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TERE ÕPETAJA!

Saage tuttavaks elevant Heraldi ja Notsuga!
Herald on ettevaatlik. Notsu ei ole.

Notsu ei suuda oma rõõmu tagasi hoida.  
Herald suudab.

Herald muretseb nii palju,  
et Notsu seda tegema ei pea.

Herald ja Notsu on parimad sõbrad.
......

HERALD JA NOTSU KUTSUVAD LUGEMA JA ÕPPIMA!

Kuidas saada lapsed lugema ja raamatuid armastama? Seda küsimust olete endale ehk isegi esitanud. 
Imeretsepte ei ole, aga kindlasti on oluline see, et laps satuks õige ja toreda raamatu juurde. Ameerika 
päritolu kunstniku ja kirjaniku Mo Williamsi lood Heraldist ja Notsust on just sellised parajad väikesed 
ampsud, mis lapsi raamatumaailmaga tutvustavad. Humoorikad ja õpetlikud lood, kaasahaarav pildikeel 
ning joonistähed teevad Heraldi ja Notsu lugudest raamatud, mis kutsuvad lapsi ise uurima, lugema ja 
tegutsema.

Herald ja Notsu on sõbrad, kuigi nad on erinevad. Nad rõõmustavad, muretsevad, eksivad, ehmuvad, 
lohutavad ja teevad palju muud. Kuigi nad on muinasjututegelased, sarnanevad nende teod ja mõtted 
väga laste maailmaga ning raamatutes jõutaksegi alguses lihtsana näivate juhtumite kaudu elu süga
vamate kihtideni. Nii võimaldavad raamatud vestlusi väärtustest, eetikast või filosoofiast. Meie tunni
kavadest leiategi kimbu ideid ja töölehti, et raamatukaante vahel olevate lugudega edasi tegeleda ja koos 
Heraldi ning Notsuga lustida.

Tunnikavad koostas Kätlin Vainola.
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Mo Willems on Ameerika kirjanik ja illustraator, kellelt on ilmunud üle kuuekümne raamatu, neist 
25 Elevandi & Notsu sarjas. Mo Willems on võitnud palju auhindu, sealhulgas Theodor Seuss Geiseli 
medali raamatute “Kas lähme õue mängima?” ja “Sul on lind peas!” eest. Ta elab oma perega USAs 
Massachusettsi osariigis.

VESTLUS AUTORIGA

Mis inspireeris teid looma raamatuid, mis on mõeldud lugema õppimiseks?
Kui ma olin kuulnud teisi autoreid ütlemas: “Pildiraamatud on rasked, aga algaja lugeja raamatud on 
veel raskemad”, siis ma lihtsalt pidin seda ise järele proovima.

Pildiraamatutes pole keelel piire ja need võivad lapsi nii täielikult endasse haarata, et selleks 
ajaks, kui lapsed on piisavalt suured “algaja lugeja” raamatute jaoks, tunduvad need võrreldes 
pildiraamatutega igavad.

Nii oligi mu peamine eesmärk luua lugusid, mis oleksid naljakad ja põnevad, ehkki need on mõeldud 
lugema õppimiseks.

Kas te kasutate Elevandi & Notsu raamatutes lihtsamat joonistamisstiili?
Mida lihtsam on joonistus, seda väljendusrikkam see võib olla. Idee on keskenduda sõnadele ja 
kehakeelele. Kõik muu on üleliigne.

Elevant ja Notsu on kujundatud pigem animatsioonina kui pildiraamatu illustratsioonina. Nad 
koosnevad mitmetest kattuvatest ringidest, mis annab võimaluse neid lihtsamalt venitada ja kokku 
pressida kui mõnd pildiraamatu tegelast.

Kui ma kavatsesin nende tegelastega terve sarja raamatuid teha, siis tahtsin, et nad oleksid 
võimelised igasuguseid asju tegema.

