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EESSÕNA
Euroopa haridussüsteem on viimase 20 aasta jooksul palju muutunud. Need
muutused on tingitud mitte ainult tehnoloogilistest ja sotsiaalsetest probleemidest,
vaid suures osas vajadusest leida piisavalt efektiivne metodoloogia, mis võimaldab
igal inimesel saada haridus lähtuvalt oma individuaalsetest vajadustest ja võimetest.
Kahjuks on alushariduse valdkond ümberkorralduste suhtes tundlik, sest
muutused mõjutavad tervikuna üht sotsiaalset gruppi (lapsed vanuses 1,5 kuni 7
aastat) ning selle grupi võimekust omandada õpioskusi. Euroopa lasteaedades
kasutatavate traditsiooniliste õppemeetodite abil on saadud stabiilseid õpitulemusi,
kuid õhku jääb küsimus – kas lasteaiad on teinud kõik selleks, et tagada hariduse
kättesaadavus igale lapsele?
Meie Läti, Rumeenia, Türgi ja Eesti projektipartnerite poolt läbi viidud
uurimus näitab, et pedagoogid on täheldanud, et traditsiooniliste õppemeetodite
kasutamine eelkoolis jätab suure hulga lapsi aastateks õppeprotsessist välja. See
tõdemus nõuab laste individuaalsetel võimetel ja vajadustel põhinevate pedagoogiliste
õppemeetodite välja töötamist vastukaaluks sellistele meetoditele, mis arvestavad
enamuse võimekusega. Sellised uudsed töömeetodid nõuavad küll koolieelses
õppeasutuses töötavalt pedagoogilt suurt tähelepanelikkust ja õpilase hoolikat
jälgimist, kuid annavad samas häid tulemusi lapse individuaalse arengu ja saavutuste
osas.
Ei saa olla vaid üht metoodilist lähenemist, mis võimaldaks pedagoogil seni
kasutusel olev grupile orienteeritud lähenemine ümber kujundada töömeetoditeks, mis
põhinevad laste individuaalsetel vajadustel. Siiski on projektipartnerid täheldanud, et
puudused alushariduslike õpitulemuste saavutamises on tavaliselt seotud ebaefektiivse
pedagoogilise tööga ja viivitusega pedagoogiliste meetodite korrigeerimises.
Efektiivse pedagoogilise töö korraldamisel on kaks eeltingumust. Esiteks on tarvis
pakkuda lapsele, kes on üle elanud suure elulise muutuse tulles kodusest keskkonnast
lasteaeda, kus on suur osakaal sotsialiseerumisel, usaldusväärset ja järjepidevat
õppesisu. Teine eeltingimus põhineb pedagoogilisel pädevusel ja lapse õpistiili
teadvustamisel, sest lapse individuaalsusega arvestamine ja vajadustest lähtumine
võimaldab vähendada lasteaias õppetegevustele kuluvat aega ning samas tõsta selle
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tegevuse efektiivsust. On ülioluline teadvustada lasteaia rolli tähtsust õpioskuste
kujundamises ning seda, et vaid huvitav ning kaasav õppeprotsess saab pakkuda
lapsele positiivseid emotsioone ning soodsaid tingimusi tema arenguks.
Alates 2015. aastast analüüsisid neli lasteaeda (DC4F Lätis, Gazionmanpasa
Anaokulu Türgis, Ioan Popescu eelkool Rumeenias ja Pääsuke Eestis) õppemeetodeid,
millel on otsene mõju lapse oskusele mõista õppesisu. Pedagoogid kasutasid oma
igapäevatöös erinevat metoodikat selleks, et anda õppesisu edasi nii visuaalse,
auditiivse kui ka kinesteetilise õpistiiliga õppijale. Pedagoogid samal ajal nii jälgisid
oma õpilasi kui ka kasutasid uudseid õppemeetodeid, et pakkuda iga õpistiiliga
õppijale sobivat temaatilist õppesisu.
Käesolev käsiraamat sisaldab lisaks visuaalse, auditiivse ja kinesteetilise
(VAK) õpistiili rakendamisoskuste analüüsile lasteaias ka praktiliste nõuannete ja
soovituste kogu igale VAK metoodikat kasutavale koolieelse lasteasutuse
pedagoogile.
Uurimuse esialgsed tulemused näitavad, et VAK metoodika kasutamine
õppeprotsessis võimaldab kaasata suuremat hulka õppijaid ning mõjutab suurel
määral koolieelse asutuse pedagoogi pädevust, tõstab tema loomingulisust ja
tugevdab sidet õpetatava lapsega.
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VAK KONTSEPTSIOONI METODOLOOGIA
"Selleks, et kõike kergemini jäädvustada, on vajalik võimaluse korral kaasata
meeled …nägemismeel ja maitsemeel on tarvis ühendada käelise tegevusega…,
õppematerjali peab lisaks sellele, et sisestada seda kõrvade kaudu, esitama läbi
piltide, et see jäädvustuks silma, kõrva, mõistuse ja mälu kaudu. (…) Õppimine
algab reaalsest kogemusest, mitte suulisest asjade kirjeldamisest.“
J.A. Comenius Didactica Magna

Õppimine on efektiivne juhul, kui õpetaja suudab kindlaks teha õpilase tugevad
küljed ja arendada tema õpioskusi mitmete erinevate õppemeetodite abil.
Interaktiivsed õpetamise ja õppimise tehnikad annavad väga erinevaid tulemusi
olenevalt õpetatava grupi koosseisust. Seda võib selgitada õppija õpistiili ja õpetaja
poolt pakutavate õppimisvõimaluste asümmeetriaga. Seega on oluline, et klassiruumis
pakutavad õppimisvõimalused haaraksid kõiki õpistiile.
Õppemeetodite ja õppimise küsimus ei ole midagi uudset. Alates 70ndatest on
aina rohkem empiirilisi vaatlusi tõestanud, et vaatamata püüdlustele erinevaid
õpikäsitlusi klassiruumi vajadustele kohandada, ei vasta tulemused alati ootustele.
Diferentseeritud ja individualiseeritud õpetamise puhul tuleb arvesse võtta mitte ainult
oodatavaid

õpitulemusi,

vaid

ka

õppijate

psühholoogilisi

tunnuseid

ning

õpikeskkonda.
Õpistiilide kontseptsioon on mõjuva tähtsusega - õppija õpistiili tuvastamine
võib muutusi kiirendada, olla murdepunktiks, mille abil õppijad saavad arendada uusi
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õppimisviise. Selle kontseptsiooni keskpunktis on idee, mille kohaselt on igal lapsel
eelistatav õpistiil, mille olemasolu saab teha kindlaks spetsiifiliste testidega. Õpetajad
saavad õppeprotsessi efektiivsemaks muuta, õpetades last tema eelistatava õpistiili
järgi. See omakorda aitab saavutada seatud eesmärke ja loob raamistiku erinevate
õpikäsitluste kasutamisele õppeprotsessis.

Õpistiili määratletakse kui personaalset kalduvust, mis mõjutab õpilaste
võimet omandada informatsiooni, suhelda eakaaslaste ja õpetajatega ja osaleda
õppetegevustes.

Need personaalsed kalduvused peegelduvad inimese arutlus –ja

kujutlusvõime avaldumises, informatsiooni töötlemismeetodites, teatud aistingu
eelistuses, sotsiaalsetes suhetes ja füüsilise ruumi tunnetuses. (Grasha, 2002)
Seega kätkeb õpistiil endas kahte peamist mõõdet: psühholoogilist ja
tegevuslikku. Õpilaste tegevuste praktilised aspektid põhinevad psühholoogilistel
mehhanismidel ja reageeringutel, mis ilmnevad kaudselt, läbi tegevuste, mis
esmapilgul ei paista õpilase rolliga otseselt seotud olevat. Kuna õpistiil on mitmete
faktorite koosmõju tulemus, on oluline käsitleda selle optimaalset väljendust kui
nende faktorite summat. Kuna õpistiil püsib pika aja jooksul muutumatuna ja on iga
inimese puhul unikaalne, on tegelikult äärmiselt oluline kaasata see ka
tunnetusprotsessi.
"Õppeprotsess on aktiivne ja konstruktiivne protsess, mis toimub alati kindlas
kontekstis, on situatsioonipõhine, mitmemõõtmeline ja süstematiseeritud ning
õpitulemusi ei saa ette ennustada, kuna nende arendamine on individuaalne ja sõltub
situatsioonist (Siebert, 1999), seega sõltuvad tulemused teadmiste struktuuri
organiseeritusest ja tunnetuslikust aspektist, mis mõjutavad viisi, kuidas inimene
selekteerib, tõlgendab ja salvestab informatsiooni.
Õppimist defineeritakse kui vaimsete/kognitiivsete toimingute ja strateegiate
viimistlustoimingut.

Õppimine

on

teatud

protsess,

mis

õppimisjärgnevust. Õppeprotsessis saab välja tuua järgmised etapid:

puhul

eristatakse
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-

materjali tajumine

-

teadmiste seedimine ja mõistmine

-

meelde jätmine

-

rakendamine

-

teadmiste värskendamine

-

teadmiste üle kandmine
Õppimismotivatsiooni

tekkimise

eelduseks

on

õpilase

õppetegevuses

osalemine ja õpiülesannete lahendamine.
Kokkuvõtteks võime öelda, et koolis õppimine on mnemooniline teadmiste
omandamise protsess, mille käigus toimub aktiivne informatsiooni seedimine, nii
intellektuaalsete kui ka motoorsete oskuste ja harjumuste ning hoiakute kujundamine.
Õppeprotsessi käigus ilmnevad õppijate individuaalsed erisused ning tulevad esile
õpilastele omased õpistiilid.
Õpistiil määrab tunnetusliku viisi, kuidas teatud tüüpi informatsiooni
seeditakse, organiseeritakse ja talletatakse.
Õpetamisstiili määratletakse kui hulka suhteliselt muutumatuid õpetamise,
suhtlemise, õpilastega koostöö tegemise, õpisituatsiooni valiku ja oodatavate
tulemuste ning käitumise omaks võtmise struktuure.
Õpistiilid ja õpetamisstiilid on
tegelikult käitumis -või tegevusviisid,
mida

nii

õpetajad

õppeprotsessis
käitumine
õpikeskkonda

kui

õpilased

ilmutavad.

