
Avita kirjastuse 30. sünnipäevaks kolmas aabits
Avita kirjastus tähistab sel aastal oma 
30. sünnipäeva. Sel puhul ilmub uus 
aabitsakomplekt, mis on kirjastusel 
juba kolmas. Uues aabitsas on mit-
mesuguseid uuendusi.

Nagu ikka on aabitsa peamine ees-
märk kujundada nii algaja kui ka eda-
sijõudnu lugemisvilumust. Aabitsa 
ülesehituse põhimõte on lihtsamalt 
keerulisemale: esimesed palad vastavad 
lasteaia õppekavas seatud eesmärkidele. 
Kiiremal lugejal on alati võimalik valida 
ka raskem tekstiosa. Aabitsaperioodi 
lõpuks peaksid kõik lapsed olema jõud-
nud tasemeni, kus nad on võimelised 
iseseisvalt lugema eakohaseid raama-
tuid („Jussikese seitse sõpra“ jm).    

Hea lugemisoskuse saavutamiseks ei 
piisa alati sellest, et teksti loetakse mitu 
korda, vaid appi tuleb võtta lugemisteh-
nilised harjutused. Peale lugemisteh-
nika arendamise käsitletakse uues aa-
bitsas ka lihtsamaid keelereegleid ning 
alustatakse järjepidevat õigekirja eelos-
kuste kujundamist. 

Aabitsa peatükid on ülesehituselt sar-
nased: need hõlmavad paarislehekülgi, 
millel on kahes raskusastmes tekst, lu-
gemistehnilised harjutused külgribal ja 
esiletõstetud uued teadmised ning har-
jutused nende kohta.

Sissejuhatav kuulamistekst. Aabits 
algab sissejuhatava looga, milles tutvus-
tatakse teose peategelasi. Sissejuhatava 
teksti loeb õpetaja ette või kuulatakse 
seda audiosalvestuselt (asub e-tunnis) 
Karol Kuntseli esituses. Nii on õpilastel 
hõlbus aabitsa maailma sisse elada. 

Külgriba. Parempoolse lehekülje 
sõnatulpadesse on valitud lihtsamast 
tekstiosast need sõnad, mida tähthaaval 
lugejad enne põhiteksti lugemist harju-
tada võiksid. Sõnu ei kasvatata seal mit-
te rangelt täht- ega silphaaval, vaid jao-

tus on tehtud nii, et laps liiguks sujuvalt 
tähthaaval veerimiselt kõnetakti kaupa 
lugemiseni. 

Lugemistekstid. Suurtes trükitäh-
tedes teksti lugemist harjutavad kõik 
lapsed. Väikestes trükitähtedes teksti 
loevad edasijõudnud lugejad. Algajale 
lugejale loeb õpetaja selle osa ette või 
kuulatakse üheskoos audiosalvestust. 
Siin on õpetajal hea võimalus tööd di-
ferentseerida vastavalt oma klassi laste 
vajadustele. E-tunnis (kus asub õpetaja 
jaoks kõik tunniks vajalik materjal) on 
lugemistekstide slaidid paralleelselt 
olemas nii suur- kui ka väiketähtkirjas. 
E-aabitsas saab aga õpilane valida, kas 
muuta väiketähtkiri suurtähtkirjaks või 
vastupidi.

Õpetaja võiks julgustada õpilasi või-
malikult varakult väiketähtkirja lugema, 
sest seda peetakse üldiselt hõlpsamini 
loetavaks.

Pildid. Ott Valliku suurepärased il-
lustratsioonid aitavad aabitsa nappe 
tekste paremini mõista. Piltide järgi on 
võimalik jutustada ja neilt saab otsida 
vastava õppetunni tähega seotud ese-
meid. Vahel annavad pildid väga hea 
võimaluse tekstis leiduvate kõnekujun-

dite analüüsimiseks (süda klopib, vihma 
kallab). Õpetaja saab e-tunni vahendu-
sel aabitsapilte ka slaididena tahvlil näi-
data. 

Illustratsioonid pakuvad küllaga avas-
tamisrõõmu ja mõnigi tabav detail paneb 
nii väikese kui ka suure vaataja muiga-
ma, ja mis veel parem, kaasa mõtlema. 

Tähesalmid. Iga tähe juures on Heiki 
Vilepi luuletus. Õpitav täht on luuletu-
ses värviga esile tõstetud. Lapsed saavad 
tunniga seotud tähti otsida ja kokku lu-
geda. Tähesalme on hea kasutada hääl-
damisharjutuse või rütmisalmina. Neid 
saab kuulata audiosalvestuselt ning osa 
salmide meeldejätmist hõlbustavad e-
tunni animatsioonid. Edasijõudnud lu-
gejale sobivad tähesalmid ka iseseisvaks 
lugemiseks.

