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Matilda.

© Autor Helena Läks

Ma olen
kaheksa-aastane.

© Kunstnik Agne Nananai

See on minu
kool.

Antud kirjatüüp on valitud silmas pidades düsleksiat
põdevaid inimesi

RUM

See on mu
klass.
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Ma tean, et mõned mu klassist
arvavad, et olen natuke aeglane.
Martin ütles:

AGNE NANANAI

Need on mu
joonistused.
See on kellegi
vana king.

Aga nad
lihtsalt
ei tea
paljusid
asju.

AL!

Minu kord lugeda. Aga kus on tähed,
kuidas laused kokku saada?

Tean, kust otsida:

keeru-pööru-keerisesse

Nüüd vist ongi kõik tähed mul käes,
tagas
i
siit, s lendan
iuh-v
iuh!

Õpetaja: “Matilda, kas sa oled
valmis lugema?”

Jah.

hüppan!

“Seda nimetatakse
kosmosereisiks.”

Kõik Balti riikide miniraamatud
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Kallid kalade vabariigi elanikud!
Juba mitmendat sajandit püüame
inimestega kontakti saada, aga ei
ole õnnestunud. Millised oleks
teie ettepanekud?

© Autor Agnese Vanaga
© Kunstnik Gerda Märtens
© Tõlkija Contra
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Võib-olla
peaks trepi
ehitama?

Agnese Vanaga

Gerda Märtens

Halloo? Halloo!
Ma ei kuule teid!

Kas me oleme
proovinud pudeliga
kirja saata?

MA TEAN,
MIDA ME
PEAME
TEGEMA!

Oo! Milline uskumatu rahu
ja vaikus täna siin.

Inimesed ei
kuule meid.

Drmm!

Pole viga! Siis
peame suhtlema
märkide keeles.

Võib-olla on
nad hoopis
tummad.

Saage terv
eks!
Loodetavas
ti
kuulmine
paraneb va
rsti!

Uu-uu,
uu-uu!
Sshh, sshh!
Du-du-duu!

Põmp,
põmp!
Tulge

Hõmmm!
Klink,
klink,
klink!

külla
!

Tervit
used
Kalad
e Vab
ariigis
t!
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© Autor Evelina Daciūtė
© Kunstnik Anna Ring
© Tõlkija Tiiu Sandrak

Pika

sõPr

use lühike
lugu
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Vanalinnas rääkisid kõik
tulnukatest. Ehkki keegi polnud
neid näinud. Isegi Timtom mitte.
„Tahaksin neid kohata,“
unistas ta, „kas nad on meist
erinevad? Kas me saaksime
sõpradeks?“
Saabus suvi ja sinna kus Timtom
elas, ei põiganud isegi koolibuss.
Ta jäi täiesti üksi.
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Evelina Daciūtė | Anna Ring

T i M T O M 2 8 a a sTaT h i l J e M

Ühel õhtul märkas Timtom
mahajäetud vastasmaja
akendes valgust. Ent kedagi
polnud näha.

„Lapsed, kuhu
kõigepealt lendame,
kas Neptuunile Sulla-mulla juurde
basseini ujuma? Või Marsile
100c212f juurde lõket tegema?“

„ hei!“
hõikas Timtom.

„Tulge välja!
Ärge kartke!“
Veidi kõhe oli,
aga uudishimu
sai võitu.

Aeda pudenesid kosmilised elukad –
punased, kollased, karvased,
vilkuvad, lendavad. Armsad, üldsegi
mitte hirmsad.
Nii saigi Maalt alguse
galaktikatevaheline festival ja see
toimub ilmaruumis igal aastal
uuel planeedil.

