Mis on kirjandus?

Kõik kirjapandu ongi kirjandus, nii juturaamatud, näidendid, luuletused, õpikud,
teadustööd, teatmeteosed kui ka sinu kirjutatud väike jutuke või näiteks loodusõpetuses kirja pandud uurimus. Kirjandus on alguse saanud rahvaluulest. Enne, kui lugeda
ja kirjutada ei osatud, räägiti üksteisele jutte
ja lauldi laule. Tänapäevaks on ka enamik
rahvajutte kirja pandud, kuid suulist rahvaloomingut tekib ikka ja jälle juurde (näiteks
anekdoodid, naljad, legendid).

KIRJANDUS

Pakub lugemiselamust.
Tekstid, mis ei pea vastama tõele

Pakub teavet.
Tekstid, mis peavad vastama tõele

ILUKIRJANDUS

Teadustekstid ja artiklid
Õpikud, töövihikud

JUTUD

NÄIDENDID

Sõnastikud, entsüklopeediad
Seadused ja kasutusjuhendid

LUULETUSED

Reisijuhid ja kokaraamatud
Lihtsas keeles kirjutatud teadusele
tuginevad raamatud

•ARUTLEME KOOS•
1. Mis sa arvad, millisest sõnast on tuletatud sõna kirjandus?
2. Mis sa arvad, miks nimetatakse jutte, luuletusi ja näidendeid just ilukirjanduseks?
3. Millist kirjandust oled sina lugenud?
4. Millist kirjandust oled sina loonud?
5. Mis juhtuks, kui õppekirjanduse tekstid ei vastaks tõele?
6. Loetle põhjuseid, miks on inimestel vaja teoseid, mis asuvad sinises raamis.
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Miks me loeme?
1. Loe, mida on suurmehed ütelnud lugemise kohta. Vasta küsimustele.
Inimene, kes ei loe häid raamatuid, pole põrmugi parem kui see,
kes ei oska lugeda.
Ameerika kirjanik Mark Twain (1835–1910)

Veetilk uuristab kivi mitte kaks korda, vaid sageli langedes, nii saab
ka inimene targaks mitte kaks korda, vaid sageli lugedes.
Itaalia filosoof Ciordano Bruno (1548–1600)

Lugemine on vaimule sama, mis võimlemine kehale.
Inglise-Iiri kirjanik Richard Steele (1672–1729)

Raamat on nagu peegel: kui vaatab sisse ahv, ei saa talle ingel
vastu vaadata.

1. Milline ütlus meeldib
sulle kõige rohkem?
2. Millise ütlusega sa
nõus ei ole? Miks?
3. Mis sa arvad,
miks peetakse
lugemist inimeseks
olemise juures väga
oluliseks?

Saksa teadlane ja kirjanik Georg Christoph Lichtenberg
(1742–1799)

Kus ja kuidas me loeme?
KODUS

KOOLIS

LENNUKIS
RONGIS

1. Kus sulle meeldib kõige rohkem lugeda?
2. Miks on vaja loetust aru saada?
3. Milline tekst on sulle tundunud kõige keerulisem?
4. Mis sa arvad, kas oma raamatusse võib
märkmeid teha? Mida see võib anda sulle
ja su pereliikmetele?
5. Kas sinuga on vahel juhtunud, et sa ei suuda lugemist lõpetada enne, kui raamat on
läbi? Kui on, siis mis raamat see oli? Jutusta sellest klassikaaslastele.
6. Arutlege klassis e-raamatu tuleviku üle.
Mis te arvate, kas paberraamatud jäävad
alles või kaovad?
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