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Autorid

Heiki Ernits töötab Joonisfilmis, on Lotte tegelaskuju ning filmide looja, lisaks tuntud ja tunnustatud illustraator. 
Heiki on pälvinud oma tööde eest palju tunnustusi, muuhulgas näiteks viiel korral laste poolt valitava parima raa-
matuillustratsiooni preemia „Nukits“. Kogu 1. klassi õppekomplekti visuaalia valmib Heiki juhtimisel.

Janno Põldma töötab samuti Joonisfilmis ja on koos Heikiga armastatud animafilmitegelase Lotte looja. Ta on 
kirjutanud mitmeid filmistsenaariume, lasteraamatuid ja -näidendeid. Koos Heiki Ernitsaga on ta saanud Lotte-
teemaliste filmide eest mitmeid kõrgeid tunnustusi. Mauruse õppekomplektiga on Janno töötanud süvenenult 
rohkem kui poolteist aastat.

Heli Prii on Paide ühisgümnaasiumi kogenud klassiõpetaja-metoodik ja Eesti Lugemisühingu juhatuse esinai-
ne. Ta on juhendanud paljusid auhinnatud õpilastöid ning olnud koolitaja laste lugemishuvi edendamise tee-
mal. Heli on Järvamaa klassiõpetaja preemia ning linna hariduspreemia laureaat.

Loone Ots on didaktik, kultuuriloolane ja kirjanik. Ta on avaldanud mitmeid ülesandekogusid eel- ja algkoolile. 
Loone on meie õppekomplekti mitmete osiste autor ja toimetaja.

Eve Krais on Paide ühisgümnaasiumi klassiõpetaja-metoodik. Eve juhib Eesti Lugemisühingu väikeste kodu-
uurijate projekti. Ta on 1. klassi eesti keele töövihiku kaasautor.

Maarika Männil on bioloog, kauane bioloogia ning loodusõpetuse õpetaja. Juhendanud vabariigi teaduspree-
miaga auhinnatud õpilastööd ja rahvusvaheliste õpilasolümpiaadide laureaate, 2011. aastal tunnustati Maari-
kat Järvamaa aasta õpetaja tiitliga. Maarika on loodusõpetuse tööraamatu autor.

Mare Kabel on Albu põhikooli klassiõpetaja, klassiõpetajate ainekomisjoni ja Klassiõpetajate Liidu liige. Ta on osa-
lenud aktiivselt Eesti Lugemisühingu projektis „Lugemispesa“, saanud parima lugemispesa ja parima lugemispe-
sa mentori tiitli ning uurinud infotehnoloogia kasutusvõimalusi algklassides. 2011. aastal tunnustati Maret Järva-
maa aasta klassiõpetaja tiitliga. Mauruse õppekomplektis on Mare matemaatika tööraamatute peamine autor.

Helju Kadakas on Pikavere lasteaed-algkooli klassi- ja matemaatikaõpetaja ning meie matemaatika tööraa-
matute kaasautor.

Hea klassiõpetaja,

Järgmiseks õppeaastaks valmib suu-
rim ettevõtmine, mis Maurusel eales 
käsil on olnud. 1. septembriks jõuab 
koolidesse meie esimese klassi õppe-
komplekt, mis katab kogu vajaliku ma-
terjali eesti keele, matemaatika ja loo-
dusõpetuse õppekavade läbimiseks.

Oleme nende kaheksa teosega, 
mida järgnevatel lehekülgedel tut-
vustame, töötanud enam kui pool-
teist aastat ja pingutame kuni viima-

se hetke, uue kooliaasta alguseni.

Tegelikult aga ka pärast seda – aabits, 
lugemik, töövihikud ja tööraamatud on 

Teie käsutuses järgmise kooliaasta 
algusest, kuid meie toimetajad ja 

autorid jätkavad töötamist.

Lisaks pabermaterjalidele on  
valmimas ka lisamaterjalide 

keskkond, mis aitab muuta Teie 
tunnid põnevamaks ja tulemus-

likumaks. Koondame ühte kohta 
näidistöökavad, kuulamisülesanded, 
õigete vastustega täidetud töövihiku-
te ja -raamatute leheküljed, lisalehed 
tublimatele lugejatele ja arvutajatele, 
Heiki Ernitsa imelised illustratsioonid 
jutustamisülesanneteks ning palju 
muud, mida täna veel ettegi kujutada 
ei oska. Ja ei tahagi ette kujutada, sest 
see saab olema pidevalt arenev kesk-
kond, mida täiendame vastavalt Teie 
vajadustele ja ettepanekutele ning 
miks mitte ka Teie enda materjalide-
ga, mida kolleegidega jagada soovite. 
Kõik see saab olema lihtsalt, mugavalt 
ja ilma igasuguse lisatasuta kättesaa-
dav ühest kohast: 
kirjastusmaurus.ee/lotte

Selleks, et tulevasest keskkonnast aim-
dust saada, võite külastada seda juba 
lähiajal, oleme ust paotamas. 