Harjutused sõnade häälikkoosti-
se võrdlemiseks. Esimeses klassis on 
tähtis õppida eristama pikka ja lühikest 
häälikut, sest see erinevus kajastub sõ-
nade õigekirjas. Aabitsas ja aabitsa töö-
vihikus on selle oskuse omandamiseks 
palju mängulisi harjutusi. Lugemis-
hääldamisharjutusi on ka häälikuühen-
dite ja lihthäälikute (u ja ü, o ja ö, i ja j) 
võrdlemiseks.

Spiraalne keeleõpetus. Parempoolse-
tel lehekülgedel seletatakse kastikestes 
keeleõpetuse teoreetilist osa. Mõistagi 
on see lihtsalt tutvumiseks, sest ei saa 
1. klassi õpilasele esitada näiteks lause 
mõiste täielikku definitsiooni ega sele-
tada, et tüüpilises lauses on pöördeline 
verbivorm ja vähemalt üks käänd- või 
määrsõna. Samuti ei tuleks eeldada, et 
õpilane kõik need keelereeglid ja -se-
letused viimseni põhjalikult omandab. 
Küll aga peaks õpilane saama aabitsa 
abil esialgse ettekujutuse keeleõpetuse 
põhimõistetest (häälik, täht, sõna, lause 
jne), et nende juurde teisel poolaastal ja 
hilisemateski klassides tagasi tulla, neid 
edaspidi üha põhjalikumalt õppida ja 
need järjest suuremasse teadmiste süs-
teemi paigutada. Seega lähtub aabits spi-
raalse õppekava nõuetest. Peaeesmärk 
on tekitada keeleteemade vastu huvi.

Põnev lõpulugu. Aabitsale paneb 
punkti kolmeosaline lõpulugu, milles 
peategelased lahendavad koos lugeja-
ga salapärase mõistatuse. Selleks läheb 
vaja aabitsast õpitud teadmisi ja osku-
si. Kaasahaarav ja põnev lõpulugu seob 
aabitsalood üheks tervikuks ja innustab 
lapsi edaspidigi ilukirjandusest elamusi 
otsima.

Uus aabits pakub avastamisrõõmu nii 
lapsele, õpetajale kui ka lapsevanemale. 
Mänguliselt, aga samas süsteemselt ku-
jundatakse lugemisvilumust, antakse 
algteadmisi keeleõpetusest ja õigekir-
jast. Autorite soov on, et õppimine uue 
aabitsaga oleks põnev 
ja jõukohane, annaks 
lapsele eduelamuse 
ning aitaks saavutada 
õppekavas seatud 
eesmärgid.
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Avital tuleb sel kevadel koos aabit-
saga välja ka kirjatehnika vihik. 
Uudne on siin see, et selles saab 
paarislehekülgedel harjutada nii 
traditsioonilist seotud kirja kui ka 
sidumata kirja.

Kust ja millal tuli mõte teha uut 
moodi kirjavihik?
Uue kirjavihiku mõte sündis siis, kui 
hakkasime tegema uut aabitsat. Juba 
2013. aastal oli Ivar Sakk kirjutanud 
Sirbis artikli, milles kutsus üles koo-
lis käekirja reformima. Ta selgitas 
põhjalikult, kuidas ja miks kujunes 
seotud kiri niisuguseks, nagu seda 
meil aastakümneid on õpetatud. Sa-
mas tõi ta välja seotud kirja problee-
mid ja kirjeldas, kuidas sidumata kiri 
aitaks neid vältida või vähendada. Uut 
aabitsat ette valmistades tundus igati 
sobiv hetk teha selle kõrvale ka uus 
kirjavihik. Et uuendus ei tuleks liiga 
järsk, otsustasime panna vihikusse 
mõlemad, nii sidumata kui ka seotud 

Uued tuuled 
kirjatehnikas

kirja. Esiteks sellepärast, et me pea-
me tähtsaks valikuvõimalust: ühele 
lapsele sobib üks, teisele jälle teine 
kiri. Valimiseks on aga vaja mõlemat 
kirja enne proovida. Teiseks peaksid 
lapsed, kes eelistavad kirjutada sidu-
mata tähti, siiski oskama lugeda ka 
seotud kirja. Seepärast on hea, kui 
seotud kiri on neil pidevalt silma all. 
Kirjutamisest rohkem huvitatutel on 
aga võimalik õppida ära mõlemad kir-
jastiilid.
Kuidas see kõik klassis välja hak-
kab nägema?
Vihikus on paarisleheküljed. Vasakul 
leheküljel on sidumata kirja näidis, 
paremal seotud kirja oma. Lehekülje 
ülaosas on koht, kus laps saab alustu-
seks vabal pinnal vabalt valitud suu-
ruses tähti harjutada. Selle järel on 
harjutusread üksiktähtede, tähepaari-
de ja sõnadega. Õpilane saab proovi-
da nii üht kui ka teist kirja ja endale 
meeldivama valida. Harjutusridade 
järel on küsimus, mis suunab õpilast 
oma tööd üle vaatama ja leidma sealt 
hästi välja tulnud kohad, et need tal-
le endale edaspidi eeskujuks oleks. 
Niiviisi püüame harjutada last kes-
kenduma heale, et tal ei tekiks eksi-
mishirmu. Ühtlasi aitab see küsimus 

