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Tallinna Meelespea Lasteaia ja Tallinna Õismäe Gümnaasiumi koostööprojekt „MINU EESTI
100“ on projekti „Koostöös kooliga - kooliks valmis“ loogiline jätk. Meie koostöö algas
2014.a. kui kooli ja lasteaia juhtkonna tasandil mõtestasime lahti koostöövajaduse. Ühelt
poolt tagada Tallinna Meelespea Lasteaia laste ettevalmistus kooliks, teiselt poolt Tallinna
Õismäe Gümnaasiumi ootus kooli tulevate laste ettevalmistuse osas. Tekkis selge arusaam, et
lasteaia ja kooli vaheline koostöö tagab parema kooliks ettevalmistuse ja suurendab vanemate
teadlikkust piirkonna kooli tegevusest.
Projekti tegevus on suunatud lasteaia lastele ja nende vanematele, kooli algklasside, põhikooli
ja gümnaasiumi õpilastele.
Meie koostööpartnerid on lasteaia-, muusika- ja liikumisõpetajad, algklasside- põhikooli- ja
gümnaasiumi pedagoogid, muusika- ja kehalise kasvatuse õpetajad.
Koostööprojekt on kestnud ja arenenud nelja õppeaasta vältel. Igal õppeaastal koostame uue
tegevuskava, kuhu lisanduvad aina uued ja uued koostöö ideed. Kuna projekt osutus väga
edukaks, leidsime, et koostööd tuleb jätkata ka sellel õppeaastal.
Koostöö eesmärgid:







Tagada laste sujuv üleminek lasteaiast kooli.
Nõustada lapsevanemaid laste kooliks ettevalmistamisel.
Soodustada lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate vahelist koostööd. / Õpetajalt õpetajale
kogemuste jagamine.
Võimaldada koostööd kooliõpilaste ja lasteaia laste vahel. / Lapselt lapsele teadmiste
jagamine.
Kaasata kõiki kooli astmete õpilasi (alglassid, põhikool ja gümnaasium) lasteaia
tegevusse.
Võimaldada gümnaasiumi õpilastele lasteaias praktikapäeva läbimist.