„Iss,
lähme kõigepealt
Kuule nefriitjäneste
juurde jätsi sööma!“

la s käia !
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Eglė
Ge
Petralažiūtėuskie
nė

© Autor Osvalds Zebris
© Kunstnik Eglė GelažiūtėPetrauskienė
© Tõlkija Contra

Osvaldbsris
Ze

Nii. Mul tuleb sõita
Jūrmalasse laagrisse.
Kaheks nädalaks! Eemale
vanematest, kodust,
millega olen just
jõudnud pärast teiselt
maalt siia kolimist ära
harjuda. Mul tuleb
hirm peale.

Meri on võõras. Lapsi sama palju kui
kajakaid. Vennad, õed, sõbrad.
Nad räägivad ja teevad nalja läti keeles.
Neil on läti käed, juuksed, keeled.

Projekti toetab;

Ma ei saa
neist aru.
Olen vait. Ei
ütle sõnagi.

“S
tad
d,”
“Kohavanusei Saad
me eal
d
en b ema. “ ist
jul ri,” on
isa gus
ütle elarvut
.
tab
tahv ata.”
puh
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Minu elu halvimad nädalad …
“Kaks peavad ära arvama,
millest kolmas mõtleb.”
“Võidab see, kes arvab
täpsemini,” selgitab
Maija. Ja vaatab laagri
logo poole, millel on
valge lind.

Olen eksinud, liigne. Mind
isegi ei märgata, keegi ei
räägi minuga.

Erandiks on kaksikud Anna ja Maija.
Nad sosistavad, vaatavad mind.
“Me mõtlesime ühe mängu välja,” ütleb Anna.
“Seda peab mängima kolmekesi.

Tule!”

“Alb
hüü

atr
o

an m

a va

ss!”

ljus

ti.

Minu esimene sõna sel nädalal. Hetk hiljem
ühinevad meie kolmikuga teised lapsed.
Kosmos, roos, ookean, spagetid – hõigume
läbisegi sõnu, mis on selged kõigile.

Giedrė Rakauskienė
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© Autor Giedrė Rakauskienė
© Kunstnik Kertu Sillaste
© Tõlkija Tiiu Sandrak
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Nukud
Kertu Sillaste

a
sus tupp
Kord lau
:
isa
astunud
s
, sul olek
e
k
a
„Kull
d
u
k
nu
aeg oma
a.
id
r
e
e
sort

Pane vanad nukud
voodi alla kasti,
nad on juba täiesti
tarbetud.
Uute jaoks toon uue
kasti.
Katkised nukud
viskame ära.
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Tädi kingitud nukud on erilised.
Säti nad viisakalt tugitooli istuma.

Peale isa lahkumist võttis tütar suure
kasti
ja hakkas toimetama.

Vanaema tehtud kaltsunukud
kingime ära, nende jaoks oled sa
juba liiga suur.

Pisinukkudele pole eraldi ruumi
vaja, topi nad karpi.

Aga suured nukud vajavad
maailmatuma suurt ruumi. Pane
nad kõige suuremasse kasti. Siis on
kõikidel nukkudel koht olemas.“

st tuli isa
Mõne aja pära
us:
tagasi ja jahm
d kõik nukud
„Miks sa pani
ühte kasti?

„Isa, kõik nukud on mulle
ühtemoodi kallid. Sellepärast
arvan ma, et nad võiks olla
üheskoos! Ühes suures
maailmas.
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© Autor Tiinu Laan
© Kunstnik Ieva Babilaite

Väike Rebo
on rikas

Väike Rebo kolis
emme ja issiga
teise metsa.
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Tiinu Laan
Ieva Babilaitė

„Meie oleme kolimiseks liiga
vanad,“ ohkas vanaisa „ja kes siis
mu õunapuude eest hoolitseb?“
Ka vanaema ohkas: „Me hakkame
nüüd väikest Rebot harva nägema.
Ta õpib ära uue metsa keele ja
unustab meid.“

Nad ujutasid vanaisaga
laevukest. „Mu ilusa koheva
saba nimel,“ ütles vanaema
õhtul, „see on ikka seesama
väike Rebo!“

Väike Rebo oskas tõesti peagi
uue metsa keelt ja nii sai ta uute
sõpradega mängida. Kuid ta rääkis
emme ja issiga vana metsa keelt
edasi. Ta ei tahtnud seda unustada.