Õpilaste

näitab,

kuidas

tajuvad,

nad
sellega

suhestuvad ning sellele reageerivad
(Ladd ja Ruby, 1999).
Õpetamispraktika

on

tõstatanud

mitmeid

küsimusi

õpistiilide

ja

õpetamisstiilide kokku sobivuse ja nende kasutamise paindlikkuse kohta.
Esiteks on kognitiivsete õpikäsitluste ja õpistiilide kontseptsioonis probleeme
ja vastuolusid. Õpistiilide uurimisalal ei ole ühtset kokkulepet asjasse puutuvate
õppeainete, psühholoogia, pedagoogika ega neuroteaduse osas. Samal põhjusel
kasutatakse ühesama mõiste kohta erinevaid nimetusi, nagu õpistiil, mõtlemisstiil,
kognitiivne

stiil,

kognitiivne

strateegia,

õppimisvõimekus,

õppimisviis,
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õppimistingimused. Kõige sagedamini kasutatakse sünonüümidena mõisteid õpistiil ja
kognitiivne stiil. Kognitiivseks stiiliks nimetatakse inimese poolt eelistatumat
tajumise, info uuendamise ja mõtlemise viisi või erilist informatsiooni mõistmise,
talletamise, töötlemise ja kasutamise moodust (Woolfolk, 1998).
Dumitru näitab, et õpistiil sisaldab lisaks kognitiivsetele elementidele ka
tundeelulisi ja psühhomotoorseid elemente, mis on üles ehitatud teemapõhiselt ning
milles on teatud treeningjooned ning kogum eeskirju, mis kaasnevad tegelike
õpitulemuste saavutamisega (Dumitru, I. al., 2008). Õppeprotsessis avalduvad
õpilaste individuaalsed erinevused, eristuvad isikupärased stiilid, mida nad
õpisituatsioonis kasutavad. Iga inimene kasutab õpisituatsioonis, õppeülesande
lahendamisel isiklikku lähenemist, igaühel on kindel viis, kuidas teatud teemaga
tegeleda.
Õpistiil

on

õpistrateegia

väljendus, mis sõltub konkreetsest
õppetegevusest. Erinevalt kognitiivsest
stiilist,

mis

protsessi
kontrollimist,
kontrollitakse

eeldab

kognitiivse

organiseerimist

ja

organiseeritakse
õpistiili

õpistrateegiaid

ja

ja
puhul

teadmiste

omandamise protsessi.
N. Entwistle räägib sellest, kuidas õppimisele läheneda (õppimisele
lähenemine), mille kaudu ta mõtestab lahti ka õpistiili ning kirjeldab tähendusele
suunatud mõtlemist, põhjalikku lähenemist õppimisele, õpitu kasutamist uues
situatsioonis,

pinnapealset

lähenemist

õppimisele,

teadmiste

omandamise

suundumust, edule suunatud lähenemist õpetamises (Entwistle, N., 1988).
Ta väidab, et neid muutujaid tuleb võtta arvesse õppesisu koostamisel ja
õppimise kontekstis.
P. Wyman usub, et õppimise
hõlbustamiseks
personaalse
teadvustada,

on

õpistiili

vajalik

mõista

eelistusi

millise

ning

õpistiili
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kasutamine tagab efektiivseima viisi
õpitu mõistmiseks ja talletamiseks.

Õpistiile

vaadeldakse

kui

õpilase

individuaalseid

reageerimisviise

õppeprotsessis. Nende analüüs ja kasutamine on olulised pädevuspõhises õpetamises.
Nii kooli osakaalu muutumine õpilaste globaalses treenimisprotsessis kui ka
erinevates olukordades vajalik paindlikkus ning kohanemisvõime nõuavad õpilaste
sotsiaalse ja psühholoogilise pagasiga arvestamist. Teisest küljest avalduvad
õppekava ja testide sisu kaudu õppeprogrammi põhieesmärgid. Seega sõltub õpitu
mõistmine ka hindamise kvaliteedist, sellest, millisel määral see kattub klassiruumis
õpetaja poolt edasi antuga.
Õpistiil

koosneb kognitiivsetest,

emotsionaalsetest

ja füsioloogilistest

tunnustest, mida võib käsitleda kui „suhteliselt stabiilsed indikaatoreid selle kohta,
kuidas isik õpikeskkonda tajub, sellega suhestub ning sellele reageerib“ (Keefe, 1982,
Kauchak and Eggen, 1998). Sellele lisandub ka isiksuslik dimensioon. Ükski õpistiili
mudel pole täiuslik või lõplik ega kriitika poolt kõigutamatu. Igaüks neist tõstab esile
mõningaid aspekte, jättes samas teised kõrvale ning kõigil neil on nii tugevaid kui
nõrku külgi.
Õpistiilide küsimus on enim seotud koolis kasutatavate õppemeetoditega.
Tänapäeva hariduses on esiplaanil idee, et hariduslikust vaatepunktist ja õppimise
tõhususe seisukohast on hädavajalik uurida õpistiile ja õigeid meetodeid, mille abil
arendada nõutavaid õpioskusi.
Õpistrateegia arengut soodustab
õpistiilide dominantsete tunnuste ning
igale stiilile sobiva

lähenemisviisi

teadvustamine.
Tõhusalt õppival õpilasel (Harpe, Kulski ja Radloff, 1999, p.110) on järgmised
iseloomulikud tunnused :
-

tal on kindlad õppeesmärgid;

-

ta valdab laia hulka õpistrateegiaid ning teab, millal neid kasutada;

-

tal on oskus efektiivselt käepäraseid vahendeid kasutada;

-

ta teadvustab oma tugevusi ja nõrkusi;

-

ta mõistab õppeprotsessi kui sellist;
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-

ta oskab oma emotsioone kontrollida;

-

ta vastutab oma õppeprotsessi eest;

-

ta oskab oma õppeprotsessi planeerida, jälgida, hinnata ja kohandada
Õppeprotsessi mudel on kehtiv ja laiahaardeline vahend, mis ainsana suudab

tuvastada isikut mõjutavate õpistiilide arvukaid elemente (Shaughnessy, 1998). On
olemas laialdane hulk stiile.
Kõige mõjukama õpistiilide mudeli on loonud Dunn ja Dunn (1978). Selles on
ühendatud sisemise ja välise motivatsiooni elemendid. See mudel viitab sisuliselt
viiele tegurile, mis määravad ja mõjutavad õpistiile:
-

keskkondlik faktor (tingimused, milles leiab aset õppeprotsess);

-

emotsionaalne

faktor

(motivatsioon,

visadus,

vastustusvõime,

kohanemisvõime/kohanemisvõime puudumine, vajadus struktuuri järele);
-

eakaaslaste surve faktor (individuaalse töö või rühmatöö eelistamine);

-

füsioloogilised faktorid (visuaalse, auditiivse või kinesteetilise õpistiili
eelistamine, nn hommiku –või õhtuinimene);

-

psühholoogilised faktorid (analüütiline, globaalne, impulsiivne või
reflektiivne informatsiooni töötlemise mudel).

,,Õpilased suudavad

õppida mida

iganes, kui õppematerjali antakse edasi
meetodite

abil,

mis

sobivad

õpilase

õpistiiliga; samad õpilased ebaõnnestuvad,
kui materjali edastatakse viisil, mis õpilase
tugevaid külgi ei arvesta.'' (Dunn, R, 1990)
R. Dunn tegi järelduse, et õpilaste tulemused on paremad, kui õppemeetodeid
kohandatakse vastavalt nende poolt eelistatud õpistiilile. Sellele järeldusele jõudis ta
läbi uurimuse, mis tõestas, et

õpilased, kelle tugevaid külgi võeti sobivaima

õppemeetodi leidmisel arvesse, said 75% võrra paremaid hindeid kui testgrupis olnud
õpilased (R. Dunn & Shaughnessy, 1998).
A. Kolb'i arvamuse kohaselt väljendab õpistiil käitumises toimuva muutuse
kindlat viisi, mis saavutatakse elukogemuse, reflektsiooni, katsetuste või planeerimise
teel. Kolb' i teooria toetub kognitiivsele aspektile ja toetab kogemuslikku õpet ning
toob välja neli õpistiili, mis põhinevad neljal õppimise etapil. Need on õppimine läbi
emotsiooni, läbi jälgimise ja vaatluse, õppimine läbi mõtlemise ja läbi tegevuse:
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a) konvergentne stiil – konkreetsuse eelistamine, deduktiivse arutluskäigu
kasutamine;
b) divergentne stiil - abstraktsel tasandil mõtlemine, hea kujutlusvõime,
emotsionaalsed kogemused, süvenenud rohkem isikutesse kui asjadesse;
c) assimileeruv stiil – loob reflektiivse vaatluse põhjal ideid abstraktsel
tasandil, eelistus luua teoreetilisi mudeleid kasutades induktiivset arutluskäiku selleks,
et moodustada erinevate vaatlustulemuste põhjal terviklik mudel;
d) kohanduv stiil – vahetu kogemuse eelistus, lakkamatu vajadus
eksperimenteerida, riskeerimisaldis käitumine.
Õpistiilide ja õppimisvõimekuse vahelistes suhetes esindavad õpistiilid
„heuristilise õppimise kõrgeimat taset, mis hõlbustavad teatud võimete kõrgemat
arengut“ (Kolb 1984). Kolb´i teooria järgi on õpilaste õpistiilide mõistmine kasulik
mõlemale poolele. Õpilased saavad aru, kuidas oma õppimisviisi muuta nii, et teatud
teadmiste omandamine oleks võimalikult efektiivne, õpetajad saavad oma
õpetamismeetodeid vastavalt kohandada ning nii areneb klassiruumis kestva dialoogi
kaudu vastastikune empaatia.
Kõige lihtsam ja levinum õpistiilide liigitus põhineb sensoorsel stiilil, mida
tuntakse VAK mudelina. Selle mudeli põhjal eristatakse kolme õpistiili: visuaalne,
auditiivne ja kinesteetiline.

