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1.7. KÄITUMINE RAAMATUKOGUS.  
 RAAMATU HOIDMINE

Loe ja kuula.
Õpetaja palus lastel suvel raamatut lugeda. Robin oli õnnetu. Tal ei 
olnud kodus ühtegi raamatut. 

Robini ema ütles: „Lähme homme raamatu-kokku!“ 

Raamatu-kogu on suur maja. Robin astus majja sisse. Seal oli väga 
palju raamatuid. Ta ei osanud midagi otsida. Robin küsis vaikse 
häälega töötajalt abi. 

Raamatu-kogu töötaja aitas leida huvitava raamatu. Ta ütles, et Robin 
peab hoidma raamatu puhtana. Raamat tuleb tagasi tuua nädala 
pärast.

 
1. Vaata näidist. Ühenda täht õige nädala-päevaga.

 E reede
 T püha-päev
 K esmaspäev
 N teisi-päev
 R lau-päev
 L kolma-päev
 P nelja-päev
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2. Raamatu-kogu ukse peal oli silt. Mida see silt meile teatab? 
Õpetaja aitab.

Raamatukogu avatud:

 E–R avatud
 L avatud
 P suletud

3. Loe küsimus. Tõmba õigele vastusele ring ümber.

1. Mis päevadel oli raamatu-kogu avatud?
 a) esmas-päeval, teisi-päeval, kolma-päeval, nelja-päeval,  

reedel ja lau-päeval
 b) püha-päeval
 c)  lau-päeval ja püha-päeval

2. Mitmel päeval saab Robin raamatu-kogus käia?
 a)  5 päeval
 b)  6 päeval
 c)  7 päeval

3. Mis päeval on raamatu-kogu suletud?
 a)  esmas-päeval
 b)  lau-päeval 
 c)  püha-päeval
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4. Vaata pilte ja loe. 

5. Loe raamatu-kogu reegleid.

 
REEGLID

Ole vaikselt! 
Küsi abi!

Hoia raamat terve ja puhas!
Too raamatud tagasi õigel ajal!

Robin läks 
raamatu-kokku.

Robin nägi midagi 
seina peal.

Seal olid raamatu-
kogu reeglid.
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6. Kuidas peab raamatu-kogus käituma? Vaata pilte.  
Tõmba sobivatele piltidele ring ümber.

 

      Lõhun raamatuid.      Hoian raamatud puhtana.

 Räägin vaikselt.     Räägin kõvasti.  Küsin abi.

7. Mida EI TOHI raamatukogus teha? Loe ja vaata pilte.  
Tõmba nendele piltidele ring ümber. 

 

     Söön.            Jooksen.            Loen aja-lehti.

 
 Sõidan tõuke-rattaga.     Kuulan muusikat kõvasti.



47

Loe ja kuula.
Robin leidis huvitava raamatu. Raamatu pealkiri oli 
„Dino. Draakonipuu seiklused’. Selle raamatu on 
kirjutanud Kristel Lempu. 

Robin ei olnud varem raamatuid laenutanud. Ta 
pidi täitma andmete lehe enda kohta. Lehe peale 
kirjutas ta enda nime, vanuse ja aadressi. 

8. Täida enda andmetega leht raamatu-kogu jaoks. 

Nimi:

Vanus:

Kool:

Klass:

Loe ja kuula.
Robin oli nüüd raamatu-kogus lugeja. Ta sai hakata raamatuid 
laenutama. Robinile meeldis väga raamatu-kogus olla. Ta tahtis juba 
järgmisel nädalal tagasi tulla.

9. Arutle õpetajaga.

1. Kas sa oled raamatu-kogus käinud?
2. Kas sa oled laenutanud raamatuid?
3. Kus on sinule lähim raamatu-kogu?


