
 

Õpime meeli ja meelega, õpime keeli ja keelega… 

Kevadel 2017 asusime Gulbene lasteaia „Auseklitis“ koordineerimisel tegema Erasmus + K2 

Strateegilise haridusasutuste koostööprojekti „The essence of Sense“, et saada kogemusi 

õppetööks rahvusvahelisel tasandil. Projekti eesmärk on täiendada õpetajate keeleoskust ning 

jagada innovatiivseid ja kaasaaegseid praktilisi õpikogemusi, mida rakendatakse oma lasteaia 

igapäevatöös laste erinevate meelte arendamiseks.  

Käesoleval õppeaastal on saanud projekt hoo sisse ja 23-25. jaanuaril toimus Lätis esimene 

kohtumine partnerriikide vahel. Osalevate riikidena kohtusid Läti, Rumeenia, Hispaania ja 

Eesti, Räpina Lasteaed Vikerkaar, õpetajad. Kolm õppepäeva olid väga praktilised, 

intensiivsed, informatiivsed ning võimaldasid tutvuda erinevate metoodikate ja tööga Gulbene 

linna kahes erinevas lasteaias. 

Esimesel päeval tutvusime meeskonnaliikmetega ja tegime lühitutvustused oma lasteaedade 

kohta. Tajusime, et iga lasteaed võib olla väga omanäoline ja eriline, aga väärtused ja 

prioriteedid on siiski üsna sarnased. Üheskoos arutlesime projekti sisu ja eesmärkide üle ning 

selleks, et projekti lõppedes, oktoobris saaks töö kenasti kokku võtta, panime kirja endi 

ootused kogu perioodile. Gulbene 3.lasteaed tegi põhjaliku ettekande oma lasteaia ja nende 

majas tehtavate projektide kohta. Päeva teises osas töötasime erinevate terade ja seemnetega.  

Kõigepealt kompisime ja tunnetasime meeltega ning lõpuks valmis endale kõige 

meeldivamatest teradest värvikirev õppematerjal. Ülimalt lihtne ja hea tegevus matemaatiliste 

mõistete õpetamiseks. Juhendajate sõnul pidi see praktiline osa olema väga emotsionaalne- 

kedagi paneb nutma ja kedagi naerma. Uskumatu- nägimegi õnnepisaraid ja naersime laginal. 

Teine päev kulus tervenisti praktilistele tegevustele. Läti kolleegid tutvustasid oma lasteaia 

parimaid praktikaid. Meie jaoks uus ja põnev oli liivateraapia- töötamine värvilise liivaga ja 

hot sand box (kuuma liiva kast). Liiv on üks võimas vahend- liimi, vormi, puhu, tunneta jne. 

Tegutsemine kuuma liiva kastis on metoodika, mis tugineb kindlatele reeglitele. Mõnusal 39 

kraadisel liival on nii suur mõjuvõim, et lapsed, kellega muidu on raske tegutseda või isegi 

jutule saada, suudavad seal keskenduda ja spetsialistil on võimalik temaga koostööd teha. 

Teine selle lasteaia eripära on töö taimedega ja naturaalsete materjalidega. Valmistasime 

kärjelehest küünlaid. Veel on kogutud töötamiseks hulgaliselt erinevaid kuivatatud taimi- 

roos, rukkilill, angervaks, saialill, porgand. Erinevate taimede kokku miksimisel valmistas iga 

osalejale endale lõhnakotikese. 

Pärast lõunasööki käisime väikesel ringkäigul rühmades. Tõesti, kui selle lasteaia märksõna 

on töötamine meeltega, siis väljendus see igas rühmas. Kõikjal olid saadaval lastele erinevad 

looduslikud materjalid, mis võimaldavad arendada loovust ja erinevaid meeli. Lisaks oli näha 

mitmetes rühmades, et armastatakse süüa idusid- hernes, redis, läätsed. Meilegi pakuti 

isetehtud leiba ja maitseelamuseks juurde idusid. Viimasel päeval algas kohtumine Gulbene 

noortekeskuse maja tutvumisega, seejärel, niikaua kuni toimus koordinaatorite kohtumine, 

käisid õpetajad Gulbene ajaloo ja kunstimuuseumis. Tutvuti Gulbenest pärit maalikunstnike 

loominguga. Nostalgiat tekitasid ajaloomuuseumis olevad erinevad eksponaadid meie enda 

lapsepõlvest. 



Pärast lõunat tervitas meid sooja vastuvõtuga Gulbene 1.lasteaed. Direktor tegi meile 

ringkäigu õuealal, mis oli väga lastepärane, sisaldas lihtsaid ja mõnusaid puidust atraktsioone. 

Seejärel tervitasid meid lapsed oma õpitud rahvuslike tantsude ja lauludega. Lasteaed on 

liitunud rahvusvahelise programmiga „Eco-school“, mis tekitas suurt äratundmisrõõmu 

Rumeenia kolleegides.  

Kolmas päev lõppes väikese ekskursiooniga Stameriena lossi ja seal lähedal asuvasse kirikusse, 

mis on populaarne üle terve Läti. Õhtu lõppes piduliku õhtusöögiga, kus saime sertifikaadid, et 

oleme läbinud I õppeprogrammi. Kolm päeva möödusid kui lennutiivul ja samas valdas tunne, 

et oleme koos olnud tervelt kaks nädalat. Nüüd on oodata taaskohtumise rõõmu märtsikuises 

Rumeenias, et tutvuda järgmiste parimate praktikatega. 

   

 


