklusi. Laps, keda on 

vastumeelselt lugema sunnitud, kaotab väga tõenäoliselt lugemishuvi, tema lugemisoskus 

kannatab ja suure tõenäosusega ei võta ta tulevikus vabatahtlikult raamatut kätte. 
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On hulk lapsevanemaid, kes usaldavad haridussüsteemi ja loodavad, et lasteaed ja kool õpetavad 

nende lastele kõik vajaliku. Kui ilmnevad probleemid, võivad nad pahandada, miks 

spetsialistidest õpetajad last lugema ei „pane”. Samuti võivad lapsevanemad olla segaduses, 

millal peaks laps lugeda oskama ja kas lugemise alla kuuluvad vaid juturaamatud või võib lugeda 

ka koomikseid ja tekste internetist. Siin saab just õpetaja anda infot, et lapsed loevad kõikjalt ja 

raamatud on vaid üks allikas. 

Koolitaja ja õppejõuna olen kogenud, et õpetajad soovivad väga koostööalteid lapsevanemaid, 

kes oleksid valmis oma laste nimel pingutama. Lugemisnõustajana tean, et just õpetaja on see, 

kes saab peret toetada, sest vanemate emotsioonid võivad olla väga vastandlikud ja nad vajavad 

kõrvaltvaataja abi. 

Õpetaja roll on hea nõustamine 

Kõik algab sellest, kuidas näeb õpetaja oma rolli pere toetajana. Õpetaja saab alati valida 

armastuse või hirmu vahel. Hirmuga saab õpetaja öelda lugemisprobleemidega lapse perele välja 

kõik faktid, mida ta teab, ja hoiatada kõikide tulevikus tekkida võivate probleemide eest. 

Armastuse energia laseb õpetajal näha lapse ja pere muret laiemalt, kuulata asjaosalisi, näha 

lahendusi ja teha koostööd. 

Õpetaja on sunnitud tegema koostööd kõikide peredega. See teeb töö keeruliseks, sest lasteaeda ja 

kooli võetakse vastu kõik: lastevanematel ei pea olema eelteadmisi pedagoogikast või 

suhtlemisest. Küll aga peab õpetaja olema professionaal: suhtleja, nõustaja ja kuulaja. Õpetaja 

peab teadma oma eesmärki: kas ta soovib teha lastevanematele selgeks nende puudused või anda 

jõudu ja olla olemas. 

Hea nõustaja teab, millised on tema uskumused, hoiakud ja valmisolek kedagi kuulata. Õpetaja 

elukutse sisaldab pidevat suhtlemist, mis võib kurnata, aga kui inimene ise on väsinud ja tühi, ei 

saa ta midagi anda ega kedagi toetada. Pean nõustajana väga oluliseks eneseanalüüsi, et tunda 

spetsialistina oma jõuvarusid ja neid teadlikult täiendada. 

Nõustamine ei ole nõuandmine. Nõustamine on täielik tähelepanu, kohalolek ja soojus. Suhtlejate 

vahel peab tekkima kontakt, usaldussuhe, et inimesed saaksid rääkida olulisest, anda tagasisidet ja 

üksteist kuulata. Kui õpetaja suudab kuulata hinnanguvabalt, aktsepteerides inimest, tema 

mõtteid, tundeid ja elustiili, alles siis algab võimalus teha koostööd. Kõige keerulisem on leida 

koostöötee just nende peredega, kes on kõige raskemad, eemalviibivamad, kurjemad või 

pretensioonikamad. Suhelda nendega headusega on ainus moodus last tõeliselt toetada. 

Pean meie haridussüsteemi suurimaks arengukohaks kontaktis olemist, mis algab igas lastegrupis 

hommikuringiga ja lapsevanematega eesmärgistatud koosviibimiste korraldamisega. Iga inimene 

vajab isiklikku lähenemist, üksteisele otsa vaatamist, naeratamist, sooja hääletooni ja julgust 

eksida. Täiskasvanutena saame olla lastele eeskujuks ning õpetaja ja pere koostöö on lapsele 

näide inimestevahelistest suhetest. 