2017/2018 õa koostööprojekti „MINU EESTI 100“ põhieesmärgiks on:
Koostöö kaudu toetada ja rikastada mõlema organisatsiooni põhitegevust ning
tähistada koos Eesti Vabariigi 100. aastapäeva.
Koostöös lasteaia ja gümnaasiumi õpetajatega ning põhikooli ja gümnaasiumi õpilastega,
oleme viinud läbi erinevaid tegevusi.
Õppeaasta alguses toimus lasteaias traditsiooniline vestlusring teemal: „Laps valmistub
kooliks“, kus kooli algklasside õpetaja selgitas koolieelikute vanematele, mis on
koolivalmidus ja kuidas saab toetada last kooliks ettevalmistamisel. Kohtumine oli väga
meeldiv ning lastevanematega vestelnud õpetaja kiitis kohal olnud lastevanemaid asjalike
küsimuste esitamise eest.
Selle õppeaasta alguses otsustasime ühiselt tähistada erinevate üritustega Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva. Sellesse projekti sai kaasatud lasteaia koolieelikute kaks rühma ja Tallinna
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Õismäe Gümnaasiumi 1.a, 3.a ja 5.c klass. Lisaks olid abiks 11. a klassi õpilased, kes
erinevaid üritusi filmisid.
2.02.2018 toimus koostööprojekti raames lasteaia koolieelikute ja TÕG algklasside õpilaste
ühisüritus „100 aastat Eesti Vabariiki".
Kooli 3.a ja 5.c klassi õpilased esinesid lasteaia koolieelikutele ettekandega, tutvustades meie
riigi ajalugu ja olulisemaid fakte. Ettekande oli kokku pannud algklasside õpetaja Annika
Levit. Üheskoos lauldi ja mängiti ka ringmänge.
Eesti Vabariigi 100-nda sünnipäeva puhul õmmeldi kooli ja lasteaia lastele uusi stiliseeritud
rahvariideid. Tallinna Meelespea Lasteaia lapsed meisterdasid 100 õnnitluskaarti. Alates
jaanuarist valmistasid nii lasteaia kui ka kooli algklasside lapsed õpetaja Rosi Rawati
juhendamisel keraamikaringis Eesti Vabariigile kingituseks 100 rahvariides nukku.
Laste poolt valminud kaardid ja nukud kingiti nii kolmele eesti presidendile: pr Kersti
Kaljulaidile, hr Toomas Hendrik Ilvesele ja hr Arnold Rüütlile kui ka peaminister Jüri
Ratasele, teadus- ja haridusminister Mailis Repsile, abilinnapea Vadim Belobrovtsevile ja
Haabersti LOV vanemale Marek Jürgensonile. Osa nukkudest kingiti kooli ja lasteaia
koostööpartneritele ja projekti juhendajatele.
Esmaspäeval, 05.03.2018 saabus president Arnold Rüütli sekretärilt tänukiri presidendipaarile
kingituseks saadetud savinukkude eest.
Lisaks edastasid Sipsikute rühma lapsed vabariigi presidendile tervistusvideo Eesti 100.
sünnipäeva puhul.
14. veebruaril kutsuti lasteaia koolieelikud projekti „Kiusamisest vaba kool“ raames
toimuvale Sõber Karu sõbrapäeva peole Õismäe Gümnaasiumi aulasse. Peo kava koostas
Õismäe Gümnaasiumi õpetaja Silvi Krebs. Kui eelmistel aastatel räägiti rohkem hoolivusest
ja julgusest, siis sel aastal arutleti selle üle, mis on sallivus. 3.a klassi õpilaste esitus tuletas
meelde, et oleme kõik ühesugused, aga samas ka erinevad ja erinevustest hoolimata saame
olla sõbrad. Kõik lapsed said oma lillade karukeste tõstmisega avaldada arvamust sallivuse
kohta. Pärast samateemalise 2.a klassi näidendi esitust, vaadati koos sõprade toetuse
tähtsusest rääkivat vana multifilmi „Äkki õnnestub!“. Lumisest sõbrapäeva hommikust
rääkiva massaaži ja ühise sõbrapäeva kallistuse järel kõlas traditsiooniline lõpulaul "Ära
kõhkle, kui vaja appi on minna... , sest just sina võid olla see, tänu kellele on parem koolitee!"
Päev jätkus lasteaia koolieelikutel ja 1.a klassi õpilastel kooli võimlas, kus TÕG õpetaja Kadri
Aadma juhendamisel mängiti lõbusaid rahvamänge. Koolis toimus ka nutiviktoriin teemal
„Meie Eestimaa“, mis oli korraldatud nii, et igas mälumängu võistkonnas oli seitse liiget: 4
koolieelikut ja 3 õpilast (igast klassist üks). Õpetaja Annika Leviti koostatud küsimused olid
lastele huvitavad ja samas ka mõttetööd pakkuvad. Need koolieelikud, kes mälumängus ei
osalenud, said vaadata õpetaja Jonas Lemmiku juhendamisel 8. klassi õpilaste poolt
demonstreeritud põnevaid füüsikakatseid. Sõbrapäeva ürituse lõpetamisel said kõik lapsed
kaela šokolaadist kuldmedali. Osalejaid oli tulnud üllatusena õnnitlema ka suur Sõber Karu,
kellega sai iga osaleja patsu lüüa ja kellega koos sai tehtud ühispilt.
16. veebruaril 2018 toimus kooli aulas Tallinna Meelespea lasteaia ja Tallinna Õismäe
Gümnaasiumi pidulik ühiskontsert Minu Eesti 100. Kontserdi kava oli tähtpäeva vääriliselt
rahvuslik ja rahvariietes olid ka kõik osalejad. Külalistena olid kontserti kuulamas Tallinna
abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja Haabersti LOV vanem Marek Jürgenson. Pärast ühist
Eesti Vabariigi hümni laulmist avasid ühiskontserdi Meelespea lasteaia direktor Kristina
Märks ja Õismäe Gümnaasiumi direktor Kaja Toomsalu. Toredate luuletuste, laulude ja
tantsuga rõõmustasid kuulajaid Meelespea lasteaia koolieelikud koos oma pisemate

Tallinna Haridusameti konkurss: KOOSTÖÖPROJEKT 2018
kaaslastega. Kooli poolt esinesid etlejad 1.a, 3.a ja 5.c klassist, tantsisid 1.a klassi tantsulapsed
ja 5.a klassi tantsurühm „Undikutsikad“. Lisaks 3.a ja 5.c klassi õpilastele laulsid ka
gümnaasiumi ansamblid „Häälemure“ ning „3XUU“. Kontsert lõppes ühislauluga. /“Minu
Eesti 100“ pildigalerii

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi 11.a klassi õpilaste poolt valmis projekti tegevusi tutvustav
film „MINU EESTI 100“.
Käesolev projekt on jätkusuutlik, kuna hea kogemus tõestas koostöö jätkamise vajadust.
Projektis osalejad julgustavad ka teisi haridusasutusi sarnaseid projekte läbi viima.

Projekti lisad:
Tallinna Meelespea Lasteaia ja Tallinna Õismäe Gümnaasiumi koostööprojekti tegevuskavad.
Käesolev projekt on kajastatud Haridusameti kodulehel ja Haabersti linnaosavalitsuse ajalehes
„Haabersti Postipoiss“ /9.03.2018 lk 5.

