
Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakond

1951-1955 Kultuurimaja Kannel 

vana maja ühes toas (20 m², 

kaks parempoolset akent)

1955-1977 

Kreutzwaldi muuseumi 

kõrvalmajas (40 m²)

1977-2003 

Kultuurimaja Kannel uue maja 

juurdeehituse 2. korrusel (353 m²)

2003. aasta maist alates

Jüri tn 54 2. korrusel, 

1980-ndate lõpul 

telefoni-telegraafi majaks 

ehitatud hoones (590 m²)



Pärast kolimist Jüri tänavale: kuidas täita lasteosakonna uued ruumid eluga 

ja lapsed-vanemad-õpetajad siia tegutsema tuua 

(konkureerides algava digiajastu muude ahvatlustega)?

Mitmekesistame arendavaid tegutsemisvõimalusi raamatukogus:
tahvel, värvimisraamatud, pusled, lauamängud, teatrinurk jm.



Mudilaste jutulaupäev. 

Sõrmemäng

Toome väikelastega pered raamatukokku.
2009. aastast toimuvad lasteosakonnas kaks korda kuus mudilaste jutulaupäevad. 

Nõusolekusedeli täitnud vanematele saadetakse e-postiga teade. 

Jutulaupäevi teevad kõik lasteosakonna töötajad kordamööda: 

valivad teema ja põhiloo, teevad teemanimestiku, valmistavad ette teemakohased 

mängud ja meisterduse, teevad veebilehel ürituse teate. 

Kõik kogutud materjalid on veebilehel ka pärast üritust kasutatavad.



Mudilaste jutulaupäev. 

Teemakohaste raamatute tutvustamine ja põhijutu jutustamine-lugemine.



Mudilaste jutulaupäev. Teemakohane meisterdamine



Mudilaste 

jutulaupäev. 

Mängud



Mudilaste jutulaupäev.  Küpsised (õunad) ja jook



Mudilaste jutulaupäev: seebijutud. 

Räägime pesemisest ja meisterdame mullitaja



Mudilaste jutulaupäev: esmaabijutud.

Külas on Võru Punase Risti esindaja Riina Paat



Lugemiskoer ja koerajuttude laupäev:

Sõrmemäng kutsikast, kes sai kõigilt sõrmedelt pai, 

lugu Kipperi mänguasjakastist, Kipperi piltidega 

raamatu meisterdamine, lugemiskoer Jeta 

auhindade näitusega tutvumine ja kohtumine Jetaga. 



Mõnikord saab jutulaupäeva teemajutust uus jututeatri etendus, 

mida hiljemgi lasterühmadele esitamiseks kasutame.

„Hajameelne päkapikk“: lugu päkapikust, kes 

talvel laste juurde minnes unustas end korralikult 

riidesse panna. Aitame tal talveriideid valida, 

mängime sõrmemängu 

„Sõrmikud, käpikud“. 

Karupoeg Puhhi jutud: 

vaatame lugu Puhhist ja 

Notsust, kes peaaegu 

püüdsid kinni SUSA!

Meisterdame näpunukud 

Notsu ja Puhhi.



Jututeater: Onu Etsi jutud.

Räägime Edgar Valterist, 

mängime hampelmann-

nukkudega lugu „Kassike ja 

Kakuke“, värvime pokupilte.

Kava

„Muinasjutumets“: 

Eesti loomamuinasjutud.

Puude vahelt tärkavad 

muinasjuturaamatud. 

Kui lugu jutustatud, 

riputame raamatu 

(jutumetsa vilja) 

puuoksale. 

Teatrikuu 

üritusena ette 

valmistatud 

„Tillukesest 

loomateatrist“ 

kujunes lõpuks 

teatritund.



Teatritund.

Saame kassast võlusõnade eest pileti 

ja otsime õige tähetooli. Vaatame üht lugu 

A. Perviku „Tillukesest loomateatrist“ 

ja meisterdame lauateatrinukud. 

Nukujuht on lava 

taga, jutustaja esitab 

nii vahetekste 

kui tegelaste tekste.

Kasutame palju 

teatrisõnavara: 

etendus, publik, 

eesriie avaneb jne. 



Teatritund.

Lauateatrinukkude 

meisterdamine 

ja lavaproov



Võru Loovuskooli beebikooli 26. näitus

Toome väikelaste vanemaid  raamatukokku koostöös Võru Loovuskooliga. 

Alates 2004. a on raamatukogus kaks 

korda aastas beebikooli ja mängukooli 

laste käelise tegevuse tundides

valminud tööde näitused. 