Toetage lapsevanemate teadlikkust ja eneseusku 

Lapsevanematele tuleb kohe esimesel koosolekul rääkida, kuidas lugemine kujuneb ja kuidas last 

lugemaõppimisel toetada. Küsida, kuidas nad ise on lugema õppinud ja kuidas eeldavad, et seda 

koolis tehakse. Uurida, mis on nende suurimad hirmud seoses lapse lugemaõppimisega. 

Kinnitada, et ka koolis lapsed alles õpivad lugemist ja õpetaja on igati toeks, et iga laps jõuaks 

oma tempos sorava lugemiseni. 

Tutvustada tasub viise, kuidas teie lugemisega tegelete (ettelugemised, raamatureklaamid, 

raamatukogu külastamised jne), ja öelda, mida ootate kodult, et laps iga päev jõukohaseid tekste 

loeks. MTÜ Hoolingu lapsevanemate nõustaja ja koolitajana usun, et just vanemad on oma lapse 

parimad eksperdid. Lapsevanemate käest peab küsima, mis on nende laste huvid, et valida tekste 

ja raamatuid. 

Kuna lugemiskontrollid võivad lapsevanematele seostuda negatiivsete tunnetega, mille nad 

võivad kanda üle ka lapsele, siis tuleks neile selgitada, kuidas tehakse lugemisest kokkuvõtteid. 

Võimalusel tasub vältida sõna „kontroll”, sest teadliku õpetaja eesmärk ei ole laste lugemist vaid 
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kontrollida. Eesmärk saab olla lapse lugemist toetada. Kontrollimine võib tekitada lastes pingeid 

ja hirmu, mis omakorda vähendab lugemishuvi ja -oskust. 

Lugemisest kokkuvõtete tegemiseks võib kasutada grupitöid, kus lapsed peavad loetud raamatute 

põhjal lavastama etenduse, valmistama plakati, reklaami, esitluse, luuletuse räpi jne. Minu 

kogemus Eesti lugemisühingus töötades on, et just selline loovtegevus vähendab lastes pinget ja 

tõstab lugemishuvi ka neis, kes meelsasti ei loe. 

Küsige lapsevanemalt, milline on nende peres raamatute lugemise ja arvuti kasutamise vahekord, 

püüdke neid kuulata eelarvamusteta ja aktsepteerides. Alles siis, kui usaldus on tekkinud, 

kõnelge, kui oluline on, et laps mängiks arvuti taga istumise kõrval ka õues, suhtleks teiste lastega 

ja loeks raamatuid. Lapsed ei oska oma meediakasutust reguleerida, meedia ületarbimine võib aga 

tekitada üliaktiivsust ja ärevust. Mida väiksem on laps, seda raskem on tal saadud infot töödelda, 

see aga tekitab keskendumise ja seoste loomise probleeme. 

Võib jääda mulje, et tänapäeva lapsevanemad on väga teadlikud ja nõudlikud, kuid selle hoiaku 

taga võib olla ebakindlus ja vajadus tõelise kontakti järele. Lapsevanemad vajavad infot. 

Lapse lugemise tee on lapse jaoks loomulik. Täiskasvanud lapse ümber saavad muuta selle 

konarlikumaks või siledamaks. Pere ja õpetaja koostöö võib olla imeilus ja jõuduandev. Mida 

õnnelikumad on täiskasvanud, seda õnnelikum on laps. 

9. mail Tartus Eesti lugemisühingu korraldatud aabitsakonverentsil peetud ettekanne. (Artikkel 

ilmus Õpetajate Lehes 23.mai.2014) 

 

 

 

 

LUGEMISPESA LASTEAIAS JA KOOLIS 

 

Lugemispesa idee ei ole eraldi määratleda ega eristada lugemispesa koolis, lasteaias, 

raamatukogus või kodus. Eesmärk, täiskasvanu roll ja väärtused on samad: toetada lapse 

lugemishuvi ja läbi selle lugemisoskust; täiskasvanu roll on innustada ja tunnustada ja olla 

keskkonna looja ja väärtusteks on ikka rõõm, lapsekesksus ja loovus.  