VISUAALNE
NÄEN

AUDITIIVNE

KINESTEETILINE
TEGUTSEN

KUULEN

Viisil, kuidas me informatsiooni töötleme, kasutades selleks põhiliselt üht
tüüpi aistingut, on sügav mõju sellele, kuidas me õpime ning see muudab
mõistetavaks selle, miks on erinevatel inimestel kas raske või kerge informatsiooni
vastu võtta ja töödelda. Enamiku teooriate puhul põhineb õpistiilide liigitus
sensoorsetel või sotsiaalsetel faktoritel.

12

VAK MUDELI ISELOOMUSTUS
Visuaalse õpistiiliga inimesed töötlevad infot nägemismeele abil ja saavad
edastatavast materjalist rohkem kasu, kui see sisaldab piltmaterjali või videoid.
Auditiivse õpistiiliga inimesed õpivad paremini kuulates ja kinesteetilise õpistiiliga
isikud õpivad läbi puudutamise või liikumise (Dumitru A, 2011).
VAK mudeli üht vormi nimetatakse ka VARK mudeliks. Selles eristatakse
lisaks eelmises lõigus kirjeldatud kolmele õpistiilile ka õpistiili, mille puhul inimene
õpib paremini lugedes ja kirjutades.

Visuaalne – Näen seda
Auditiivne – Kuulen seda
Loen/Kirjutan seda
Kinesteetiline – Teen seda
Me õpime põhiliselt läbi kolme meele: nägemis-, kuulmis- ja kompimismeele.
Üldjuhul kasutatakse kõiki kolme meelt, kuid üks või rohkem neist on dominantsed.
Dominantne õpistiil määrab selle, kuidas on inimesel uut infot kõige parem vastu
võtta. Õpistiili valik võib sõltuda ka konkreetsest ülesandest. Õpilane võib eelistada
üht tüüpi ülesannete puhul üht ja teist tüüpi ülesannete korral teist õpistiili. Väga
vähesed inimesed kasutavad õppimiseks ainult üht kindlat õpistiili. Enamus kasutab
korraga nii dominantset kui ka sekundaarset stiili. Uuringud on näidanud, et 65%
elanikkonnast on visuaalsed, 35% auditiivsed ja ainult 5% on kinesteetilised õppijad.
Õpetajat aitab õppemeetodi valikul kõige enam õpilastelt saadud tagasiside.
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Auditiivset stiili eelistavad
õppijad saavad üldjuhul paremini aru
kui info edastatakse neile suuliselt,
suudavad kergesti meelde jätta suulisi
käsklusi ning talletavad infot paremini
siis, kui arutlevad käsitletava teema
üle.
Auditiivset stiili eelistavad lapsed omandavad õppematerjali reeglina juba
tunnis, kuid õpivad palju ka iseseisvalt. Informatsiooni talletamiseks on neil abi
häälega lugemisest. Veel mõned auditiivse õppija tunnused on:
- neile meeldib arutlemine klassis ja väikses rühmas;
- neile meeldib rääkida;
- neile ei valmista raskusi teiste juuresolekul oma arvamuse avaldamine;
- saavad asjadest paremini aru kui räägivad neist;
- selgitavad meelsasti kaasõpilastele õppeülesannete sisu;
- neil on hea mälu;
- eelistavad õppimise ajal muusikat kuulata;
- neil on head tulemused emakeeles ja võõrkeeles;
- neile jääb kuuldu kergesti meelde;
- nende jaoks on raske pikka aega vaikuses töötada;
- neile jääb õpitu paremini meelde suulise kordamise ja arutlemise abil;
- nad eelistavad dialooge ja muusikat sisaldavaid õpitegevusi;
- kui õppimises ilmnevad raskused, kirjeldavad nad suuliselt, mis on vaja
teha, et tulemused paraneksid;
- nad vajavad suulist selgitust.
Visuaalne õpistiil on kõige levinum. Selline õppija jätab kirjalikku materjali
kõige paremini meelde lugedes, talle on abiks diagrammid, töölehed, pildid, joonised
jne.
Visuaalsetel õppijatel on parem infot meelde jätta kui nad visandavad tabeli või
joonistusena käsitletava teema põhiidee. Neil on fotograafiline mälu.
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Visuaalse õppija tunnused on:
-

nad vajavad lisaks selgitusele visuaalseid abimaterjale;

-

vajavad õppimise stiimulina kaarte, diagramme;

-

jätavad hästi meelde silmaga nähtavaid detaile;

-

eelistavad näha, kuidas mingit asja tehakse;

-

ümbritsevad hääled hajutavad kergesti nende tähelepanu;

-

neile meeldib kasutada värve, infot alla joonida;

-

teksti tõlgendamiseks kasutavad visuaalsete materjalide abi;

-

nende õppevahendid ja töökoht on alati korras;

-

mõtestavad õppematerjali lahti omal moel (diagrammid, joonised, mõttekaart);

-

kinnistavad teadmisi ja kordavad materjali lugedes ja loetut ümber kirjutades;

-

kasutavad arvutit.
Kinesteetiline õpistiil keskendub saadud informatsiooni rakendamisele.

Kinesteetilistel õppijatel võib olla probleeme teoreetilise mäluga. Teisest küljest
omandavad ja säilitavad nad teadmisi kõige paremini ise aktiivselt õppeülesannetes
osaledes.
Iseseisvalt õppides saavutavad
nad häid tulemusi siis, kui uut infot on
võimalik

omandada

läbi

isiklike

kogemuste.
Kinesteetilise õppija tunnused on:
-

nad tahavad erinevaid materjale oma käega katsuda;

-

neile jääb hästi meelde see, mida nad on läbi teinud;

-

nad on füüsiliselt õppeprotsessi haaratud ja õpivad läbi isikliku kogemuse;

-

neile meeldib arvutit kasutada, ehitada ja nad teavad, kuidas erinevaid
materjale kasutada;

-

nad ei suuda kaua ühe koha peal olla, tahavad liikuda;

-

neile meeldib õppimise ajal „mängida“;

-

neile meeldivad liikumismängud;

-

neile meeldivad rollimängud;

-

nad nn „räägivad“ kätega.
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ÕPISTIILIDE IDENTIFITSEERIMINE JA KASUTAMINE
Õpistiilide äratundmine ja nendega seotud eripärade mõistmine nõuab
erinevate meetodite, lähenemisviiside ja õppematerjali esitamisviiside kasutamist.
Õpistiilide välja selgitamine aitab mõista õpilase suhet õppimisega. Õpetaja saab
õpilast jälgides kindlaks teha, kuidas õpilane õppida eelistab. Pedagoogid peaksid
analüüsima õpilaste käitumist erinevates õpisituatsioonides ja võtma vaatluse
tulemusi arvesse tundide ette valmistamisel. Heade tulemuste saavutamiseks saavad
nad valida sobivamaid õppemeetodid, kasutada erinevaid lähenemisviise ja leida
sobivaim aeg õppimiseks.
Sobivaima õpistiili teadvustamine on kasulik nii õpilasele kui ka õpetajale.
Õpilane saab teada oma eelised, puudujäägid ja vajadused ning saab tõsta oma
enesekindlust valides endale sobivaima õppimisviisi. Õpetaja peaks õpilasele sobiva
õpistiili välja selgitamiseks talle andma lahendada erinevat liiki ülesandeid. Õpilase
õpistiili identifitseerimine aitab välja selgitada õpilase negatiivsete õpitulemuste
põhjuse ning arendab koostööd õpilase, õpetaja ja lapsevanemate vahel. Õpetaja peab
arvestama tekkinud õpiraskustega ning leidma õpilase võimetele vastava lähenemise.
Õige lähenemine aitab paremini õppetegevusele kuluvat aega ja rühmatööd
planeerida. On oluline kaasata õppimisse kõik meeled, et iga õpilane saaks õppetöös
osaleda.

Tuleb siiski arvesse võtta seda, et üks õpistiil pole parem kui teine. Need on
lihtsalt erinevad lähenemised. Õpetajad peavad hoiduma pidamast ühte stiili paremaks
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või loomingulisemaks. Kõik stiilid on õige kasutamise korral ühtmoodi produktiivsed.
Õpistiil aitab õpilastele individuaalselt läheneda, seda tohiks kasutada õpilaste
mingisse gruppi liigitamiseks. Õpilase jaoks tähendab õpistiil nende poolt
eelistatuimat õppimisviisi, mitte ei näita, millisel alal on õpilane kõige tugevam või
nõrgem. Individuaalse stiili välja selgitamine toob kasu vaid siis, kui valitakse ka
sobivad meetodid selle õpistiiliga lapse õpetamiseks.
Igal õpetajal on inimesena ka isiklik eelistus õpistiili osas. Üks ohukohti on, et
õpetaja kasutab õppeprotsessis vaid iseenda õpistiilile sobivaid meetodeid, sest tema
eelistab nii õppida, ning seetõttu jäävad tähelepanuta temast erineva õpistiiliga
õpilased.
Kokkuvõtteks võib öelda, et õpistiili eelistus kujuneb välja aja jooksul
erinevate õppimiskogemuste toel, kuid stiil sõltub paljuski õpilase isiksusest. Seetõttu
on oluline, et õpetaja kasutaks võimalikult palju erinevaid õpitegevusi. Samas sõltub
õppeprotsessi efektiivsus õpistiilide ja õpetamisstiilide omavahelisest sobivusest,
sellest, kas tunni ülesehituses ja läbi viimine vastavad õpilaste huvidele, vajadustele ja
vanusele.
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METOODOLISED SOOVITUSED VAK
PÕHIMÕTETE KASUTAMISEKS
LOODUSAINETE ÕPETAMISEL LASTEAIAS
KESKKONNAÕPETUS
Keskkonnaõpetuse eesmärgiks lasteaias on see, et laps teadvustaks teda
ümbritsevat loodust, tunneks loomi ja teaks, kuidas neid hoida ja kaitsta.
Õpilaste uudishimu saab edukalt ära kasutada loodusvaatluste tegemisel ja
ümbritseva reaalsuse uurimisel. Lapsed näevad tihtipeale asju, millele täiskasvanu
tähelepanu ei pööra. Keskkonnaõpetuse väga tähtis osa on katsete tegemine. Ideaalne
oleks, kui õpetaja teeks igas keskkonnaõpetuse tunnis katseid, kas siis tunni
sissejuhatavas osas, õpilastes uue materjali vastu huvi äratamiseks, tunni keskosas
teadmiste kinnistamiseks või tagasisideharjutusena.
Katse läbi viimise eelduseks on
see, et laps on huvitatud asjade
vaatlemisest,

on

uudishimulik,

teadmishimuline.
Katsete tegemine tekitab lastes positiivset emotsiooni, annab õpilasele
võimaluse katsest saadud kogemusi tulevastes tegevustes kasutada. Katsemeetod
annab lasteaialapsele võimaluse aktiivselt õppetegevuses osaleda, õpilane paneb
tähele, moodustab küsimusi, leiab neile vastuseid.