Näituste avamispidudele kogunevad 

kunstnike perekonnad. 

Kord aastas käib bibliograaf kõigis rühmatundides 

vanematele väikelaste raamatutest ja 

lugemaõppimisest rääkimas.



Järjehoidjad 

lusikapeol kingitavate 

beebiraamatute vahel

Raamatulapse käru 

emale, kes tuleb suuremate 

lastega raamatukokku, 

sülelaps kaasas.



Koostöö lasteaedadega: 
raamatukogu välisteeninduspunktid linna 

lasteaedades alates 2009. aastast. 

Raamatukoguhoidjad tutvustavad lapsevanemate 

koosolekul vanematele välisteeninduspunkti 

töökorraldust, täidetakse registreerimiskaarte. 

Kaks korda kuus lähevad 2 raamatukoguhoidjat 

lasteaeda kohvritäie raamatutega ja sülearvutiga. 

Raamatute valikul arvestatakse rühma õppekavaga, 

rühma laste vanusega ja huvidega.



Tihe suhtlemine raamatukoguhoidjatega välisteeninduspunktides annab 

lasteaiaõpetajatele uusi ideid koostööks.

LA Sõleke 

8. rühm tuli 

raamatuid 

laenama.

Jututeater 

läheb lasteaia 

mihklilaadale 

külalisetendust 

andma. Ühtlasi 

saab laadal ka 

raamatuid 

laenata.

Raamatukoguhoidjaid kutsutakse 

osalema lasteaedade üritustel

Kehva ilmaga tullakse raamatukokku õuesoleku aega veetma. 

Paar rühma tuleb iga nädal raamatukokku raamatuid valima ja laenama. 



Lugu tähtsatest 

tähtedest 

LA Okasroosike 

emakeelepäeva 

peol…

Kasutatakse teematundide püsipakkumisi ja tellitakse uusi teematunde, 

mida saab hiljem ka teistele rühmadele korrata.

…ja hiljem 

raamatukogus

Kalevipoja ja Kreutzwaldi lood: räägime Kreutzwaldist ja „Kalevipojast“, 

korraldame kiviviskevõistluse ja mängime ringmängu. 



Raamatukogus korraldatakse lasteaiarühmade jõulu- ja isadepäeva pidusid,  

esitatakse näidendeid teiste lasteaedade rühmadele ja koolilastele.

Jänku-Jussi 

rühma 

isadepäeva 

pidu

Etendus „Lugu riietest, kes ei tahtnud selga minna“

LA Punamütsike sõimerühma 

jõulupidu



Raamatukogus eksponeeritakse lasteaedade kunstinäitusi 

ja korraldatakse lasteaedade sünnipäevaüritusi.

Võrumaa lasteaedade juubeliaasta 

maskotikavandite näituse avamine 

2017. a jaanuaris

2015. a algul tähistas 40. 

sünnipäeva LA Päkapikk. 

Lasteaiaõpetajad 

kutsusid kõiki linna 

koolieelikute rühmi 

näitusele päkapikujuttu 

kuulama ja meisterdama. 

Meil paluti lisaks teha 

lastele raamatukogu 

tutvustav tegevus.

Sellest kujunes mäng 

„Seiklus 

raamatulinnas“, 

mida kasutame nüüd 

lasteaiarühmade 

esimesel tutvumisel 

raamatukoguga.



Seiklus raamatulinnas: 

lasteaiarühma esimene külaskäik raamatukokku 

(õpime tundma kõige nooremate laste riiuleid ja raamatute laenamist).

Otsimislehed kaanepiltide ja vihjetega.



Riiulilt tuleb leida mänguasi, 

mille kõrval on “Kolme 

põrsakese” raamat.

Luurajad 

raamatulinna 

tänavatel.

Seiklus raamatulinnas



Esimesed luurajad 

on leitud raamatutega tagasi.

Raamatukoguhoidja kontrollib, 

kas ülesanne on õigesti täidetud. 

Seejärel võib igaüks oma raamatuga tutvuda.

Koos viime kõik 

raamatud tagasi 

nende õigele 

tänavale, 

majja ja korterisse.

Seiklus raamatulinnas



Kuulame ja mõistatame raamatulinna hääli: 

raamatu lehitsemise, 

(vahel ka paberi rebenemise ), 

vöötkoodilugeja 

ja tšekiprinteri häält.