Õppekomplekti kaalukaimat osa, viiest 
teosest koosnevat eesti keele ma-
terjalide komplekti, kasutab juba sel 
õppeaastal ligi 500 õpilast 20 klassis 
8 koolis. Suhtleme õpetajatega Pai-
de Ühisgümnaasiumist ja Audentese 
Erakoolist, Albu Põhikoolist ja Tallinna 
Tehnikagümnaasiumist, Miina Härma 
Gümnaasiumist ja Kuressaare Güm-
naasiumist, Kildu Põhikoolist ja Üle-
nurme Gümnaasiumist igal nädalal. 
Teeme nende kogemuste ning kulda 
väärt ettepanekute põhjal parandusi 
ja täpsustusi, et see, mis septembrist 
Teie klassi võiks jõuda, oleks ei midagi 
vähemat kui parimast parim.

Meie autorite ja toimetajate kollektiiv 
on teinud omavahel tihedat koostööd 
– seeläbi järgivad matemaatika ja loo-
dusõpetuse tööraamatud erinevate 
seoste, teemade ja tegelaste kaudu 
seda, kuhu on samal ajal jõutud ees-
ti keelega. Oleme õppeainete lõimi-
misele tõepoolest palju tähelepanu  
pööranud.

Töö nende materjalidega on olnud 
erakordselt huvitav. Aga suurimat 
rõõmu on pakkunud meile pildid aa-
bitsatesse süvenenud esimese klassi 
lastest või lapsevanemate hea tahte 
kirjad, mida õpetajad pilootprojektis 
osalevatest koolidest on meile edasi 
saatnud. Meile teeks suurt rõõmu, kui 
need positiivsed emotsioonid jõuak-
sid ka Teie tundidesse.

Parimate soovidega
Teie Maurus



Aabits
Janno Põldma, Heiki Ernits, Heli Prii
Ilmub 2015. aasta mais,  
pehme köide, värviline

Aabitsas õpetatakse tähti tavapärases järjestuses ning 
palade ülesehitus võimaldab õpetajal valida just sel-
line lugema õppimise meetod, mis sobib talle ja tema 
õpilastele.

Aabitsat läbib sõnum, et õppida ja lugeda on huvitav 
ning mõlemad tegevused on lõbusad ka pingutust nõu-
des. Aabitsa lood on elurõõmsad, aabits ise aitab mõista 
üksikosade ja terviku suhet, õpetab nägema igapäeva-
seid olukordi uue pilguga ja otsima iseseisvalt või koos 
kaaslasega lahendusi elus ette tulevatele probleemidele.

Aabitsat luues on autorid lähtunud mh Eesti 
Lugemisühingu 2012. a projekti „Õpetajate hinnangud 
1. klassi õpikutele“ tulemuste analüüsist ning arves-
tanud õpetajate kirjeldatud ootusi ning soovitusi. 
Lugemismaterjal annab võimalusi ühislugemiseks (õpe-
taja-õpilane, vanemad-laps) ning saadud muljete jaga-
miseks. See õpetab nii lugemise tehnikat ja ilmekust kui 
ka analüüsi- ja aruteluoskusi.

Aabitsas on eraldi osad vähese lugemis-kogemuse või 
lugemisraskustega lastele. 1. õppeveerandil on soovitav 
kasutada aabitsa kõrval ladumisaabitsat, tähekaarte vm 
häälikulise analüüsi abivahendeid.

Heiki Ernitsa detailideni läbi töötatud illustratsioonid 
aitavad arendada sõnavara, loovust, fantaasiat, tekitavad 
huvi ja toetavad teksti mõistmist. Piltide kirjeldamine ja 
nende järgi lugude rääkimine arendab jutustamisoskust.

Aabitsa töövihik
Heli Prii, Janno Põldma, Heiki Ernits
Ilmub 2015. aasta mais, klamberköide, mustvalge

Töövihik kinnistab aabitsa materjali kirjalike ülesannete abil. Esimeste koolinä-
dalate harjutused aitavad õpetajal välja selgitada õpilase lugemise ja kirjutamise 
eeloskused. 1. õppeveerandi osa sisaldab sõnade häälikulist analüüsi, sõnavara 
laiendamist, pildi ja sõna suhet ning kirjavahemärgistamise põhimõtteid. 