Siis läks väike Rebo
vanavanematele külla. Nad
kallistasid vanaemaga kaua.

„Ma söön kõik oma õunaaia õunad
üksinda ära, kui ta nüüd lihtsalt ühe
keele võrra rikkam ei ole,“ vastas vanaisa.

Kõik Balti riikide
miniraamatud leiate siit:
www.tinybooks.eu
© Autor Jānis Joņevs
© Kunstnik Jaan Rõõmus
© Tõlkija Contra
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Anette
& Morris

Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Anette ja tema kass Morris rääkisid
teineteisele oma tegemistest.

Anette:
Ma olin aias –
Kass:
Ma olin voodi all.
Anette:
Ma nägin aias suurt lindu!

Kass:
Ma nägin voodi all suurt ämblikku!
Anette:
Ära katkesta mind! Kõik – sellest
hetkest ei ole kassidel õigust rääkida!

Aga Morris vaikis. Anettele see ei
meeldinud.
- Morris, räägi palun!
Aga kass ei rääkinud.
- Morris, palun! Sul on täielik õigus
rääkida!

Morris solvus ja jäi vait. Anette jätkas:
Ma tahtsin linnule oma nukku näidata.
Tulin oma tuppa, aga ei leidnud nukku.
Mis sa arvad, kas lind viis selle ära?
Morris?

Siis hakkas kass nurruma ja ütles:
- Ma ju räägin – olin voodi all ja
leidsin su nuku!

Justinas Žilinskas . Reinis Pētersons
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© Autor Justinas Žilinskas
© Kunstnik Reinis Pētersons
© Tõlkija Tiiu Sandrak
Projekti toetab:

Kaks
rüütlit
Rollimäng!

REEGLID

Vaja on tavalist kuue küljega täringut. Kui kohtad
jutus väljakutset, viska kõigepealt täringut, et
valida, kumb rüütel väljakutse vastu võtab. Paaritud
arvud (1, 3, 5) määravad Jangomiri, paarisarvud (2,
4, 6) Oldormini. Siis viska täringut, et saada punkte,
mille lisad nendele punktidele, mis on rüütlile
juba määratud (vt loo algusest). Liida punktid ja
hinda, kas väljakutsest on jagu saadud. Kui jah,
siis liigu järgmise väljakutseni. Kui mitte, korda
rüütli valimist ja proovi uuesti. Võimalik, et peab
mitu korda proovima! Pane tähele, et kolmanda
väljakutse reegel on lisaga!

K
es päästab Tumeda oru elanikud
neid kimbutavast võimsast ja nutikast
trollist?! Kas Jangomir – noor ja osav
kui hunt – või Oldormin – aastates,
ent alistumatu?!

NÄIDE
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Kui tahad varganäolt harakalt kätte saada sõrmust,
on vaja väjemalt 5 tarkusepunkti. Esimesel korral
viskad 1, st väljakutset läheb sooritama Jangomir.
Tal on 0 tarkusepunkti, kuid järgmine täringuvise
annab 4. Seega on Jangomiril juba 4 tarkusepunkti
(0+4=4). Kuid sellest ei piisa väljakutsest jagu
saamiseks (4<5). Ehk veab teisel rüütlil rohkem?
Nüüd näitab täring 2, seega võtab väljakutse vastu
Oldormin. Ta viskab samuti 4 punkti, aga kuna tal
on eelnevalt juba 3 tarkusepunkti, teeb kokku 7
tarkusepunkti (3+4=7) ning sellest piisab harakale
tünga tegemiseks (7>5)! Sõrmus on käes, liigume
edasi!

