
Soovituslik kirjandus 1.-3. klassile 

Sõprus 
• Kadri Hinrikus. “Elevant” (LE/HIN) 

• Elina Hirvonen. “Printsess Võrukaela talveloits” (LT/HIR) 

• Maie Jaago. “Hiireherne küla lood” (LE/JAA) 

• Katri Kirkkopelto. “Molli ja salapärane Pusa” (L/KIR Kastiraamat) 

• Helena Koch. “Kartuli kuningriik” (LE/KOC) 

• Kristi Piiper. “Armunud keldrikoll, vegan verikäkk ja teised” (LE/PII) 

• Toon Tellegen. “Orava sünnipäev ja teised lood” (LT/TEL) 

• Raivo Tihanov. “Karu ja telk” (LE/TIH) 

• Ilmar Tomusk. “Matemaatiline sõber. Peaaegu tavaline poiss” (LE/TOM) 

• Ilmar Tomusk. “Matemaatiline sõber. Vanatädi Laine” (LE/TOM) 

Loodus 
• Els Heinsalu. “Maru vali hääl” (LE/HEI) 

• Emily Hibbs. “Lugusid metsast. 20 toredat lugu loodusest” (L5/HIB) 

• Johanna-Iisebel Järvelill. “Sõõm metsaõhku. Metsalood” (LE/JÄR) 

• Helena Koch. “Kartuli kuningriik” (LE/KOC) 

• Tiia Kõnnusaar. “Mäo, kasside kuningas” (LE/KÕN) 

• Maria Lepmaa. “Pärru” (LE/ LEP) 

• Kaja Lotman. “Hommikukontsert Matsalus” (L59/LOT) 

• Juha Mäntylä. “Sassikud ja aastaajad” (LT/MÄN) 

• Toon Tellegen. “Orava sünnipäev ja teised lood” (LT/TEL) 

• Ilmar Tomusk. “Kullakallis kass” (LE/TOM) 

• Katrin Väljataga. “Ümarmudil otsib kodu” (L5/VÄL) 

• Sari “Laste loomaraamat” 

• Marina Abramova. “Mina olen nahkhiir” (L59/ABR) 

• Aleksandr Arhangelski. “Mina olen jääkaru” (L59/ARH) 

• Jelena Koreneva. “Mina olen orav” (L59/KOR) 

• Dmitri Krõlov. “Mina olen pingviin” (L598.2/KRÕ) 

• Maia Kutšerskaja. “Mina olen siil” (L59/KUT) 

• Ilja Lagutenko. “Mina olen tiiger” (L59/LAG) 

• Ksenija Lutšenko. “Mina olen sipelgas” (L59/LUT) 

• Jefim Šifrin. “Mina olen hiidpanda” (L59/ŠIF) 

• Olga Volkova. “Mina olen rebane” (L59/VOL) 



Huumor 
• Maarja Kangro. “Susad ja teisi jutte” (LE/KAN) 

• Marc-Uwe Kling. “Päev, mil vanaema tegi interneti katki” (LT/KLI) 

• Indrek Koff. “Kuhu lapsed said?” (LE/KOF) 

• Grigori Oster. “Kõrgem kommiteadus. Kommisömiootika algajatele ja 

edasijõudnutele” (LT/OST) 

• Kristi Piiper. “Armunud keldrikoll, vegan verikäkk ja teised” (LE/PII) 

• Markus Saksatamm. “Ulakas vorst ja nutitelefon” (LE/SAK) 

• Enno Tammer. “Tainas tuli välja” (LE/TAM) 

• Raivo Tihanov. “Karu ja telk” (LE/TIH) 

• Ilmar Tomusk. “Kops läks üle maksa” (LE/TOM) 

• Ilmar Tomusk. “Kullakallis kass” (LE/TOM) 

• Ilmar Tomusk. “Triinu tomat” (LE/TOM) 

• Timo Parvela. Sari “Ella ja sõbrad” (LT/PAR) 

• “Ella. Ettevaatust! Lapsed!” 

• “Ella ja distants+ sõbrad distantsõppel” 

• “Ella ja Eff Üks” 

• “Ella ja peavõit” 

• “Ella ja seitse ohmut” 

• “Ella ja sõbrad lõpuks kolmandas” 

• “Ella ja Öö rüütlid” 

Kodu ja kool 
• Els Heinsalu. “Maru vali hääl” (LE/HEI) 

• Kadri Hinrikus. “Elevant” (LE/HIN) 

• Indrek Koff. “Kui ma oleksin vanaema” (LE/KOF) 

• Anti Saar. “Kuidas minust ei saanud kirjanikku” (LE/SAA) 

• Margit Saluste. “Aega on. Või ei ole?” (LE/SAL) 

• Yvette Žoltowska-Darska. “Ibra. Poiss, kes leidis oma tee” (L796/ŽOL) 

• Ilmar Tomusk. “Matemaatiline sõber. Peaaegu tavaline poiss” (LE/TOM) 

  



Põnevus 
• Samuel Bjørk. “Nähtamatu koer” (LT/BJÖ) 

• Ingrid Hübscher. “Soklandi saladus” (LT/HÜB) 

• Maie Jaago. “Hiireherne küla lood” (LE/JAA) 

• Juha Mäntylä. “Sassikud ja aastaajad” (LT/MÄN) 

• Bobbie Peers. Sari “Avastajate klubi” (LT/PEE) 

• “Vahukommimasin” (1. osa) 

• “Kilpkonnakahur” (2. osa) 

• “Papagoihelikopter” (3. osa) 

• Katarina Mazetti. Sari “Nõod Karlssonid” (LT/MAZ) 

• “Kummitused ja spioonid” (1. osa) 

• “Metslased ja vombatid” (2. osa) 

• “Viikingid ja vampiirid” (3. osa) 

• “Koletised ja pimedus” (4. osa) 

• “Peletispaat ja Must Daam” (5. osa) 

• “Isad ja piraadid” (6. osa) 

• “Kurikaelad ja aarded” (7. osa) 

• “Lõksud ja võltsijad” (8. osa) 

• “Sasipundar ja trompetid” (9. osa) 
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