Ülesanded mitmekesistuvad pärast kõikide tähtede selgeks saamist. Palju lei-
dub analüüsioskusi arendavaid ülesandeid: kuidas suhtud sina, mida arvad sina, 
mis sulle meeldib, mida sina pakud?

Rohkesti on eakohaseid enesekontrolli võimalusi, õpetatakse vaatlus- ja võrd-
lemisoskusi, töövihikus leidub ka kommunikatiivseid võimeid arendavaid 
paaris- ja rühmatöid. Samuti sisaldab töövihik mängujuhiseid, rõhutatud on 
häälikumängude osa. Juhiste abil õpivad lapsed koos õpetajaga lugema ja 
mõtestama tarbetekste ning nende järgi toimima.

Töövihik on jäetud mustvalgeks, et pakkuda lastele värvimisrõõmu.

Kirjatehnika vihik
Loone Ots, Heli Prii, Janno Põldma, Heiki Ernits
Ilmub 2015. aasta augustis, klamberköide, mustvalge

Rutiinne ühe tähe või sõna kopeerimine on asendatud võimalikult palju erine-
vate sõnade kirjutamisega. Kuna kirjatähtede puhul on probleem just nende 
sidumine, hakkab laps juba varakult kirjutama terviksõnu ja siduma üksikuid 
kirjatähti käsikirjas kirjutatud sõnade lünkadesse.

Ka kirjatehnika vihik on jäetud mustvalgeks, et õpilased saaksid pilte värvida.

Lugemiku töövihik
Heli Prii, Heiki Ernits, Janno Põldma, Eve Krais, Loone Ots
Ilmub 2015. aasta augustis, klamberköide, mustvalge

Lugemiku töövihik on läbivalt lõimitud loodusõpetuse ja matemaatikaga ning 
palju on rühmatööst väiksemat ajakulu nõudvat paaristööd.

Lugemispaladega rööpselt arendatakse lapse sõnavara, sõnade tähenduste ja 
omaduste tundmist, sarnas- ja vastandsõnade omandamist ning asjade ja nähtuste 
seoseid. Muuhulgas omandatakse lühikese ja pika hääliku, mitmuse tunnuse, ain-
suse ning mitmuse pöördetunnuste, omasõnade algusklusiilide ning koha- ja isiku- 
nimede esisuurtähtede õigekiri.

Laps õpib täitma tabeleid ja koostama mõistekaarte, kirjutama kirja ning kutset. 

Lugemik. Eesti keele õpik 1. klassile
Heiki Ernits, Janno Põldma, Loone Ots, Heli Prii
Ilmub 2015. aasta augustis, pehme köide, värviline

Teise poolaasta eesti keele õpiku läbiv teema on loodus. 
Kuna paljud Eesti lapsed elavad linnades ning nende 
vahetu looduskogemus on piiratud, keskenduvad luge-
mispalad loomade ja lindude elule ning looduse muutu-
sele aastaringis.

Üleilmastuvas kogukonnas on tähtis tutvustada lapsele 
tema kodumaad ning selgitada eesti kultuurilugu. 
Seepärast sisaldab lugemik lisaks lastekirjanduse nüü-
disklassikutele (Andrus Kivirähk, Leelo Tungal, Ilmar 
Tomusk, Piret Raud jt) ka Juhan Liivi ja Lydia Koidula 
luuletusi ning August Maramaa lugemiku palu. 
Rõhutatud on rahvaluulet, sh nii rahvalaule ja -jutte kui 
ka lühivorme.

Ilukirjanduse kõrval leidub ka tarbetekste. Ilmekust ja 
rollimängu arendavad lisaks lühinäidendeile ka dialoo-
gil põhinevad lugemispalad. Faktiteadmisi pakuvad 
„Kas teadsid, et …?“-tüüpi küsimused ja kommentaarid 
palade lõpus.

