„Say

Hello to the world“ 3.
ettevalmistamisest ja läbiviimisest.

sõrme

teema

„Minu

lasteaed“

Tallinna Meelespea Lasteaias on 13 rühma, Lepatriinude rühmas on 20 last
vanuses 3-4 aastat.Videosillas Sloveenia Ljubljana lasteaia Südamekeste
rühmaga teemal „Minu lasteaed“ näitasid meie lapsed oma teekonda kodunt
lasteaeda kahel viisil: isetehtud maketil ja bee bottidega kodukoha lihtsustatud
aluskaardil. Maketi valmistasid lapsed ise- seal oli näha kogu elurikkus meie
lasteaia õuealal- taimi, linde, ka loomi. Meelespea lasteaed asub ilusa nimega
Tallinna linnaosas- Õismäel. Kuna osaleme lasteaiaga „Rohelise kooli“
projektis, siis on meile tähtis märgata loodust ja hoolida ümbritsevast
keskkonnast. Meie õuealal on tihti näha ja kuulda palju linde, sel aastal
valmistas iga rühm ka oma linnumaketi ( neist keda kohtab meie õues) ja
Lepatriinude rühma lind on hakk. Õppisime tundma haki eluviisi läbi tema
välimuse, laulu ja pesitsuskommete. Palju näeme õuealal ka julgeid oravaid, kes
tulevad heal meelel hoopis lindude söögimajja seemnetega maiustama. On olnud
juhuseid, et meie õuest jookseb läbi pikkade koibadega metsjänes (lähedal asub
metsatukk koos Tallinna loomaaiaga ja Harku järv). Kasutame palju õuesõpetmeil on uus õuesõppe paviljon, kus on hea ka vihmaste ilmadega lastel
toimetada.
Enne robootika ja programmeerimise algõpetuse vahendite bee bottide
demonstratsiooni, võttis tervituseks sõna meie lasteaia direktor Kristina Märks.
Bee botte ehk „mesilasi“ said lapsed programmeerida lihtsate nupuvajutustega
edasi, tagasi, paremale või vasakule liikuma nii, et bee bot jõuaks joonistatud
alusmatil ettenähtud sihtpunkti- ehk siis kodunt lasteaeda, möödudes näiteks
joonistatud poest, apteegist, mänguväljakust.
Saatsin enne videokohtumist Ljubljanasse fotomaterjali teemal „Minu lasteaed“
- et sloveenia lapsed saaksid tutvuda meie eluoluga. Kaheksal fotol on näha:
1. Lapsed legodega mängimas- see on meie rühma lemmik tubane mäng, mis
arendab loovust, on nn. insenerimõtte aluseks.
2. Voolimine plastiliiniga- väga hea kolmeaastastele lastele sõrmede
tugevdamiseks ja esemete vormi tajumiseks.

3. Lillade Karude koosolek- kuna osaleme rahvusvahelises projektis
„Kiusamisest vaba lasteaed“, siis on õppekavas igareedesed koosolekud koos
karukestega. Igal lapsel on oma väike karuke, kindla tunnusmärgiga (näiteks
sallikesega, pärlitega või kootud riietusega) ja koosolekut alustades tervitab
kõiki õpetaja Suure Karuga. Juttu tuleb kas toimunud sündmusest või saavad
lapsed näiteks suure pildi järgi eakohaselt kirjeldada pildil kujutatud laste
näoilmeid (kurb või rõõmus) ning leida üheskoos lahendusi probleemidele, et
keegi poleks kurb.
4. Foto söögilauast- harjutame viisakaid lauakombeid- „Palun! Tänan!“, õige
lusikahoid, sirgelt istumine.
5. Muusikatund saalis- koos muusikaõpetaja Airega laulame, tantsime ja
mängime Carl Orffi pillidega.
6. Võimlemine rühmatoas- laste lemmikud on värvilised jalataldu stimuleerivad
nupukestega kummikettad.
7. Võimlemine saalis- liikumismängud koos liikumisõpetaja Anneliga.
8. Ja kõigi lemmik- ujumistund. Kuna meie lasteaias on bassein, siis on
suurepärane võimalus kogenud ujumistreeneri Inna käe all õppida esimesi
samme omandamaks ujumisoskust. Tunni teevad lõbusaks värvilised
veemänguasjad. Ning peale ujumist saavad lapsed ka veidi aega saunalaval
istuda, mis tagab kindlasti tugeva tervise.
Kokkuvõtteks: Meie Tallinna Meelespea Lasteaed on mõnus, turvaline ja tore
koht lastele, kes silmade särades ning põnevil ootavad lasteaiapäevi koos
sõprade ja õpetajatega.
Kõike parimat,
Lepatriinude õpetaja Dagmar Lehis, õpetaja assistent Tetiana Klymenko ja
õpetaja abi Kristina Kaldre