Kuidas te otsustasite, milline loom saab millised iseloomuomadused – optimist vs pessimist, 
seiklushimuline vs ettevaatlik?
Seda otsustavad tegelased ise, millised nad on. Mina lihtsalt joonistan neid, kuni nende iseloom hakkab 
välja kooruma.

Kui tähtis on lastele luues sõpruse teema?
Sõprus ei ole laste teema, see on inimeste teema. Kuna lapsed on tegelikult ka inimesed, siis tundus 
mulle, et mõne naljaka loo jaoks on see teema sobiv.
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Raamatus “Sul on lind peas!” avastab Herald, et 
on olemas midagi hoopis hullemat, kui lind peas – 
selleks on kaks lindu peas! Kas Notsu oskab oma 
parimat sõpra aidata?

TUNNITEEMAD

Sõprus, loodus, linnuvaatlus.

LOODUS

Linnud on Heraldile pähe pesa teinud. Palu 
õpilastel nimetada erinevaid linde ja nende 
pesitsusviise. Küsimused, mida esitada:

•• Kes on vastutav pesa ehitamise eest? 

•• Kuhu linnud oma pesasid harilikult 
ehitavad?

•• Kes hoolitseb munade eest?

Olles uurinud lindude pesitsusviise, vii lapsed loodusesse 
linnuvaatlusele. Kui olete tagasi klassis, palu õpilastel oma tähelepanekuid jagada.

LOOVUS

Linnu ja linnupesa meisterdamine

•• Iga laps joonistab paberile ühe väiksemat sorti linnu, mille lõikab välja. Lind võib olla päris linnu 
järgi joonistatud või hoopis fantaasialind.

•• Seejärel valmistab laps oma linnule pesa. Kasutada võib õuest leitud looduslikke materjale, toas 
lõnga, kangast jms. Pesa ei peagi täpselt selline välja nägema nagu looduses. Lapsed võivad ise 
fantaseerida ja kujundada pesa, mis neile meeldib.

•• Palu lastel jutustada oma linnust ja tema pesast.
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SUL ON LIND PEAS!



Notsu ja Elevant on head sõbrad. Kas häid sõpru leida on lihtne või keeruline? 
Milline sõber sa ise oled? Arutle ja kirjuta või joonista oma mõtted üles. 

MIDA  
HEAD SÕBRAD  

EI TEE?

HERALD JA NOTSU  
ON HEAD SÕBRAD, SEST …

TÖÖLEHT: HEAD SÕBRAD
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KUIDAS  
OLLA PAREM  

SÕBER?

MIDA  
HEAD SÕBRAD 
KOOS TEEVAD?

MILLISED  
KOLM ASJA  

TEEVAD SU SÕBRA 
RÕÕMSAKS?



Raamatus “Kas lähme õue mängima?” ei suuda 
Notsu ära oodata, et saaks õue päikse kätte 
mängima. Kuid kas vihm võib kogu rõõmu ära 
rikkuda?

TUNNITEEMAD 

Ilmastik, sõprus, usaldusväärsus.

SÕPRUS, USALDUSVÄÄRSUS

Enne raamatu lugemist arutage õpilastega, mis 
on sõpradevaheline usaldus, milline on hea ja 
ustav sõber.

Pärast raamatu lugemist paluge õpilastel 
nimetada viise, kuidas Elevant oma sõpra 
aitab.

LOODUS

Notsu päev on ajutiselt rikutud, sest õues  
sajab vihma. 

•• Arutlege õpilastega ilmastikunähtuste üle.

•• Uurige nädala ilmaennustust. Jagage õpilased paaridesse ja paluge ühel paarilisel olla 
meteoroloog/ilmateadustaja, kes räägib eesolevast ilmast.

•• Lapsed võivad jagada päevad ja käia kordamööda ka tahvli juures ilma teadustamas.
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KAS LÄHME ÕUE MÄNGIMA? 
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TÖÖLEHT: TÄNANE ILM
•• Mine õue või vaata aknast välja. Jälgi, milline on tänane ilm. Kas päike paistab või on pilvine? 