 

Suurimad erinevused lugemispesades on haridussüsteemis tingitud ruumis: tihti ei ole koolides 

ruumi luua suurt lugemispesa. Kooliklassides on tihti lugemispesas kott-tool ja lihtne 

raamaturiiul, sest see võtab vähe ruumi. Õpetajad, kes kurdavad, et lapsed ei loe ega huvitu 

lugemisest: nende klassides ei ole tihti ka suurt tähelepanu teadlikult pööratud lugemishuvi 

tõstmisele. Õpetajad, kelle klassis ja rühmas on lugemispesa, kiidavad oma lapsi kui tublisid 

lugejaid.  

 

Raamatukogudesse loodud lugemispesad meelitavad nooremaid lugejaid oma mugavusega: 

padjad, vaibad ja madalad lauad ja toolid ergutavad lapsi raamatuid valima ja neid raamatukogus 

lugema. Kodudesse loodud lugemispesad on lapsevanemate sõnul ergutanud lapsi rohkem ise 

raamatuid valima.  

 

Üks põhjus, miks lapsed pärast lugemispesa loomist rohkem raamatutele tähelepanu pööravad 

võib olla ka see, et kui lapsevanem või õpetaja on huvitatud, siis ta nö sütitab ka lapses huvi. 

 

Käesolev kogumik pöörab teadlikult  suuremat tähelepanu kooli lugemispesadele, sest Eesti 

Lugemisühingu pikaajaline kogemus on näidanud, et just kooli keskkonnad vajavad rohkem tuge 

lugemiskeskkonna loomisel ja lugemispesa kui mõtteviisi levikut. „Lugemispesa“ projekti käigus 

on selgunud, et paljud kooliõpetajad on lugemispesa kui mõtteviisi ka praktikasse rakendanud ja 

lugemispesad toimivad.  
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Lugemispesa lasteaias 

 

Lugemispesa on igas rühmas omanäoline ja kujuneb õpetajate ja laste koostöös. Oluline on, et 

lugemispesa oleks muust ruumist eraldatud ja tekiks nö pesa. Seal peaks olema midagi pehmet ja 

mugavat, mis looks õdusa keskkonna: vaip, padjad, diivan, tugitool jne. Väga olulisel kohal on 

raamatute ja trükiste eksponeerimine: kõige paremini sobivad selleks raamaturiiulid, mis on lapse 

silmade kõrgusel või madalamal ja on kaanega suunatud lapse poole. Väga hea viis on koostöös 

lapsevanematega õmmelda võrgust taskud, kuhu saab raamatuid panna. Projekti käigus on 

selgunud, et lasteaiaõpetajad on väga loovad raamatute eksponeerimisel. Lugemispesas peaks 

olema nö rääkivad seinad, kus on tähed, laste enda kirjatöid, pilte, silte ja raamatutega seotud 

teemasid.  

 

 

 
Tallinna Lasteaed Sipsik lugemispesa.  

 

Loovmängud aitav lastel raamatus olevaid tekste paremini mõista, selleks on hea, et lugemispesas 

oleks olemas nukkusid (käpiknukud, näpunukud, paberist nukud jne). Kostüümid ja loovmänguks 

vajalik toetab laste loovust ja mänguoskuseid. Lugemispesas peab olema lisaks raamatutele ka 

midagi mängulist. Väga lihtsustatult võib öelda, et kui laps, kes ei huvitu raamatutest märkab 

lugemispesas autot ja tuleb sellega mängima ja selle kõrval on põnev raamat autodest, siis võib 

juhtuda, et laps hakkab ka seda raamatut uurima.  

Raamatute ja trükiste valik võiks olla mitmekesine, raamatud peaks olema vastupidavad ja 

vahelduma vastavalt laste huvidele ja nädalateemadele. Katkiseid raamatuid ei tohiks 

lugemispesas olla: need peab koos lastega ära parandama.  
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Lugemispesas võib olla ka autorilaud, kus on olemas kõik vajalik ise raamatute meisterdamiseks 

ja loomiseks. Ise autoriks olemine toetab lapse lugemishuvi ja aitab õpetajal märgata lapse 

kirjutamis-ja lugemisoskuse arengut. Lugemispesas võiks olla positiivses võtmes kirjas ka lepped, 

kuidas lugemispesas toimetatakse ja silt „lugemispesa“, mis näitab, et see on eesmärgistatud ja 

teadlikult loodud koht lugemisega tegelemiseks. Tähtede õppimiseks sobib lugemispessa ka vana 

arvuti, kus saab trükkida, CV kuulamiseks makk ja kõrvaklapid ja vajadusel ka ekraan 

lugemismängude mängimiseks.  