Kujuneb ja areneb ka lapse

arutlusvõime, õpilased omandavad oskuse hüpoteese püstitada ja tõestada.
Katset läbi viies omandavad õpilased praktilisi oskusi, arendavad loogilist
mõtlemist ja loomingulisust. Lastel on vaja nähtuste mõistmiseks esemeid näha,
puudutada, kuulda, maitsta ning see toimub kolme põhilise meele abil, milleks on
nägemis-, kuulmis- ja kompimismeel. Enamik lastest kasutab info saamiseks kõiki
kolme meelt. Siiski on üks neist meeltest tema puhul dominantne ning see määrab,
milline on talle kõige sobivam õppimisviis.
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Visuaalse

õpistiiliga

lapsed

oskavad taimega kokku puutudes seda
kirjeldada

(värvus,

kuju,

suurus),

nimetada selle osi, arvata ära selle
kasutusala, märgata keskkonnategurite
mõju taimedele.

Kinesteetilist õpistiili eelistavad
õpilased kasutavad kareduse, paksuse
ja

konsistentsi

määramiseks

kompimismeelt, lillede või puuviljade
lõhna

nuusutamiseks

lõhnameelt,

puuviljade ja juurviljade maitsmiseks
maitsemeelt. Nad võivad ka õpetaja
juhendamisel istutada erinevaid taimi
ja seeläbi õppida loodust austama.
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Auditiivset õpistiili eelistavad lapsed räägivad loodusvaatluste tulemustest ja
järeldustest.
Õpetajad

kasutavad

kõige

sagedamini frontaalset meetodit, kuid
teevad lastega nii individuaalse tööd
kui ka rühmatöid. Õpilastele meeldivad
kõige

rohkem

teemad,

kuna

loomadega
lisaks

seotud

loomapiltide

vaatamisele saab laps tihti ka loomaga
otseselt

kokku

puutuda.

Rühma

kutsutakse näiteks külla koer, kass,
papagoi, küülik.
Loomateema puhul saavad visuaalsed õppijad looma kirjeldada (värvus, kuju,
loomade arv, suurus), looma väliseid tunnuseid nimetada, kaht või enamat looma
võrrelda. Auditiivsed õppijad kuulavad ja eristavad loomahääli, liigitavad hääle järgi
erinevaid loomalapsi. Kinesteetilised õppijad panevad kokku loomapuslesid,
imiteerivad loomade liigutusi.
Teemasid nagu vesi, õhk ja muld saab omavahel lõimida. Võib uurida vee
füüsilisi omadusi, selles saab lahustada erinevaid aineid, uurida selle tihedust ning
rääkida sellest, kui vajalik on see loomade ja taimede eluks.
Õhuteemalistes katsetes saab uurida näiteks õhtu tihedust, õhurõhku, külma ja
kuuma õhku, lennumasinaid, õhu tähtsust looduses jms. Katsete tegemiseks vajalikud
juhendid on kättesaadavad kõigile, katseid saab läbi viia kogu klassiga, või
individuaalselt, katse käigus saab teostada visuaalse ja kinesteetilise stiili jaoks
sobivat vaatlust ja auditiivsele sobivat arutlust ning selgitust.
Loodusteadmisi omandatakse otseselt loodusega kokku puutudes, lähiümbruses
asuvaid looduslikke esemeid ja nähtusi vaadeldes. Selliste esmaste teadmiste juurest
saab edasi liikuda keskkonnateemade ja loodusnähtuste mõistmise juurde. Õpetaja
saab õpetada läbi katsete selliseid teemasid nagu liikumine, lihtsad vooluringid,
plastne ja elastne deformatsioon, heli tekitamine ja salvestamine, aine tihedus,
erinevad ained, planeetide liikumine, öö ja päeva vaheldumine, meeleorganite töö,
hõõrdejõud, veeringlus, sademete teke, vikerkaare moodustumine jne.
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Kokkuvõtteks võib öelda, et keskkonnateaduse õpetamine katsete abil, mis on
kohandatud kõigi kolme õpistiili jaoks sobivaks, soodustab õpetamist ning aitab
eelkooliealises lapses looduse vastu huvi äratada

MATEMAATIKA
Selleks, et lapse õpitulemused oleks ka koolis head, on oluline juba lasteaias
kindlaks määrata tema õpistiili eelistus. Kui õpistiil on määratletud, saab õpetaja
heade tulemuste saavutamiseks rakendada sobivaimat õpetamise, õppimise ja
hindamise strateegiat.
Grupitöö läbiviimine matemaatikas nõuab hoolikat õppemeetodite ja
materjalide valikut ning head didaktilist lähenemist. Õpetaja peaks iga õppeaasta
alguses määrama kindlaks laste õpistiili eelistuse, sest eelkooliealiste laste õpigrupp
on heterogeenne. See koosneb küll enam-vähem samaealistest lastest, kuid need
lapsed on väga erineval füüsilise ja vaimse arengu tasemel.
Visuaalse õpistiili eelistusega
lapsi

on

kerge

ära

tunda.

Neid

huvitavad pildid, raamatud, kujundid ja
tähed,

joonistamine

ning

kunst.

Visuaalse õpistiiliga lapsed on väga
tähelepanelikud

ja

panevad

tähele

erinevaid näoilmeid.
Nende tugev külg ongi tähelepanelikkus. Nad toetuvad info mõistmisel ja
meelde jätmisel oma vaatlusoskusele. Nende laste jaoks on tarvis matemaatika
õppematerjal muuta visuaalselt huvitavaks, kasutada ülesannete lahendamise
abivahenditena juurvilju, puuvilju, lilli, pilte, mänguasju, mängužetoone, PowerPoint
esitlusi ja filme.
Eelkooliealiste laste puhul võib õppetegevuses kasutada värvimislehti,
ringitamis –ja ühendamisülesandeid, lünkade täitmist. Töölehed peavad olema kenasti
kujundatud, ülesanded hästi lehele paigutatud, korraga ei tohi olla liiga palju
ülesandeid. Õpetaja ei tohiks unustada ka seda, et need lapsed on väga loomingulised
ning peaks laskma neil teha kollaaže, joonistusi ja mudeleid.
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Õpetaja poolt kasutatud õpetamisstrateegia eelduseks on, et pedagoog tunneb
hästi oma õpilasi ning tal on põhjalikud teadmised koolieelsest pedagoogikast.
Visuaalse õppija puhul on mõned kasutatavatest meetoditest: vaatlus, õppemängud,
pildi järgi loo koostamine, kunstinäituste külastamine. Õppematerjalid peaksid olema
mitmekesised, näiteks tunduvad eelkooliealisele lapsele atraktiivsed erinevad
kujundid, värvid, asjade huvitav paigutus. Näiteks saab hulga mõiste ja mõistete „üks“
ja „mitu“ õpetamisel kasutada 50 cm läbimõõduga ringe, mängužetoone, kujukesi,
mänguasju, kujundikonstruktori komplekti. Nende esemete abiga saab õpetada
põhiarvu mõistet, lasta lastel rühmitada sama arvu erinevaid esemeid.
Geomeetria

tundide

sissejuhatuse

osas

saab

õpetaja

kasutada

kujundikonstruktori komplekti, erineva kuju, suuruse ja värviga esemeid, mänguasju,
pilte ja arvutimänge. Pooleteise kuni kolmeaastastele lastele tutvustatakse ringi ja
ristkülikut, õpetatakse neid kujundeid eristama, sarnase kujuga esemeid ümbrusest
otsima ja ära tundma.

Põhivärvide: punase, kollase ja sinise õpetamisel võib õpetaja kasutada
alguses erinevaid pilte, kus need värvid esile tulevad, siis võtta kasutusele seda värvi
esemed või mänguasjad. Õpetaja pöörab tähelepanu õige värvi ära tundmisele ja sõna
õigele hääldusele.
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Auditiivset õpistiili eelistavad lapsed võtavad uut info kõige paremini vastu
kuulates. Neil on kõrgesti arenenud kuulmismeel ja kontsentratsioonivõime ning nad
talletavad infot kuulates. Sellistele lastele meeldib ülesannete lahendamise ajal
muusikat kuulata. Nad kasutavad maailma avastamiseks, suhtlemiseks, selgitamiseks,
rääkimiseks ja arvamuse avaldamiseks oma kuulmismeelt. Nad jätavad hästi meelde
laulukesi. Auditiivsele lapsele sobib õppida muusika, rääkivate mänguasjade,
audioraamatute abiga.

Sobivad õppemeetodid on: muusikalised mängud, vestlus, muusika saatel
selgitamine. Seeläbi arendatakse ka lapse loomingulisust. Auditiivse õppija jaoks on
vaja varuda CD-sid õppelauludega, muusikalisi mänguasju, kellukesi, tamburiine.
Võib kokku leppida, et igale numbrile vastab sama arv helisid, igale värvile on oma
laulusalm. Õpetaja kasutab põneva teadmiste maailma tutvustamiseks sõnu, muusikat
ja muusikalisi mänge.
Tihti kasutatakse meetodeid nagu vestlus, selgitus, „kuue mõttemütsi“
meetodit, „Tean, tahan teada, sain teada“ harjutust. Tavaliselt kasutatakse
õpetamiseks frontaalset meetodit.

23

Kinesteetilist õpistiili eelistavaid õppijaid nimetatakse ka kompimis-kinesteetilisteks.
Nad kasutavad maailma avastamiseks kompimismeelt ning armastavad liikumist.
Matemaatilistes tegevustes saab lapse kinesteetilist kalduvust hästi ära
kasutada: saab sorteerida, võrrelda, esemetest hulki moodustada. Geomeetriliste
kujundite õpetamisel saab kasutada erinevaid materjale, millest neid kujundeid
vormitakse. Seejärel saab neidsamu ise valmistatud kujundeid võrrelda.