poenimekiri. Üksjagu on ka töövihi-
kuülesandeid meenutavaid harjutusi, 
kus laps peab mõtlema teksti sisule, 
kuigi harjutab samal ajal kirjutamist. 
Harjutused on tehtud nii, et need so-
biks mõlema kirjastiiliga.
Aga mis saab meie kaunist koolis 
õpetatud traditsioonilisest kirjast? 
Kõik, kes seda juba oskavad, võivad 
rahulikult sama moodi edasi kirju-
tada. Ilu üle võib muidugi vaidlema 
jäädagi. Aga miks mitte usaldada lap-
se ilumeelt: kui ta peab kaunimaks 
seotud kirja, siis selle ta ka valib. Ja 
kui ta on saanud täitsa ise valida enda 
meelest ilusama kirja, siis ta on ju ka 
valmis rohkem pingutama, et see häs-
ti välja tuleks.

Miks üldse kirjutamist harjutada, 
kui suur osa täiskasvanuidki ei 
kirjuta peaaegu kunagi käsitsi?
Kirjutamisoskus on kultuuri nii täh-
tis osa, et seda ei või niisama lihtsalt 
maha kanda. Käe ja silma koostöö har-
jutamiseks on küll palju teisigi võima-
lusi ning mida suuremat valikut neist 
kasutada, seda parem, kuid kindlasti 
peab õppima ka kirjutama. Küsimus 
on selles, kas kirjutamiseks on ainult 
üks õige viis või on neid rohkem.

Kas uut kirjavihikut saab kasutada 
ainult koos Avita uue aabitsaga ja 
vastupidi?
Ei, aabitsat ja kirjavihikut on võimalik 
kasutada üksteisest sõltumatult, ehkki 
tähtede järjekord on neis sama: ees-
pool tulevad sagedamini, 
tagapool harvemini 
kasutatavad tähed.

AVITA E-TUND 

Senist aabitsa õpetajaraamatut asendab palju rohkemate võimalustega e-tund.
E-tund on arvutiprogramm, mis aitab õpetajal tunni ette valmistada, tundi 
anda ja sellest kokkuvõtte teha. E-tund sisaldab põhjalikult kavandatud tundi 
koos rohke näitliku materjaliga (videod, kuulamispalad, fotod, animatsioo-
nid, joonised jm). See hõlmab tunni näidisülesehitust koos ajaliste soovi-
tustega iga tunniosa jaoks, metoodilist materjali, lisamaterjali õppetöö dife-
rentseerimiseks, lisalugemissoovitusi nii õpilastele kui ka õpetajale endale, 
töökava, integratsiooniviiteid, õpikut, tunni kokkuvõtet jpm. Õpetaja saab 
olemasolevat materjali oma vajadust mööda täiendada ja muuta: lisada teks-
tislaide, märkmeid ja dokumente, muuta töökava. 

Aabitsa ja 1. klassi eesti keele e-tunnis on videod, milles tegutsevad tuttavad 
aabitsategelased; kõik lugemispalad näitleja Karol Kuntseli esituses; lugemis-
tehnilised harjutused; kõik aabitsa illustratsioonid, harjutused ja reeglikastid, 
et neid tahvlil suurelt näidata. Samuti on e-tunnis töövihikuülesanded, kir-
jatehnika animatsioonid, mängud, lugemispalad paralleelselt väike- ja suur-
tähtkirjas jpm.

AVITA E-AABITS
Õpilaste koolikoti kergendamiseks ning õpetaja-õpi-
lase vaheliseks koostööks on loodud e-õppekeskkond 
opiq.ee. Sealt leiab õpilane kõik Avita seni ilmunud 
e-õpikud ning sügisel lisandub neile ka e-aabits. E-aa-
bitsast leiab kõik selle hea, mis paberaabitsastki, kuid 
digitaalne formaat pakub mitmesuguseid lisavõimalu-
si: õpilane saab lugemistekste ja üksiksõnu iseseisvalt 
kuulata, kogu lugemisteksti suur- või väiketäheliseks 
muuta, õppetüki animatsioone vaadata jm.

õpetajal meeles pidada, 
et vihik on harjutami-
seks, mitte hindami-
seks. Lehekülje allosas 
on harjutus, kus õpila-
ne saab treenida tähe 
kirjutamist kontekstis: 
vihiku alguses on roh-
kem lünkharjutusi, kus 
pikemast tekstist on 
välja jäetud ainult selle 
tunni tähed, hiljem saab 
kirjutada juba ka sõnu ja 
lauseid. Ülesanded on 
koostatud nii, et kirjuta-
mine oleks veidi mõtes-
tatum kui lihtsalt reatäis 
üht ja sama sõna: kokku 
tuleb luuletus, väike dia-
loog, retsept või kas või 

pool tulevad sagedamini, 
tagapool harvemini 
kasutatavad tähed.
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