 

Lugemispesa koolitustel saavad õpetajad loovülesande ise grupitööna lugemispesa luua 

(kasutades vanasid ajakirju, paberit, kääre ja pliiatseid jne). Siinkohal peab tunnustama ja kiitma 

lasteaiaõpetajate loovust: loodud lugemispesad on tõeliselt lapsesõbralikud, loovad ja väga 

eesmärgistatult laste lugemishuvi tõstvad. Oluline kriteerium on ka see, et õpetajal endal peab 

lugemispesas hea olema: ei tohi unustada, et just õpetaja ise on rollimudelina eeskujuks. 

Sellepärast on oluline, et ka õpetaja ise leiab aega, et lugemispesas mängida, raamatuid uurida ja 

lugeda.  

Paljudes lasteaedades kasutatakse lugemispesa vabamängus ja lapsed saavad eralduda 

vaiksemasse kohta, kus valida raamatuid ja lugemismänge endale tegevuseks. Paljudes 

lasteaedades on õppetegevus eemärgistatud viisil, et lapsed saaks õppida väiksemates gruppides 

ja siis on lugemispesa üheks keskuseks, kus tegevus toimub. Sel juhul on ka lugemispesa oma 

tegevus, mida lapsed seal teevad, mis ei välista, et nad saavad seal ka ise vabalt tegevusi valida. 

Näiteks, kui rühm nädalateema on kummikute kevadootus, siis pärast hommikuringi valivad 

lapsed keskused  ja üks valik on ka lugemispesa. Kui kunstipesas joonistavad lapsed kevadlilli ja 

teaduspesas uurivad jää sulamist ja matemaatikapesas loendavad kummikuid, siis lugemispesas 

võib olla ülesanne näiteks leida raamatutest jutud või pildid kevadest. Samuti võib selle teemaga 

seoses paluda lastel meisterdada ise raamat kevadest või lugeda üksteisele ette sõnu ja otsustada, 

kas need on kevadega seotud või lugeda lühikest pala ja joonistada sellest pilt. Samuti võib 

uurida, millist tähte meenutab kummik (L, I, J jne) ja mis sõnu nende tähtedega saab moodustada.  

Lugemispesas võiks olla tähtede kirjutamiseks tahvel (pabertahvel, valgemarkeritahvel, 

kriiditahvel jne) või liikuvaabits.  
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Tallinna Lasteaed Sipsik lugemispesa.  

 

Mõnikord arvavad õpetajad, et lugemispesa ei ole hea luua sõimerühma, sest lapsed ei oska veel 

raamatuid hoida. Sõimerühm on parim aeg alustada lugemispesa loomisel, sest mida varem on 

laps harjunud raamatut käes hoidma ja seda uurima, seda parem. Sõimerühmas peab jälgima, et 

raamatud oleksid vastupidavad: riidest, papist või kilest, et laps saaks julgelt neid vaadata. Väga 

nutikas on ise raamatuid teha, näiteks kasutades selleks kiirköitjaid.  
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Tallinna Lasteaed Sipsiku lugemispesas olevad lihtsad raamatutaskud, mis on valminud koostöös 

lapsevanematega.  
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Lasteaia lugemispesa loomise kiirkursus:  

Video lugemispesa loomisest: www.lugemisyhing.ee  vali projektid lugemispesa. 

(http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=165) 

 

Lugemispesa kodus 

 

Väikesed lapsed on uudishimulikud uurijad ja arenevad väga kiiresti. Laps vaatab, kuulab, katsub 

ja on huvitatud kõigest uuest. Kui juba beebi harjub raamatuid nägema, kui temaga koos 

raamatuid vaadatakse ja talle sealt jutte jutustatakse, siis on väga hea algus lugemise juurde juba 

tehtud. Oluline märksõna on lapsevanema jaoks kvaliteetaeg. Lapse põhivajadus on kontakt oma 

vanemaga. Sellepärast ei tohiks olla raamatu vaatamine koos lapsega mitte akadeemiline harjutus 

ja ettevalmistus kooliks vaid eelkõige rõõmus koosveedetud aeg. Lapse joaks ei ole hea raamatut 

vaadates laste küsiteled, vaid ikka ise jutustada, mida pildil näha. Paljud väikesed lapsed ei suuda 

alguses kuulata loetud teksti ja siis on mõistlik raamatust piltide järgi lugusid jutustada. Raamatud 

on lapse jaoks põnevad, sest seal on huvitavad pildid ja seal on lugu. Lugude kuulamine meeldib 

lastele ja aitab tõsta huvi raamatute vastu.  