Räägime sellest, mida tähendab 

tagastamistähtaeg laenutustšekil

Seiklus raamatulinnas



Punamütsikese lasteaia sünnipäevanäitus „Fantaasiamüts“ ja etendus 

„Vihmaussiema kübarapoes“ (P. Raua ainetel, vihmaussiema läheb poodi 

kübaratega tutvuma). Lõpuks voltisid lapsed endale piraadimütsid.

Näituste tutvustamiseks teeme näitusetunni või etenduse ja reklaamime seda 

aineühenduste e-posti listides kõigile maakonna lasteaiarühmadele ja klassidele.

Maskotikavandtite näitus „Mängusõbrad“ – otsime laste joonistatud mängusõpru 

raamatute lugudest, mängime, laulame sünnipäevalaulu ja pakume kommi.



Muusikatund ja pillimeisterdamine 

pillipiltide näitusel.

Linnutund loodusfotode näitusel: 

räägime lindudest, 

mängime terade otsimise mängu, 

vaatame looduskaamerast lindude elu.

Näitusi 

tutvustavad 

teematunnid



Tarkuseraamatute 

teemariiulid ja 

raamatuväljapanekud 

vastavalt lasteaia 

õppekava 

nädalateemadele.



Meisterdamislauad

lugemissaalis 

kõigile huvilistele. 

Šabloonid ja näidised on 

laual, vajadusel saab 

raamatukoguhoidjalt abi 

küsida.

Mõnikord tulevad 

meisterdama ka 

lasteaiarühmad või klassid.



Koostöö koolidega (kooliraamatukoguhoidjate ja õpetajatega):

Püsipakkumised http://lib.werro.ee/opetajatele : 

kasutajakoolituse tunnid, raamatututvustused ning kirjanike elu ja loomingut 

tutvustavad slaidiesitlused raamatukogus ja koolides; 

muinasjutukavad, teematunnid, kirjandusretked igas vanuses õpilastele, 

aga ka õpetajatele, raamatukoguhoguhoidjatele ja lapsevanematele.

Voldemar Raidaru elu ja loomingut 

tutvustav slaidiesitlus 

Puiga Põhikoolis

Nukitsa konkursi raamatute tutvustus

ja 

hääletus

http://lib.werro.ee/opetajatele


Pika traditsiooniga etluskonkursid maakonna  põhikooliõpilastele

21. ettelugemise võistlus 

4. kl õpilastele

12. Tooliteatri etluskonkurss 6.-9. kl õpilastele. Loeme käesoleva aasta 

Eesti lastekirjanduse juubilaride proosat ja luulet



Koolivaheaja üritused: 

ettelugemise maraton „Loeme suu magusaks!“ 20. oktoobril. 

Igaüks loeb minuti ja annab raamatu edasi. Iga loetud minut annab tüki 

šokolaadi või kommi. Kes tüdineb, võib ringist väljateenitud maiusega lahkuda. 

Loeme seni, kui šokolaad otsa saab.



Lauamängude meistrivõistlused 

koolivaheajal. 

Mängiti 3 päeva. Punkte anti 

läbimängitud mängude arvu järgi. 

Lõpuks said kõik osalejad lauamängumeistri tunnistuse, jagati väikesi auhindu.

Eesmärgiks oli lauamängude kogu tutvustamine.



Pokupusle meistrivõistlused 

koolivaheajal:

Võistlus kestis kolm päeva (iga päev 

1 tunni).

Võistlejad panid aja peale 

kokku ühe viiest pokupuslest. 

Katsete arv oli piiramatu.

3 päeva kokkuvõttes kiireim sai 

hakkama 4 minuti 54 sekundiga.

Pokupusled: Goldmill OÜ



Suvine võistulugemine Laste-Raamatu-Suvi Võru maakonna raamatukogudes

Valime 30 raamatut (10 algajale, 10 asjalikule ja 10 edasijõudnud lugejale), 

teeme annoteeritud lugemispassi ja lisalugemise nimestiku eriti innukatele 

lugejatele. Passi raamatute kohta koostame kontrollküsimused. 

Laenatud, loetud, tagastatud ja vastatud raamatute eest saab osaleja 

raamatukogutempli jäljendi oma lugemispassi.

Iga osaleja peab läbi lugema vähemalt 7 raamatut passi nimestikust, 

joonistama lemmikraamatust pildi, kirjutama raamatusoovituse 

ja mõtlema välja ühe küsimuse käesoleval aastal külla kutsutud autorile, 

et saada kutset lõpupeole ja kohtumisele autoriga.

2013 Mika Keränen

2014 Ilmar Tomusk

2015 Andrus Kivirähk 2016 Kristiina Kass




