
   
 

   
 

 
Soovituslik kirjandus 4.-6. klassile 

Sõprus 
• Kadri Hinrikus. “Võta aega olla liblikas” (LE/HIN) 

• Arno Jundze. “Krääbu Töllu Tsips” (LT/JUN) 

• Helga Nõu.“Sim-sala Harri” (LE/NÕU) 

• Jaan Rannap. “Metskits Lembi ja verevennad” (LE/RAN) 

• Eva Roos. “Teistmoodi mööblipood Kastani 57” (LE/ROO) 

• Katarzyna Ryrych. “Takjaväli” (LT/RYR) 

• Annet Schaap. “Milla ja mere lapsed” (LT/SCH) 

Loodus 
• Laura Ertimo. “Öö. Raamat unest ja pimeduse saladustest” (L5/ERT) 

• Melanie Hibbert. “Putukate uskumatu maailm” (L59/HIB) 

• Titta Kuisma. “Lapse retk looduses. Seiklused suvekodu ümbruses” (L5/KUI) 

• Tiit Kändler. “Kukkuva maa lapsed” (L55/KÄN) 

• Tiit Kändler. “Päikeselt näeb kaugemale. Väike teadusraamat lastele ” (L5KÄN) 

• Karina Pedanik. “Härra Porilombi Vuntsi lood” (636.8/PED) 

• Sara Pennypacker. “Pax” (HT/PEN) 

• Sara Pennypacker. “Pax. Teekond koju” (HT/PEN) 

• Jaan Rannap. “Metskits Lembi ja verevennad” (LE/RAN) 

• Indrek Rohtmets. “Üks rott läks rändama” (L59/ROH) 

  



   
 

   
 

Huumor 
• Diego Arboleda. “Lewis Carrolli lugemine keelatud” (LT/ARB) 

• Jenny Jägerfeld. “Minu suurejooneline elu” (LT/JÄG) 

• Jenny Jägerfeld. “Superkoomik” (LT/JÄG) 

• Katie Kirby. “Lottie Brooksi äärmiselt piinlik elu” (LT/KIR) 

• Caleb Krisp. “Ainult mitte Ivy Pocket” (LT/KRI) 

• Christine Nöstlinger. “Kui mu isa tahtis abielluda Anna Lachsi emaga” (LT/NÖS) 

• Karina Pedanik. “Härra Porilombi Vuntsi lood” (636.8/PED) 

• Reeli Reinaus. “Kuidas mu isa endale uue naise sai” (LE/REI) 

• Jürgen Rooste. “Kollilood. Luuletused-lugulood väikestele kollisõpradele. Ja ka 

suurtele, kes ei karda” (LE/ROO Lasteluule) 

• David Walliams. “Pururikas poiss” (LT/WAL) 

Kodu ja kool 
• Ieva Flamingo. “Kärarikas klass” (LT/FLA Lasteluule) 

• Sally Harris. “Topelt-Felix” (LT/HAR) 

• Katie Kirby. “Lottie Brooksi äärmiselt piinlik elu” (LT/KIR) 

• Helga Nõu.“Sim-sala Harri” (LE/NÕU) 

• Trudi Trueit. “Avastajate Akadeemia. Tiigripesa” (LT/TRU) 

Põnevus 
• Karin Erlandsson. “Ööekspress. Jutustus 24 peatükis” (LT/ERL) 

• Jemma Hatt. “Seiklejad ja äraneetud loss” (LT/HAT) 

• Elin Nilsson.“Kutsung sisekosmosest” (HT/NIL) 

• Anja Portin. “Raadio Popov” (LT/POR) 

• Reeli Reinaus. “Vanalinna detektiivid. Niguliste muumia ja nõiamärgid” (LE/REI) 

• Eva Roos. “Teistmoodi mööblipood Kastani 57” (LE/ROO) 

• Katarzyna Ryrych. “Takjaväli” (LT/RYR) 

• Anna Maria Tammesaar. “Oskar keskaegses linnas. Oskari kolmas ajareis” 

(LE/TAM) 
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