 

Lastele ei pea kodus tähti eraldi õpetama vaid järgima, et nad näeks neid oma ümbritsevast 

keskkonnast: tähed seintel, külmkapimagnetid, täheklotsid jne. Lapse nimi on tema jaoks juba 

väga varakult oluline: kirjutage laste nimesid lumele, kriidiga asfaldile ja laduge neid 

makaronidest. Lastel tekib huvi tähtede ja kirjutamise vastu läbi igapäevategevuste: poenimekiri, 

aadresside lugemine, retseptide lugemine, Youtubist laulude valimine ja Skypes sugulastega 

kirjutamine. Lastetuba võib olla üleni lugemispesa, kus on raamatud lastele võimalikult nähtaval 

ja kättesaadavad, seintel on tähed, laste joonistused ja kirjakatsetused.  

 

Oluline on panna tähele aega, kui laps on valmis uut vastu võtma: ta on asjast huvitatud ja soovib 

ise midagi teha. Sellepärast on hea, kui kodus on lastele kättesaadavad kõiksugused 

kirjutamisevahendid ja erinevad paberid. Lapsed, kes saavad varakult vabalt ja loovalt joonistada 

ja kirjutada võivad ka hiljem olla paremad lugejad. Ei ole hea parandada laste kirjutisi vaid 

selgitada, et mis on erinevust „iirel“ ja „hiirel“ või kas aeglaselt roomab „tigu“ või „tiku“. 

Enamus eelkooliealistest lastest eksivad õigekirjas ja siis ei ole hea aeg panna rõhku vigadele vaid 

tugevustele.  

 

Laste tunnustamine on imerohi, mis ka lugemise õppimisel mõjub. Märka lapse tegemisi ja kiida 

teda alati, kui võimalik. Lapsed vajavad ka toetust siis, kui nad lugemisel eksivad ja vanema 

kinnitust, et lugema õppimisel tehaksegi vigu ja oled tubli, et ikka proovid. Lugemise juurde 

meelitamiseks on mitmeid viise. Igapäevane lugemine võib olla traditsioon:  lapsed saavad enne 

igaõhtust ettelugemist enne lugeda ise ja pärast saavad lisaaega enne magamist, et raamatuid 

uurida.  

 

Lapsed hakkavad lugema väga erinevas eas ja igal lapsel on oma tee lugemise juurde. 

Lapsevanemana on oluline jälgida, et me ei hakkaks hirmust oma last teistega võrdlema või teda 

liigselt lugema kiirustama. Küll võiks juba paar aastat enne kooli teha lapsega iga päev üks 

lugemistegevus. Erinevad lugemistegevused õpetavad lapse loomulikul teel lugema.  

 

Lapse lugemishuvi tekitamine ja hoidmine saab olla lapsevanema suur võimalus, et laps hakkaks 

lugemist armastama. Kõige olulisem on suhted peres ja lähedus inimeste vahel: lapsed vajavad 

tähelepanu ja tõelist kontakti oma vanematega. Kui laps tajub, et vanem on raamatuid vaadates ja 

lugedes tõesti tema jaoks olemas ja kohal, siis just see hea ja turvaline tunne aitab lapse 

lugemishuvil tõusta.  

http://www.lugemisyhing.ee/
http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=165
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Lugemistegevused, mis tõstavad laste lugemishuvi: 

 Loe lapsele iga päev unejuttu 

 Käige koos raamatukogus 

 Luba lapsel raamatupoest ise raamat valida 

 Kirjutage koos poenimekiri 

 Meisterdage ise raamatuid (ilus kingitus jõuludeks) 