Lisainfo, näidisküljed  
ja palju muud –>



Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile
Maarika Männil, Janno Põldma, Heiki Ernits
Ilmub 2015. aasta augustis, pehme köide, värviline

Loodusõpetuse tööraamat on mõeldud kasutamiseks terve 
õppeaasta vältel, kattes kogu 1. klassi õppekava temaatika. 
Selle ülesehitus järgib vastaval hetkel ja aastaajal looduses 
toimuvaid muutusi. Raamat aitab lapsel märgata nii suuri kui 
ka väikesi looduse aspekte ning selle eesmärk on õpetada 
last loodust armastama ja hoidma.  Õppimine põhineb pal-
juski käelisel tegevusel  ehk arusaamisega õppimisel, selleks 
mängitakse ja katsetatakse igas tunnis. Laps õpib oma meeli 
teadlikult kasutama ja seeläbi neid arendama mõistmaks 
ja mõtestamaks paremini, mis on kuuldava ja nähtava taga. 
Raamat arendab ka koostööd ja suulist eneseväljendust, seda 
eriti I poolaastal, mil kirjutamist on vähem ning suuremat 
tähelepanu saab aktiivne tegutsemine. 

Aastaringi kulg on seotud rahvakalendri tähtpäevadega. 
Tööraamatu nädalateemad on lõimitud matemaatika ja ema-
keele nädalateemadega.

Matemaatika tööraamat 1. klassile, I osa 
Matemaatika tööraamat 1. klassile, II osa
Mare Kabel, Helju Kadakas, Janno Põldma, Heiki Ernits
Ilmuvad 2015. aasta augustis, pehme köide, värviline

Tööraamatu esimeses osas (mõeldud esimeseks poolaastaks) on põhirõhk arvude ja nendevaheliste seoste tund-
maõppimisel. Arve, tehteid, loogikat, hulki, mõõtühikuid, geomeetrilisi kujundeid ja kehasid õpitakse mänguliselt. 
Tööraamatus on palju pilte, mis õpetavad last otsima, nägema ja leidma seoseid õpitava materjali ning tegeliku 
elu vahel. Arvestatud on õpilaste erinevat taset: ülesandeid leidub nii edasijõudnutele, keskmisele tasemele kui ka 
õpilastele, kelle matemaatilised võimed alles arenevad. Tööraamatus on huvitavaid fakte matemaatika kohta, mis 
seovad matemaatika ja arvud õpilase igapäevaga. Tööraamatu nädalateemad on viidud vastavusse eesti keele ja 
loodusõpetuse nädalateemadega. Paljusid ülesandeid saab lahendada ka paaris- või rühmatööna.

Tööraamatu teises osas ehk teisel poolaastal lisanduvad mitmesugused mõõtmisülesanded, põhjalikumalt õpi-
takse geomeetrilisi kujundeid ning lahendatakse varasemast keerulisemaid tekstülesandeid.

Esimese klassi tervikkomplekt

Esimese klassi materjale on võimalik tellida ka komplektina. 
Komplekti kuuluvad seitse Lotte-teemalist õppematerjali:

•	 Aabits

•	 Aabitsa töövihik

•	 Kirjatehnika vihik

•	 Lugemiku töövihik

•	 Matemaatika tööraamat I osa

•	 Matemaatika tööraamat II osa

•	 Loodusõpetuse tööraamat

Komplekti saadame teile Lotte värvidesse pakituna,  
mida on koolitee alustajatele tore ja mugav üle anda  
kas otse aktusel või esimeses tunnis.



                                                                                                     soodushind                     täishind
Aabits 9,90 €     11,40 € 
Aabitsa töövihik        3,50 €        3,90 € 
Kirjatehnika vihik        4,40 €        4,90 € 
Lugemik. Eesti keele õpik I klassile        9,90 €     11,40 € 
Lugemiku töövihik        3,50 €        3,90 € 
Matemaatika tööraamat. I osa        5,90 €        6,40 € 
Matemaatika tööraamat. II osa        5,90 €        6,40 € 
Loodusõpetuse tööraamat        5,90 €        6,40 € 
Esimese klassi tervikkomplekt (kõik eelnev v.a lugemik)     35,00 €     39,90 € 

•	 Kõik	hinnad	sisaldavad	käibemaksu.
•	 Soodushinnad	kehtivad	haridusasutustele,	kes	esitavad	2015/16.	õppeaasta	materjalidele	ette-	

tellimuse	hiljemalt	31.	jaanuariks	2015.

Lisainfo:
Elo	Kuks	/	müügijuht
tellimine@kirjastusmaurus.ee
+372	697	1011	/	+371	5919	6117
www.kirjastusmaurus.ee
www.facebook.com/kirjastusmaurus
Tartu mnt 74, Tallinn 10144

OÜ Maurus Kirjastus       Registrikood: 12006031
kirjastusmaurus.ee/lotte 