Kas sajab vihma või lund? Märgi siia märkide abil tänane ilm. 

•• Joonista, mida Notsu ja Herald tänase ilmaga õues teha võiksid.



Raamatus “Kas ma pean oma jäätist jagama?” 
seisab Herald tähtsa valiku ees. Kas ta jõuab õigel 
ajal otsusele?

TUNNITEEMAD

Kaaslastega jagamine, numbrid.

JAGAMINE

Pärast lugemist paluge õpilastel arutleda 
Heraldi valiku ja selle tagajärgede üle. 
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KAS MA PEAN OMA JÄÄTIST JAGAMA? 

•• Mida oleksid õpilased teisiti teinud?

•• Küsige õpilastelt milline on nende 
lemmikmaius ja kas nemad jagaksid seda 
või sööksid üksi ära.
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TÖÖLEHT: NUMBRID
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Raamatus “Me oleme raamatus!” avastavad Herald 
ja Notsu, kui vahva on olla raamatutegelane. Aga 
mis saab siis, kui raamat lõpule jõuab?

TUNNITEEMAD

Millest koosneb raamat?

LOO JUTUSTAMINE

Herald ja Notsu on entusiastlikud raamatu
tegelased, kuni nad taipavad, et raamat hakkab 
läbi saama ja neil tuleb nuputada, kuidas 
lugu õnneliku lõpu leiaks. Kui olete raamatu 
läbi lugenud, siis tutvustage õpilastele loo 
jutustamist erinevast vaatenurgast. 

•• Paluge neil mõelda, kes on siin loo 
jutustajaks ja mis teeb jutustaja  
tähtsaks. 

•• Vaadake ka teisi Elevandi & Notsu 
raamatuid ning uurige, kes on seal 
jutustajaks. 

•• Paluge õpilastel valida oma lemmikraamat ja jutustada selle sisu  
mõne teise tegelase vaatenurgast.

 Abiks võib olla, kui juhendada last nii:
 Kujuta ette, et oled Notsu, jutusta, kuidas Herald …
 Jutusta Punamütsikese lugu, nagu oleksid hunt või vanaema …
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ME OLEME RAAMATUS!
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ENNE LUGEMIST

Elevandi & Notsu raamatud annavad hea võimaluse tutvustada õpilastele loo ja tegelaste 
analüüsimist ning loo ülesehitust. Kasutage juuresolevaid töölehti.

LOO ÜLESEHITUS

KEEGI/TAHTIS/AGA/SIIS

EESMÄRK

See ülesanne aitab õpilastel ära tunda peamisi kirjandusliku teksti elemente ja mõista loo 
ülesehituse põhitõdesid.

TEGEVUS

Selgitage õpilastele KTASprotsessi, kasutades neile tuttavat lugu, näiteks tuntud muinasjuttu. 
Kui õpilastel on protsess arusaadav, siis lugege ette Elevandi & Notsu raamat ning paluge õpilastel 
täita tööleht.
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LUGEMINE
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TÖÖLEHT: LOO ÜLESEHITUS

KEEGI (TEGELANE)

TAHTIS (EESMÄRK)

AGA (TAKISTUS)

SIIS (LAHENDUS)
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KUJUTLE LUGU ETTE!

EESMÄRK

Õpetab õpilastele raamatu piltide põhjal lugu ette kujutama.

TEGEVUS

•• Jagage õpilased paarideks.
•• Andke igale paarile üks pilt raamatust ning paluge neil seda uurida ja arutleda, mis võis juhtuda 

vahetult enne ja pärast pildil kujutatud hetke.
•• Paluge õpilastel läbi mängida toimuv tegevus.
•• Kui kõik grupid on oma stseeni esitanud, lugege Elevandi & Notsu raamatut ja arutlege 

illustratsioonide tähtsuse üle. Kuidas lugu erineks, kui sellel puuduksid illustratsioonid? Mida 
pildid loole juurde annavad?