 Kirjutage koos jõuluvanale kiri 

 Mängige sõnaketti: lumi-ilus-silm-mesi jne 

 Mängige koos raamatupoodi  

 Trükkige koos vanaemale kiri ja saatke e-mail või päris kiri  

 Jätke üksteisele märkmepaberile märkmeid („sa oled kallis“)  

 Lugege koos tänavalt silte, reklaame ja tänavanimesid 

 

(väljavõte Rahva Raamatu reklaamlehest detsember 2014 „Veeda oma lapsega aega: hea suhe 

lapsega tõstab lugemishuvi“ autor Maili Liinev ) 

 

Lugemispesa kui mõtteviis koolis  

 

Soovitused esimese klassi õpetajale 

 esimesse klassi tulevad lapsed on oma lugemisoskuste poolest väga erineval tasemel  

 kõige olulisem on aidata lastel kohaneda uue keskkonnaga, klassiga ja õppimisega 

 kontakt laste ja õpetaja vahel ja laste endi vahel loob turvalise õhkkonna: aita lastel saada 

selgeks klassikaaslaste nimed. Kasuta selleks ringmänge või kirjutage nimesilte.  

 hea kontakt lapsevanematega loob pinnase, et tulevikus tekkida võivad probleemid 

lahendatakse edukalt: tutvusta esimesel koosolekul ennast ja palun lapsevanematel end 

tutvustada. Tore koosviibimine kohe esimesel semestril võib luua lapsevanemate vahel 

head suhted, mis on aluseks edaspidisele koostööle.  

 hea lugeja usub, et ta on hea lugeja: tunnusta last tema lugemise eest. Usu ise, et iga laps 

jõuab lugemise juurde omas tempos.  

 selgita juba esimesel koosolekul lapsevanematele, kuidas hakatakse lugemisega tegelema 

ja kuidas toetatakse neid, kes vajavad lugemisel abi ja toetust. Anna teada 

lapsevanematele, mis on nende roll lapse toetamisel kodus: vanemate roll on tagada 

lapsele soodne õhkkond õppimiseks, tasakaal õppetöö ja puhkuse vahel ja huvi lugemise 

vastu.  

 on hea, kui õpetaja saab varakult selgitada, mis eesmärk on soovituslikul kirjandusel 

(toetada lapse lugemisoskuste ja lugemishuvi) ja kuidas toimub valik. Eesti 

Lugemisühing soovitab teha valiku lapse huvist ja lugemisoskust arvestades. Kogu 

klassile ühte raamatut soovitades võib juhtuda, et mõnele lapsele on see igav lugemine, 

mille tulemusel langeb tema lugemishuvi ja teisele liiga raske, mille tulemus on sama. 

Kui siiski õpetaja otsustab soovitada kogu klassile ühte raamatut, siis on vajalik selgitada 

lapsevanematele, et laps, kelle lugemisoskus ei ole veel arenenud, vajab vanemate toetust 

lugemisel ja aega võib lugemiseks kuluda rohkem. On hea, kui pere saab võtta vastutuse 

ise ja valida raamatu, mis last huvitaks ja oleks vastavuses tema lugemisoskusele. 

 Lugemise kontrollimise asemel soovitab Eesti Lugemisühing teha lugemisest 

kokkuvõtteid. Kui lapsed on lugenud raamatu läbi, siis nn lugemiskontroll, mis kontrollib 

vaid fakte, võib anda õpetajale küll lihtsama viisi lugemist kontrollida kuid väära 

arusaama lapsele ja vanematele lugemise eesmärgist. Lugemise eesmärk on mõista testi 

ja loetut nautida. Liialt keskendumine faktidele annab teavet, et oluline ei ole mitte 

mõistmine vaid mõni konkreetne fakt. Soovitame küsida pigem avatuid küsimusi (Mis 
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sulle meeldis? Kuidas võiks lugu teisiti lõpped? Mis sina oleksid peategelase asemel 

teinud? Jne) või kasutada gruppides raamatute reklaamimist, posteri tegemist, näidendit 

või muud loovtegevust.. 

 Lapsed vajavad palju motiveerimist ja tuge: eriti lapsed, kellele on lugemisega 

probleeme. Õpetaja saab märgata, hoida ühendust perega ja läbi tunnustuse lapsele toeks 

olla.  
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