Jangomir

Jõud
Osavus
Tarkus
Kogemus

3
3
0
1

Oldormin

Jõud
1
Osavus
1
Tarkus
3
Kogemus 5

T
eed takistab jõgi täis näljaseid
lillasid krokodille! „Me saame
neist jagu!“ – hüüatas Jangomir.
„Loodetavasti,“ kostis Oldormin.

VEdasi
astu tuleb Mõistatuste Draakon.
pääseb ainult see, kes lahendab
mõistatuse – Draakonit ei võida ka
võimsaim jõud!!

Jet ameongipeaksime
trolli haisev koobas! „Arvan,
üheskoos võitlema!“
tegi Oldormin ettepaneku.

„Aahh!“möiratas troll ning langes maha.
„Arvasin, et mul ei jätku jõudu,“
õhkas Jangomir.
„Aga mina kahtlesin oma mõistuses!“
kostis Oldormin. „Ent üheskoos me
võitsime!“
Võit!

Mõistatuste Draakon

Lillade krokodillide jõgi

Osavus – 7, jõud – 8
Kaks viset üheks katseks (osavus / jõud)
Võit! Jõgi on lõpuks alistatud. Kellel vedas?
Märgi üles!

Tarkus – 8, kogemus – 7
Kaks viset üheks katseks (tarkus / kogemus)
Võit! „Vaprad rüütlid, võtke maagiline
mõõk, mis lisab 2 punkti jõudu juurde!“
Kes võitis? Mil moel? Märgi üles!

Koopatroll

Tarkus – 12, kogemus – 13,
jõud – 16, osavus – 12
Lisareegel: rüütlid peavad sooritama viimase
katse koos. Mõlemad rüütlid viskavad
kõikides kategooriates, nende tulemused
liidetakse. 4 katset, 8 viset üheks katseks.

ARUTELU
Aruta koos sõpradega / vanematega,
kas rüütlid oleksid saanud väljakutsetest
üksinda jagu? Kuidas neil läks? Kas me tohime
alahinnata väärikas eas inimesi, sest nad ei ole
enam nii osavad või tugevad?
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© Kunstnik Mārtiņš Zutis
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Kotryna Zylė

Kaebus

Mārtiņš Zutis

Kõigi Elus (ja Surnud)
Olendite Õiguskaitse
Ametile

Eelmisel nädalal
lükati häbitult kõrvale
minu avaldus asuda
vana mõisa vahimehe
ametikohale.
Õigustuseks toodi
järgmised põhjused:

1. Olen liig
vana (787
aastat).
2. Lihaseid ei
ole (mullas ära
kõdunenud).
3. Näen vilets
välja (vanamoodsad
suririided).

Üldsegi ei
pööratud
tähelepanu
ameti jaoks
ERITI
sobivatele
omadustele:
1. Mind nähes
kangestuvad
kurjategijad
hirmust.

2. Jälitades võin
minna otse läbi
seina.
3. Näen pimeduses
suurepäraselt.

4. Olen talletanud
sada korda rohkem
vahipidamise kogemust
kui mistahes elus
inimene.

Palun arvestada
minu kaebusega ja
koheselt lahe

Palun arvestada
minu kaebusega ja
koheselt lahendada
minu värbamise
küsimus!

Lugupidamisega –
vana mõisa kummitus
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Paulius Norvila
Olga Skomorokhova

NINA
Poiss mängis hommikul rahus omapäi
Äkki lõhenes taevas ja kärgatus käis.
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Ennäe, ilmus NINA!

Uuris poissi ja teatas:
Oma erikorra tahan sisse siin seada.

Nii kamandas NINA, surkis ja sahmerdas

“Paks ja
väsinud

Poiss vihastas ja põrutas viimaks,
vaadates NINA:

on su konn!

Käigu

minema siit!
Prügikastis ta
koht on!

“Kui kellegi koht
pole siin, siis oled

see
sina!”

Nõme roosa karu?
Lõvi kui
pappkast?

Kes sepitses?

Kaduma peaksid nad vast!”

Kõik lelud minema
pahmerdas.

