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Wikしandi 」uubeしiaastaしrandas m66da
Ees上i raamatukogusid v計v帥s上esse
kohv「i上esse paki上ud tegeしusnal上us
Pikk‑Pikk teekond̀

,

N証血S ju血StaS m為n‑

guliselt lugusid IIonist

16hn. Ttiste kohvrite sisu

raamatutest ning kaa‑

Pajatas vanaema JuureS

Sab lapsi tegelema・

Haapsalus k也las k証mi‑

Said nad ju kohvrist val〃

Ringi randas kolm

SeSt, kolmas r露kis tema

Ja V6etud asJu Oma k洗ga

tihesugust 5‑kohvrilist

tutrega juhtunud loo, nel‑

katsuda nmg kleitigi sel重

komplekti, et n詳tus

JOuaks korraga mitmes‑

teematundides, mida

korraldasid kohalikud
t6らtaj ad.

ga proovida′

IIon on teinud.

Tt11 ja n誹tab oma s6nade

Kindlasti on huvitav tea‑

da, et Astrid Lindgren ei

JOOnistusega n6us. Oige
Karlssonl PrOtOtmibi lei‑
dis IIon Pariisist. Tb kais
mehel, kes oli juba也sna

P61tsamaa raamatukogus
tutvustas lastele kohvri‑

s6nab Viivi

kinnituseks nii kleiti kui
R66vしid poe」uu「eS

Olnudki alguses Karlssoni

RAIMO ME丁SAMAR丁
Raimo@PVS,ee

Lastele n証tus meeldis ‑

JaS aga JOOnistustest′ mida

Se Eesti paika・ Kohvrid

avati raamatukogude

﹂①晴①∈S士○工eu二倍P〇十〇山

ja tema illustreeri血d

raamatud, kleit, P拒lid ja

VanaaegSeS Pritspudelis

Vihaseks saanud, j餌el ja

muudkui joonistas. Kui

te ponevat sisu Viivi Ttll.

r66vlitutar Ronjat soovis

N託tusel k証s kahe nadala

Astrid n為ha ilusa ja lbk‑

jooksul kulas 178 1ast ja 14

kispalSena′ Siis r66vlite

t証skasvanut,/

k楓barat. Vahepeal j6ud‑

sid raamatukokku ka

kulalised Tartu Mangu‑
asJamuuSeumist ja Eesti

Rahva Muuseumist. ,,Eesti
muuseumid jagavad igal
aastal auhindu

‑

tiheks

kategooriaks on haridus‑

tegevus. Ka see prQjekt on
seal楓heks kandidaadiks

nmg Sellega me tutvuma
tulimegi・/′

Kohvernaitus valmis
Eesti Lastekirjanduse Kes‑

s6nas Viivi.

nngude kujutamiseks tuli

Ttma s6nul on lgaS kohvris

illustraatoril sammud

Laane Maakonna Kesk‑

Oma lugu・ Esimene kohver

hommikul kohaliku poe

raamatukogu koost66s ja

Pajatab n証teks IIon Wik‑

Juurde s誹tida・ Karvased′

Haapsalu linna toetusel.

1andi lapsep6lvest. Eriti

karused, r誌itud ja latma‑

N証tuse projektijuht on

P6nev on siis, kui kohv‑
rikaas avaneb ‑ nii tulid

kad mehed ehk otse elust

Anneli Kengsepp ja kujun‑

enesest v6etud naod saidki

daja Kaie Kal・

esimesest kohvrist v坤a

ka r66vlite nagudeks!

kuse′ IIoni Imedemaa Ja

Kohvritest vaUav6etud
esemed」a raamatud
Pakkusidしasteしe
Suurt huvi.