Kinesteetilise lapse õpetamisel tuleb tundi hoolikalt planeerida, kasutada
aktiivõppemeetodeid, innustada lapsi füüsiliselt õppetegevustes osalema.
Kinesteetiliste

õppijate

jaoks

on

sobivaimad

muusikalised

mängud,

liikumismängud, aktiivne vaatlus, rollimängud, võistlusmängud. Õpetaja saab
õppematerjali edastada kaasates lapse kompimis –ja haistmismeelt. Loendamise
õpetamisel saab abivahendina kasutada hüppepalli, mõistete väike ja suur puhul võib
astuda hiiglase ja päkapiku samme jms.
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VAK KONTSEPTSIOONI PRAKTILINE
KASUTAMINE
Selleks, et toetada VAK kontseptsiooni kasutamist pedagoogilises töös, on
projektipartnerid koostanud praktilised töövahendid, mis on kättesaadavad trükitud
kujul ja internetipõhiselt.
VAK Loodusainete Õpetamise Komplekt koosneb neljasajast temaatilisest
tegevusmängude kaardist, millele on kantud temaatiline sisu koos tegevusjuhistega.
Õpetaja saab valida 4 teema hulgast: katsed, matemaatika, füüsika ja keemia,
bioloogia ja keskkond. Iga kaart on koostatud kasutamiseks kolmes erinevas vanuses
lastele ja sisaldab kõigile kolmele õpistiilile sobivaid tegevusi. Tegevusmängude ja
metoodika näidised on ära toodud järgmises peatükis.
Grupitöö ala plaan on projektipartnerite poolt kasutusele võetud õppimise ja
õpistiilist lähtuvate tegevuskeskuste plaan.
Vahendite plaan on soovituslik õppeprotsessis kasutatavate õppevahendite
nimekiri.
Soovitused lapse töökoha organiseerimiseks on partnerite poolt välja
töötatud juhend, mille järgi saab luua sobivaima õpikeskkonna loodusainete
õpetamiseks.

25

NÄITED VAK KONTSEPTSIOONIL
PÕHINEVATEST MÄNGULISTEST
TEGEVUSTEST
BIOLOOGIA. TEEMA „MIS ON JUUR?“

NÄIDE MÄNGULISTE TEGEVUSTE KORRALDAMISEST:
Pedagoog tervitab lapsi hommikul ja näitab, et tal on täna kaasas kinnine
korv. Pedagoog: „Kallid lapsed, sellel nädalavahetusel olin ma maal ja võtsin
kaasa korvi sügiskingitustega. Kas te oskate arvata, mis need olla võiks?“
Lapsed proovivad arvata.
Pedagoog: „Kas te mäletate, mida me tegime meie aias kevadel ja suvel?“
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Pedagoog laseb lastel väljendada mõtteid ja tuletab neile meelde, et nad
istutasid ja kasvatasid juurvilju.
Pedagoog: „Kas vaatame, missugused juurviljad meil nüüd on?“
Pedagoog näitab porgandeid, peete ja rediseid. Küsib iga juurvilja nime ja
värvust.
Pedagoog: „Püüame järjestada juurviljad väikseimast suurimani!“
Pedagoog jagab lapsed gruppidesse ja jagab igale grupile juurvilju ja laseb neil
juurvilju sorteerida. Motiveerib lapsi juurvilju omavahel jagama, et nad saaksid
rohkem asju katsuda.
Pedagoog: „Nagu me kõik teame, võib kõiki neid juurvilju süüa – proovime
neid!“ Pedagoog viib kõik lapsed kööki, et juurvilju pesta ja söömiseks ette
valmistada. Terve grupp tuleb tagasi juurviljadega ja pedagoog laseb neil
juurvilju süüa ja kuulata krõmpsumise helisid. Juurviljade maitsmise ajal
räägib pedagoog lastele juurviljade kasulikust mõjust tervisele. Lõpuks küsib
pedagoog lastelt, missugune juurvili neile kõige rohkem meeldis.
Kui iga laps on öelnud, missugune juurvili kõige rohkem maitses, toob õpetaja
lapstele paberi ja rasvakriidid või värvid ja palub neil joonistada oma lemmik
juurvilja. Pedagoog varustab iga lapse vajalike värvidega (oranž, punane ja
valge).
Kui lapsed on joonstused valmis saanud, korraldatakse neist näitus ja pedagoog
võib lõpetada õppetegevuse, öeldes millised juurviljad missugustele lastele
meeldivad.
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EXPERIMENTS. TOPIC “AT THE FARM – COUNTING”

NÄIDE MÄNGULISTE TEGEVUSTE KORRALDAMISEST:
Enne õppetegevuse alustamist näitab pedagoog lastele videot taludest, kus on
loomad (koerad, hobused, kanad ja muud loomad). Pedagoog näitab lastele loomade
kujutisi.
Pedagoog: „Tere hommikust lapsed, palun öelge mulle, kes on käinud kusagil
talus?“
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Lapsed jagavad oma talude külastamise kogemusi ja räägivad muljetest.
Pedagoog: „Vaatame üht teist talu!“
Pedagoog näitab lastele videot talust. Video ajal laseb pedagoog lastel lugeda
kokku koeri, hobuseid ja kanasid selles videos. Lapsed loendavad valjult.
Pedagoog: „Võtame kokku – kui palju koeri, hobuseid ja kanu oli?“

Lapsed jagatakse gruppidesse ja nad vaatavad oma laual olevaid loomade kujutisi.
Pedagoog laseb lastel esimesena võtta kana kuju ja teha kana häält. Sama tehakse ka
teiste loomade kujutistega. Pedagoog laseb lastel imiteerida videos nähtud loomi ja
jagab nad looma kujutiste järgi gruppidesse. Grupeerimise ajal räägib pedagoog
lastele loomade otstarbest (kanadelt saab mune, hobustega saab sõita, koer valvab).
Õppetegevuse lõpus kordab pedagoog lastega üle õpitud loomad.
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GRUPI RUUMID VASTAVALT VAK
KONTSEPTSIOONILE
Et pedagoogid saaksid õppijatega efektiivselt tööd teha, on DC4F katsetuslike
uuringute käigus leidnud kõige effektiivsema plaani asutuste jaoks, et läbi viia õpet
vastavalt õppija taju tüübile.

Metoodiliste
tööriistade ja
didaktiliste mängude
riiul

Ekraan/stend

Õppelaud

Õppelaud

Õppelaud

Õppelaud

Õppelaud
Salvestusseade

Metoodiliste
tööriistade ja
didaktiliste mängude
riiul

Puhkamise ja mängimise ala
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VARUSTUSE PLANEERIMINE
VARUSTUS VISUAALSE ÕPISTIILI JAOKS
Laps eelistab näha pilte, et mõista välist
või sisest reaalsust ja ta vaatleb kõiki
füüsilisi elemente/objekte ja materjale
mänguruumis. Ta korraldab
õppematerjalid hoolsasti ja talle meeldib
õppimise ala kaunistada.

Laps eelistab fotosi ja prinditud pilte, et meenutada asju paremini ja, et aru saada
diagrammidest, tabelitest ja kaartidest. Ta hindab projektoriga näidatavaid esitlusi ja
naudib visuaalse kunsti tegevustest osa võtmist.
Õpetaja peab pakkuma huvitavat vaatepilti erineva graafika näol, et olla kindel
esitluste kvaliteedis. Tegevuste ajal on tema eesmärk olla võimalikult kuuldav ja
arusaadav kõikidele lastele.
Ta koostab skeeme, diagramme, jooniseid, sketše ja kokkuvõtteid, mida on lihtne
kuulata ja vaadata, arvestades, et selles vanuses lastel on nõrgem keskendumisvõime.
Ta kasutab kogu tehnikat: arvuti, projektor, videokaamera, televiisor, fotod,
diagrammid, graafikud, internet jne. Ta tagab lastele alternatiivset materjali nagu
näiteks fotod, värviraamatud, reklaamlehed, postrid, kollaažid, telesaated, mängud,
märkmed, ajalehed, retseptid, ajakirjad, raamatud, objektid (näiteks tähtedega kast),
kaardid, diagrammid, illustratsioonid, näitused, multikad, esitlused, videod, lehed,
raportid, värvilised kaardid, ristsõnad, pusled, kirjad, žurnaalid, uudiskirjad, töölehed,
küsimuste ja lahendustega nimekirjad.
Allpool on välja toodud katsetamiste käigus selgunud vajalik varustus, mille asutus
peaks tegema õpetajale kättesaadavaks lasteaias.
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Varustus

Hariv roll

Kasutus/metoodilised
ettepanekud

Keele ja kommunikatsiooni ala
Illustratsioonid
Säilitada peamised etapid Sobiv suurus, kesksel kohal
piltidega jutustustest loost
pastellvärvid (ilma karmide
toonideta)
Saavutada lugu kasutades Mõõdud: 3x4 cm, pastellvärvid.
Märgid piltidega
õigeid samme loost.
Võimalikult reaalsed pildid (foto
jutustustest
sarnased)

Plüüsist nukud

Simuleerib suhtlust
erinevate tegelaskujude Umbes 10-15cm, pehmest
vahel. Arendab sõnavara. materjalist, lihtsasti käsitletavad, ei
tohiks olla vigastuste ohtu.
Peab olema fikseeritud 60x100cm
Suurendab loovust,
laual, kerge raamiga ja
arendab kujutlusvõimet ja looduslikust tekstiilist materjalist.
koostöövaimu.
Kardin ja ruum peidus olemiseks.

Nukuteatri lava
Postrid
looduspiltidega

Suurendab huvi teadmiste Sobiv suurus 80x120cm. Asukoht:
vastu.
laste vaateväljas.

Juturaamatud

Suurendab huvi teadmiste,
lugemise ja jutustuste
vastu. Võib olla esmane
kontakt kirja ja prinditud A4 formaat, värvilised,
sõnadega.
kõvakaanelised, teravate nurkadeta

Värviraamatud

Suurendab huvi teadmiste B5 formaat, lihtsasti käsitletavad,
vastu
maksimaalselt 24 lehekü ljega,
kvaliteetne print.