ELEVANT & NOTSUDRAAKON & KUU
www.draakonkuu.com Illustratsioonid © Mo Willems

ENNE LUGEMIST

PÄRAST LUGEMIST

SEOSED

EESMÄRK

Õpilased õpivad nägema seoseid Elevandi & Notsu raamatu tegelaste ja sündmuste ning inimeste 
ja sündmuste vahel nende endi elus.

TEGEVUS

Pärast Elevandi & Notsu raamatu lugemist paluge õpilastel täita tööleht ja kirjutada, kuidas lugu 
nende elu ja maailmaga laiemalt seotud on.
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TÖÖLEHT

KUI MA LUGESIN ELEVANDI & NOTSU LUGU, SIIS MA MÄRKASIN ...

KUI MA LUGESIN ELEVANDI & NOTSU LUGU, SIIS MUL TEKKIS MÕTE, ET ...

MILLISEID ERINEVAID MEELI – LÕHN, HELI, PUUDUTUS, NÄGEMINE, MAITSE –  
ON LOOS KIRJELDATUD?

SEE LUGU ON NAGU MINA ...
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LOO ANALÜÜS

EESMÄRK

Õpilased kasutavad teadmisi Elevandi & Notsu loo ülesehituse põhialustest.

TEGEVUS

Pärast loo ülesehituse tutvustamist lugege õpilastele ette Elevandi & Notsu raamat ning paluge neil 
täita tööleht ja leida loo tegevuspaik, tegelased, probleem, sündmuste järjestus ja lõpplahendus.
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TÖÖLEHT: LOO ANALÜÜS

PROBLEEM (KONFLIKT)
MIS ON VALESTI? MILLES ON PROBLEEM?

TEGELASED
KES ON LOO KÕIGE TÄHTSAMAD TEGELASED?

SÜNDMUSED
MIS KÕIGEPEALT JUHTUS? MIS JUHTUS PÄRAST SEDA? JA MIS JUHTUS PÄRAST SEDA?

LÕPPLAHENDUS
KUIDAS TEGELASED PROBLEEMI LAHENDASID?
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NUKUTEATER

EESMÄRK

Õpilased kasutavad teadmisi loo ülesehitusest ja sündmuste järjestusest.

TEGEVUS

•• Lugege õpilastele ette Elevandi & Notsu raamat. Paluge õpilastel täita loo analüüsimiseks ja 
sellest arusaamiseks kas “Loo ülesehituse” või “Loo analüüsi” tööleht.

•• Jagage klass gruppideks, kes lavastavad raamatu põhjal etenduse. Õpilased võivad kasutada 
Elevandi ja Notsu paberkoti käpiknukke (järgmisel lehel) ning meisterdada lisaks lavakujundust.

•• Grupid esitavad oma etendused! 



Art © Mo Willems. 
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LK 1

Paberkoti käpiknukud!
ELEVANT & NOTSU

JUHISED

Trüki lk 2 roosale paberile või trüki valgele paberile ja värvi Notsu roosaks!

Lõika osad välja mööda punktiirjooni.

Kasutades liimi või kleeplinti kinnita kõik osad paberkotile. Alusta suust, 
seejärel kinnita pea ja lõpuks kärss (nagu juuresoleval pildil).

NOTSU. Paberkoti käpiknukk!

HERALD. Paberkoti käpiknukk!

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Trüki lk 3 hallile paberile või trüki valgele paberile ja värvi Herald halliks!

Lõika osad välja mööda punktiirjooni.

Kasutades liimi või kleeplinti kinnita kõik osad paberkotile. Alusta suust, 
seejärel kinnita kõrvad, siis pea ja lõpuks lont (nagu juuresoleval pildil).
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PE
A

KÄRSS

SUU
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LK 2

NOTSU
Käpiknukk
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LK 3

HERALD
Käpiknukk

DRAAKON & KUU
www.draakonkuu.com

Art © Mo Willems. All rights reserved. 
Used with permission of Mo Willems 
and Hyperion Books for Children.