Suurendab huvi teadmiste,
Ajalehed ja ajakirjad lugemiste, jutustuste
Värvilised ja mustvalged,
vastu. Võib olla esmane
kvaliteetne print. Kirjasuurus 14kontakt kirja ja prinditud 24
sõnadega. Võimalik tajuda
erinevaid kirjastiile.

Sõnaraamatud

Suurendab huvi prinditud
materjali vastu; aitab luua Peaksid olema mõeldud 3-12
õppimise alust
aastaste jaoks
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Esimene kontakt kirjalike Ilusti värvitud, õnnetuste risk
suhtlusviisidega
puudub
Kujundab tähtede
A4 formaat igale õppijale
kasutamise harjumist.
isiklikuks kasutuseks. Lisaks
Annab teadmisi silpide ja tahvlile karbitäis tähti, tahvlil
sõnade loomise kohta.
peaksid olema ümarad nurgad.
CD-plaadid lugude,
Tõstab huvi teadmiste ja Valima peaks kõige enam
jutustuste ja
jutustamise vastu. Võib olla loetavad lood, kus on tugevad
luuletustega.
esmane nägemis –ja
hariduslikud, lapsele positiivse
kuulmiskontakt tegelaste mõjuga tegelased.
poolt loetud looga.
Tähestiku tahvel
Kujundab tähtede
Peaks olema suur, grupi ees
kasutamise harjumust.
kasutamisekks.
Arendab sõnade ja silpide
loomise teadmisi.
Piltidega tähestik
Kujundab ühendust pildi ja A4 formaat, värviliste piltidega.
sõna vahel.
Templid tähtedega
Tähtede kasutamine
Suurus: 3x3cm
Tähtede šabloonid
Šabloonide abil tähtede
Suurus: 3x3cm
kirjutamine
Märkmikud
Kirjutamise harjutamine B5 suurus, maksimaalselt 24
valget lehte, ilma joonteta,
ümarate nurkadega.
Värvilised kriidid,
Kirjutamise harjutamine Toksilise koostiseta, umbes 10rasvakriidid, markerid
15cm suurused
Kirjad, kutsed,
tervituskaardid
Magnettahvel
tähtedega

Teaduslik / Matemaatiline tegevus
Piltidega märgid

Hulkade loomine

3x4cm, pastellvärvid,
võimalikult realistlikud pildid.
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Magnetitega
tahvel

Simuleerib komplekti
kokkupanemist ja lahti
võtmist
Tahvel
Suurendab loovust, arendab Peab olema fikseeritud,
kujutlusvõimet ja
60x100cm, kerge raamiga.
meeskonnavaimu
Looduspiltidega Suurendab huvi teadmiste 80x120cm, asukoht: laste
fotod
vastu
vaateväljas
Illustreeritud
Suurendab huvi teadmiste ja A4 formaat, värvitud,
ülesannetega
lihtsate ülesannet
kõvakaaneline, teravate äärteta.
raamatud
elahendamise vastu. Võib
olla esmane kontakt
numbritega.
Värviraamatud
Suurendab huvi teadmiste B5 suurus, lihtsasti kasutatav,
vastu.
maksimaalselt 24 lehekülge,
kvaliteetne print
Siluetid,
Üleminek konkreetsetelt
Ilusate värvidega, ei tohiks olla
diagrammid
vormidelt
õnnetuse tekke ohtu.
poolkonkreetsetele.
Kujunditega
Kujundab numbrite
A4 formaat igale lapsele
magnettahvel
kasutamise harjumust,
individuaalseks kasutamiseks.
õpetab hulkade
Lisaks karbitäis kujundeid, ümarad
moodustamist.
nurgad.
Matemaatiliste
Suurendab huvi teadmiste Valida tuleb enim kasutatud
mängudega CD-d vastu, õpetab loendamist.
mänge, millel on hariduslik mõju.
Numbrimäng
Kujundab tähtede
Piisavalt suur grupi ees
kasutamise harjumist
kasutamiseks .
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Numbrid ja pildid

Tekitab ühenduse pildi ja A4 formaat, värviline.
numbri vahel

Numbritega märgid Arendab numbrite
äratundmist ja kasutamist
Suurus 3x3 cm
Numbrišabloonid

Märkmikud

Šablooni abil numbrite
kirjutamine

Suurus 3x3cm

Tähtede ja numbrite
harjutamine

B5 formaat, maksimaalselt 24
lehte. Joonteta, ümarate nurkadega.

Värvilised kriidid,
rasvakriidid,
Numbrite ja tähtede
Umbes 10-15cm. Ilma toksilise
markerid
harjutamine.
koostiseta.
Loendamine
Hulkade moodustamine ja
võrdlemine.
A4 paberile

Taskutega tahvel
Loogikakomplekt

Hulkade moodustamine ja
värdlemine
Värvide, geomeetriliste
kujundite õppimine.
Suuremate ja
väiksemate, paksemate
ja õhemate tükkide
eristamine.

A2 suurus, tekstiil materjal,
asetatud stabiilsele metall-või
puitraamile.

Plastikust komplekt õpetajatele ja
lastele, teravate äärteta.

Teadus/keskkonnaharidus
Maskid ja
käpiknukud
Didaktilised
mängud keskkonna
mõistmiseks
Didaktilised
mängud
loodusnähtuste
esitlemiseks -

Keskkonna paremaks
mõistmiseks
Keskkonna paremaks
mõistmiseks
Suurendab laste võimet
mõista loodusnähtude
esinemist.

Sobivas suuruses, värvilised
Märgid keskkonna elementide
illustreerimiseks.
Sobivate katsete läbiviimine, et
õpilased mõistaks võimalikult
hästi esitletavat loodusnähtust
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katsed
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Didaktilised
mängud
keskkonnasõbraliku Õpitakse taimi istutama
käitumise
ja tutvutakse taimede
arendamiseks
rolliga looduses

Lapsed peavad õppima loodust
kaitsma istutades uusi taimi, aga
ka
hoolitsedes
juba
olemasolevate taimede eest

Loomade, lindude,
kalade ja taimedega Tõstab huvi teadmiste
pusled
vastu

A4 formaat, värvilised, kõva
põhjaga, ilma teravate äärteta

Liiklusmärgid

Liiklusmärkide kasutamine 80x120 cm , asukoht laste
ja ära tundmine
vaateväljas

Erinevad pildid

Teadmiste vastu huvi
tõstmine

A4 suurus, värvilisel papil

Haridusfilmid

Teadmiste vastu huvi
parandamine

Näidata korraga 15-20 minutit

Inimene ja ühiskond/ühiskondlik haridus
Kostüümid ja
käsitöö üle riigi

Rahvakunsti stend
Erinevate piltide
kogu

Haridusfilmid

Ajaloo ja erinevate
kultuuride mõistmine

Ajaloo ja erinevate
traditsioonidega
tutvumiseks
Teadmiste vastu huvi
kasvatamiseks
Erinevate paikade
kultuuri ja ajaloo
mõistmiseks

Erinevate asjade loomise
Vormid
sammude näitamiseks
Dekoratiivsed
Asjade ära tundmine ja
templid
kasutus
Arendamaks endaga
Majapidamistööde
erinevates olukordades
tarvikud
hakkamasaamise oskust

Võivad olla elusuuruses või siis
miniatuursed
Erinevad värvid, suurused, kujud

A4 suurus, värvilisel papil

Näidata korraga 15-20 minutit
Sobiv suurus, sobivad värvid,
erinevad suurused
Sobiv suurus 3x3cm
Erinevad riideesemed (kleidid,
püksid, mütsid jne.)
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M

Majapidamistööde Kasvatavad loovust,
komplektid
arendavad kujutlusvõimet

Erinevad pildid

Peavad sisaldama asjakohaseid
mänguasju nagu potid,
plastiknoad, ahi jne.

Kasvatavad huvi teadmiste
vastu
A4 suurus, läikiv papp

Inimene ja ühiskond / praktilised tegevused

Vormid
Dekoratiivmärgid

Näitamaks mingi eseme
loomisi spetsiifilisi
samme
Sobiv suurus, sobivad
värvid,erinevad kujud
Äratundmine ja
kasutusalad
Sobiv suurus (3x3cm)

Arendamaks endaga
Majapidamistööde erinevates olukordades
tarvikud
hakkamasaamise oskust

Erinevad riideesemed (kleidid,
püksid, mütsid jne.)

Peavad sisaldama asjakohaseid
Majapidamistööde Kasvatavad loovust,
mänguasju nagu potid, plasiknoad,
komplektid
arendavad kujutlusvõimet ahi jne.
Kasvatavad huvi teadmiste
Erinevad pildid
vastu
A4 suurus, läikiv papp

Esteetilisus ja loovus/muusikalised tegevused
Muusikainstrumendid Aitavad õpetajal edasi
anda täpset
õpetajale
informatsiooni
Muusikainstrumendid Äratundmine ja
lastele
kasutamine

Helihark

Erinevad pildid

Rütmitaju ja helitaju
arendamine ja

Kasvatavad huvi
teadmiste vastu

Kitarr, viiul, orel jne.

Võivad olla normaalsuuruses või
miniatuursed. Näiteks suupill,
vilepill, trumm, viiul, kitarr, orel,
tamburiin, marakas, taldrikud,
triangel, kell, kastanjetid ja
trompet.
Õige suurus

A4, läikiv papp
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Esteetilisus ja loovus /Plastikad
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Pliiatsid, pintslid,
markerid, vesivärvid,
värvipaletid.
Joonistamise/maalimise
harjutamine
Ära tundmine ja
Dekoratiivmärgid
kasutamine

Umbes 10-15cm, ilma mürgiste
koostisosadeta

Värviraamatud

Asjakohane suurus 3x3cm
B5 formaadis paber, lihtsasti
käsitletavad, maksimaalselt 24
Kujutava kunsti vastu huvi leheküljelised, kvaliteetne print.
kasvatamine

Erinevat tüüpi
paberid ja riie

Loovuse kasvatamine,
Hea kvaliteediga, erinevas
kujutlusvõime arendamine suuruses, lihtsasti käsitletavad

Looduspildid

Molbert

Loovuse kasvatamine,
kujutlusvõime arendamine A4, läikiv papp
A3 formaat, puitmaterjal, hästi
poleeritud äärised, puidust raam,
reguleeritav kõrgus.
Õige tööviisi ettevalmistus

Psühhomotoorika/füüsiline haridus
Võimlsemislaud,
ronimispuud, liumägi,
ronimistunnel

Füüsilised harjutused

Võimlemismatid,
bowlingukurikad, Erinevate füüsiliste
võimlemisrõngad, harjutuste tegemiseks

Sobiv suurus, keskne
asukoht

Sobiv suurus, keskne
asukoht
Peaksid asuma
Keha harmooniline
erinnevates kohtades
Liivakast, batuut, köis
arendamine
lasteaia alal
Võimlemiskostüümid, Arendavad ettekujutusvõimet
traditsioonilised ja harjutusvaimu. Rõhutavad
kostüümid, iga lapse annet
Erinevad kostüümid
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Bowlingukurikad,
võimlemisrõngad

Liivakast, batuut,
köis

Harmooniliseks keha
arendamiseks

Keksumängu, liivakasti,
ronimispuude ja liumäe asukohad
peaksid olema jagatud üle lasteaia
ala.

Võimlemiskostüümi Arendavad
d, traditsioonilised ettekujutusvõimet ja
Erinevad kostüümid
kostüümid
harjutusvaimu. Rõhutavad
iga lapse annet
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VARUSTUS KUULAVA ÕPISTIILI JAOKS
Laps mäletab väga hästi mida tema räägib ja mida teised räägivad. Eelistab ideede
arutamist, isegi kui neist kohe aru ei saada. Ta leiab, et pikalt vaikuses töötada on
keeruline. Ta jätab meelde kõige paremini läbi verbaalse harjutamise ja räägib kõva
häälega. Talle jäävad väga hästi meelde suulised ülesanded.
Ta naudib võimalust teha teatrietendusi
(draama, nukuteater, sketšid, lüürika
lugemine jne.), mis hõlmavad muusika
kasutamist. Lapsele meeldib grupis
arutlemine, debatid ja ta näitab üles
entusiasmi ja huvi suulise väljenduse
vastu (sõnade musikaalsus ja rütm).
Tema

tähelepanu

juhivad

kergesti

kõrvale helid, aga sama lihtsasti ka
vaikus.
Õpetaja peab sõnastama oma peamised ideed ja küsimused. Ta peab muutma oma
kõne kiirust, hääletugevust ja intensiivsust. Niimoodi aitab ta luua sobiva ja huvitava
„kompositsiooni/laulu“ kõrvale. Ta kirjutab üles peamised märksõnad, mis aitavad
vältida hääldamisest tulenevat segadust. Tegevuste ajal veendub ta, et kõik lapsed
kuulevad teda, sest nad mõistavad kuuldut kõige paremini. Ta kasutab multimeedia
rakendusi ja IKT vahendeid õppetöös: helid, muusika, lood, lindistused, videod, CD
plaadid, muusikainstrumendid. Võib kasutada suulisi ettekandeid või arutelusid
klassis või grupis.
Allpool on välja toodud katsetamiste käigus selgunud vajalik varustus, mille asutus
peaks tegema õpetajale kättesaadavaks lasteaias:
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Varustus

Hariduslik roll

Kasutus/metoodilised
soovitused

Keel ja suhtlus

Plüüsnukud
N
u
Nukuteatri lava

Simuleerivad tegelaste
vahelist suhtlust,
arendavad sõnavara.
Suurendab loovust,
arendab
ettekujutlusvõimet ja
meeskonnavaimu

Sobivad suurused 10-15cm,
kergesti käsitletavad. Ilma
õnnetusriskita.
Peaks olema fikseeritud 60x100cm
lauale. Kerge raamiga ja
naturaalsest tekstiilmaterjalist.
Kardinaga ning peidus olemise
ruumiga.

Juturaamatud koos
helikassettidega

Suurendavad huvi
teadmiste, lugemise ja
jutustuste vastu. Võib olla A4 formaat, värvilised , ilma
esimene kontakt tähtede ja teravate nurkadeta.
prinditud tekstiga.

Magnettahvel
tähtedega

Kujundab tähtede
kasutamise harjumust.
A4 formaat igale lapsele
Arendab sõnade ja silpide kasutamiseks, lisaks karbitäis tähti,
loomise oskust.
ümarad nurgad.

Suurendavad huvi
CD plaadid lugude, teadmiste ja jutustuse
jutustuste ja
vastu. Võib olla esmane
luuletusega.
visuaalne ja
kuulmiskontakt
tegelaskujude poolt loetud
lugudega.
Tähestikuga tahvel

Tuleks kasutada kõige
enamlevinumaid lugusid, kus on
hariduslikult tugevad tegelaskujud
ja positiivne mõju lastele.

Kujundab tähtede
Piisav suurus grupi ees
kasutamise harjumust
kasutamiseks.
ning oskust koostada silpe
ja sõnu.

Rasvakriidid,
markerid, värvilised Kirjutamise harjutamiseks
kriidid

Teadus/matemaatilised tegevused

Ilma mürgiste koostisosadeta,
umbes 10-15cm.
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Magnettahvel

Õpetab hulkasid looma
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Tahvel

Suurendba loovust, arendab
ettekujutlusvõimet ja
meeskonnavaimu
Raamatud, kus on
Suurendab huvi teadmiste ja A4 formaat, värvilised, ilma
illustreeritud lihtsamate
lihtsamate ülesannete
teravate nurkadeta
ülesannete lahendamist
lahendamise vastu. Võib
olla esimene kontakt
numbrite ja kujunditega
Siluetid, diagrammid
Üleminek konkreetsetelt
Värvilised
vormidelt
poolkonkreetsetele
Magnettahvel kujunditega
Kujundab numbrite
A4 formaat igale õpilasele
kasutamise, hulkade
kasutamiseks. Lisaks
loomise harjumust. Õpetab
karbitäis tähti, ümarad
lihtsamaid tegevusi
nurgad.
CD plaadid matemaatiliste Suurendab huvi teadmiste Tuleks valida kõige rohkem
mängudega
vastu. Õpetab loendamist. kasutatavad mängud, millel
on lastele hariduslik mõju.
Rasvakriidid, markerid,
Numbrite kirjutamise
Ilma mürgiste
värvilised kriidid
harjutamiseks
koostisosadeta. Umbes 1015cm
Muusika saatel loendamine
Taskutega tahvel
Gruppide moodustamine ja
A2 suurus,
võrdlemine.
tekstiilmaterjalist, mis on
paigutatud puidust või
metallist stabiilsele raamile.
Loogikakomplekt
Värvide, geomeetriliste Komplekt õpetajate ja laste
kujundite õppimiseks.
jaoks. Plastikust, ilma
Õpetab eristama suuri ja
teravate äärteta.
väikseid osasi ning pakse ja
õhukesi osi.
CD plaadid erinevate
Matemaatilise
Kuulata 10 minutit korraga
laulude ja lugudega.
kontseptsiooni õppimiseks
Matemaatilise sisuga.
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Teadus/keskkonnaõpe

Heli ja video toega
didaktilised mängud
keskkonna
mõistmiseks.
Keskkonna mõistmiseks

Heli ja video toega
didaktilised
Tõstab lapse võimet
mängud, mis
mõista loodusnähtuste
näitaks läbi katsete teket ja esinemist.
loodusnähtusi.

Keskkonda kujutavad märgid

Katsed peaksid sobima teemaga,
et esitletav loodusnähtus oleks
paremini mõistetav.

Keskkonnasõbralik
Lapsed peaksid õppima loodust
ku käitumist
kaitsma istutades uusi taimi,
arendavad mängud. Taimede istutamine ja
samas hoolitsedes õigesti ka juba
Heli ja video toega. taimede rolli õpetamine. olemasolevate taimede eest
Stimuleerivad huvi
Hariduslikud filmid teadmiste vastu
Näidata korraga 15-20 minutit

Inimene ja ühiskond /Ühiskonnaharidus
Erinevate teemadega
kassetid või CDEt aru saada kuidas
plaadid
teistega suhelda
Et õppida tundma
Didaktiliste
traditsioone ja kombeid
videodega kassetid/ erinevates paikades
CD-plaadid.

Hariduslikdu CDplaadid

Aitavad kaasa laste
ühiskondliku rolli
mõistmisele

Peab sisaldama infot ühiskonna
käitumisreeglite kohta.
Maksimaalselt 20 minutit pikad.
Peab
sisaldama
elemente
geograafiast, ajaloost, religioonist
– maksimaalselt 20 minutit pikad.

Peab sisaldama infot lapse
õiguste ja kohustuste kohta.
Maksimaalselt 20 minutit pikad.
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Geograafilise
temaatikaga CDplaadid

Arendab rahvuslikku
teadlikkust

Annab edasi infot
riigi/pealinna/kodulinna kohta.
Maksimaalselt 20 minutit pikad

Inimene ja ühiskond/praktilised tegevused
Helikassetid või
didaktiliste
videodega DVDplaadid
CD-plaadid
käitumisnormidega
erinevates
situatsioonides

Arendab praktilist ja
esteetilist meelt
Käitumisnormide ära
tundmine ja kasutamine
konkreetsetes
olukordades.

Sisaldavad infot erinevate
töötehnikate kohta: lilleseade,
paberi voltimine, küpsetamine
jne.
Sisaldavad infot koduste õnnetuste
(näiteks tulekahju) vältimise kohta.
Kasutatakse erinevaid tööriistu ja
tarvikuid.

Esteetilisus ja loovus /Muusikalised tegevused
Helikassetid või CDplaadid erinevat
tüüpi muusikaga

Kasseid või CDplaadid laste jaoks
instrumentaalmuusi
kaga.

Sisaldavad erinevat tüüpi
Aitavad lapsel mõistamuusikat: kerge, klassikaline,
informatsiooni täpsemalt.popmuusika jne.

Aitavad paremini
meloodiat mõista.

Sisaldavad
erinevaid
instrumentaalpalasid mida lapsed
saaksid õppida.

Sisaldab muusikalise mänge, mis
Helikassetid
vastaksid laste vanusele.
muusikaliste
Nende mängude teadmine
mängudega
ja mängimine
Kõrgtehnoloogilise
Sisaldab
erinevaid
d visuaalkogud
Rütmi –ja muusikataju
muusikaõpetuse tehnikaid
õppetegevustest.
arendamine

Arvutitarkvara
muusika loomuseks

Rütmitunnetuse Lapse eaga sobiv
arendamine ja muusika
loomine.

Esteetilisus ja loovus /Plastikad
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CD-plaadid
visuaalse keele
elementidega

Nende õige kasutus

Kõrge kvaliteediga
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Didaktiliste
filmidega CDplaadid

Ära tundmine ja kasutus Peavad sisaldama informatsiooni
näituste ja muuseumide kohta.

Helikassetid selles
vallas kasutatavate Kasvatab huvi kujutava
tehnikate kohta
kunsti vastu

Peab tutvustama kujutavas kunstis
kasutatavaid töövõtteid, aga need
töövõtted peavad olema laste jaoks
jõukohased.

Psühhomotoorika/ Füüsiline haridus
Video CD-plaadid
või kassetid infoga
põhiliste
motoorikaoskute
kohta.

Põhiliste
motoorikaoskuste
teadmine ja kasutamine.
Harmooniline keha
arendamine.

Kassetid,
audiovisuaalse
sisuga CD-plaadid,
mis sisaldavad infot
hügieeniharjumuste Oskuste teadmine ja
kohta
kasutamine.

Muusika CD-d

Füüsilise pingutuse ajal
keha rahustamine.

Peavad sisaldama põhiliste
motoorikaoskuste ja praktiliste
tööriistade visuaalseid kirjeldusi.
Näiteks modernsed ja populaarsed
tantsud.

Peavad sisaldama infot korrektsete
hügieenioskuste kohta – sealhulgas
ka lõõmutamise tegurid.

Peavad sisaldama muusikat, mis
sobib sporditegevustega.
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VARUSTUS KINESTEETILISE ÕPPSTIILI JAOKS
Laps saab aru ja jätab väga hästi meelde, kui teda kaasatakse tegevustesse füüsiliselt
ja kui ta saab õppetöös aktiivselt osaleda. Laps naudib seda, kui ta saab kasutada
arvutit. Ta eelistab millegi füüsiliselt ehitamist, et õppida materjale. Muutub rahutuks,
kui peab liiga kaua paigal püsima.
Laps

kipub

kuulamise

õpetaja

ajal

väikeste

selgituste
asjadega

mängima. Sellest tulenevalt peame
neile kättesaadavaks tegema erinevad
lihtsasti käsitsetavad materjalid, mida
saaks kasutada loovuse arendamiseks.

Selle õpistiiliga lapsele meeldib näidelda, seega meeldib talle nukuteatri nukkudega
mängida või isegi etenduses väikest osa mängida.
Õpetaja laseb kinesteetilise õpistiiliga lapsel tegevuste vahel natuke puhata ja ringi
liikuda. Õpetaja julgustab lapsi mängima ja laskma neil joonistada oma arvamust
arutletavate teemade üle. Samuti laseb ta neil seista või ringi liikuda uue materjali
õppimise ajal.
Õpetaja kasutab õppetöös multimeediavahendeid (arvuti, projektor, videokaamera
jne.). Samuti kasutab ta õppetöös erinevaid kombitavaid-kinesteetilisi tegevusi ja
õppevahendeid: demonstratsioon, tantsimine, füüsilised harjutused, sporditurniirid,
võistlused,

rollimängud,

intervjuud,

pantomiim,

teatrietendused,

projektid,

jalutuskäigud, nukuteater, muusikalised esinemised, teaduslaborid, modelleerimine,
skulptuur, kollaažid, ajalehed, värviraamatud, pildiraamid, õmblemine, postrid,
ülesannetega kaardid, tahvel, paberist tähed, mängud, pusled, paberi voltimine,
arvutitöö, töölehed.
Varustus, mida õpetaja vajab, on alljärgnev:
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Varustus

Hariduslik roll

Kasutus/ metoodilised
ettepanekud

Keel ja suhtlus
Mängud, kus
edastakse suuliselt Arendavad suuliste
sõnumeid.
sõnumite edastamise ja
vastuvõtmise oskust.

Värvilised märgid, suurus
vastabalt lapse vanusele.

Didaktilised
mängud suhtluse
ehitamiseks

Märgid, mis näitaks erinevaid
keskkonna elemente. Nad peavad
näitama onjekte täpselt, et mitte
luua lapsele valet pilti

Suhtluse elementide
arendamiseks,
rikastamiseks ja
loomiseks.

Sõnavara arendavad Täpse verbaalse
mängud.
väljenduse arendamine
süntaktiliselt ja leksilisest
vaatenurgast.
Didaktilised
mängud loova
eneseväljenduse
arendamiseks

Värvilised märgid, mis köidaks
lapse tähelepanu ja mis kindlasti
sobiks mänguülesandega.

Lapse ettekujutlusvõime ja
keeleelementide kasutamise Märgid, mis sobiks lapse huvi ja
arendamine. loomistahte suurendamiseks.

Komplektid, ja Andmaks lapsele
kostüümid, mis võimalust kehastada
sisaldavad tarvikuid mõnda tegelaskuju
loovate mängude kasutades erinevaid
jaoks keeleelemente

Kostüümid peavad vastama
kehastatavate tegelaskujude
kirjeldusele, et nad köidaks
väikse vaataja või näitleja
tähelepanu

Teadus/ matemaatilised tegevused
Lauamängud ja
pusled

Lapse
keskendumisvõime
arendamine

Sobivas suuruses, lapse huvi
köitvate
elementidega,
vanusegrupile vastavad.

Väikesed
Vanusele vastavad mänguasjad,
mänguasjad, mille
mis
on
lastele
lihtsasti
abil saaks õppida
kasutatavad.
loendamist,
Simuleerib komplekti
järjestamist, kokku panemist ja laiali
võrdlemist, hulkade
võtmist.
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Mängud
matemaatiliste
mõistetega
tutvumiseks
Loogilismatemaatilised
mängud

Matemaatiliste mõistete
ära tundmine ja
kasutamine
Peavad üles ehitatud olema
huvitavatest elementidest, mis
viivad eesmärkide saavutamiseni

Arendab koolieelset
loogilist ja praktilist
mõtlemist

Mängud, mis
arendavad oskust Matemaatiliste teadmiste ja Asjakohase suurusega märgid ja
suhelda kasutades matemaatiliste tegevuste pildid, et edastada matemaatilisi
matemaatilist keelt vastu huvi kastavamine. elemente

Teadus/ Keskkonaharidus
Maskid ja
käpiknukud

Keskkonna paremaks
mõistmiseks

Hariduslikud
mängud, keskkonna
paremaks
mõistmiseks.
Keskkonna mõistmine

Hariduslikud
mängud ja katsed
loodusnähtuste
näitamiseks

Sobivas suuruses, värvilised

Keskkonna elemente illustreerivad
märgid

Katsete tegemine vastavalt teemale,
Lapsele loodusnähtuste
et laps mõistaks hästi esitletavat
tekkest arusaama loomine loodusnähtust

Keskkonnaharjumu
si kujundavad
Taimede istutamine ja
hariduslikud
nende loodusliku rolli
mängid
mõistmine
Loomade, lillede,
lindude ja kalade
pusled

Lapsed peavad õppima loodust
kaitsma läbi uute taimede
istutamise,
aga
ka
juba
olemasolevate
eest
õigesti
hoolitsemise

Teadmiste vastu huvi A4 formaat, värvilised, ilma
tõstmine teravate äärteta

Liiklusmärkide tundmine 80x120 cm, peavad asuma laste
Liiklusmärgid
ja kasutus vaateväljas. Kolmemõõtmelised

Inimene ja ühiskond / Ühiskonnaharidus
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Kostüümid ja
käsitöö üle kogu
riigi

Rahvakunsti nõud

Ajaloo ja kultuuri
mõistmine

Võivad olla täissuuruses või
miniatuursed

Erinevate paikade Erinevate kujudega, erinevates
traditsioonide ja kommete suurustes ja erivärvilised
mõistmine

Man and society field / Practical activities

Vormid
Dekoratiivmärgid

Jäljendamaks asja loomise Sobivas suuruses, sobivate
erinevaid etappe värvidega ja sobivad kujud
Asjade tundmine ja kasutus Sobiv suurus 3x3cm

Arendamaks endaga
erinevates olukordades
Kodutööde tarvikud hakkamasaamise oskust

Kodutööde
komplektid

Erinevad riideesemed (kleidid,
püksid, mütsid jne.)

Suurendavad loovust,
arendavad
ettekujutlusvõimet

Peavad sisaldama sobivaid
mänguasju nagu potid,
plastiknoad, ahi jne.

Esteetilisus ja loovus /Musikaalsed tegevused
Muusikainstrumendi Aitavad õpetajal edasi anda
d õpetajale
täpset informatsiooni Kitarr, viiul, orel jne.

Võivad olla täissuuruses või
miniatuursed: suupill, vilepill,
trumm, viiul, kitarr, orel,
tamburiin, marakad, taldrikud,
Muusikainstrumend Instrumentide tundmine ja triangel, kell, kastanjetid, trompet
id lastele kasutus
jne.

Helihark

Rütmitunnetuse ja Helihark peab olema tavalises
muusikataju arendamine suuruses

Esteetika ja loovus /Plastikad
Pliiatsid, pintslid,
vesivärvid, Joonistamise ja maalimise
värvipalett
harjutamine

Ilma mürkideta koostis, sobiv
suurus 10-15cm
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Dekoratiivmärgid

Ära tundmine ja
kasutamine

Sobiv suurus 3x3cm

Värviraamatud

Kujutava kunsti vastu
huvi suurendamine

B5 formaat, lihtsasti kasutatavad,
maksimaalselt 24 lehekülge,
kvaliteetne print

Erinevat tüüpi paber Loovuse ja kujutlusvõime Peavad olema hea kvaliteediga,
ja riie
arendamiseks erisuurustes, lihtsasti käsitletavad.

Psühhomotoorika/ füüsiline haridus
Võimlemispingid,
ronimispuud,
liumägi,
roomamistunnel,
võimlemismatid,
bowlingukurikat,
võimlemisrõngad

Liivakast, batuut,
köis

Erinevate harjutuste Sobivas suuruses, keskse
sooritamiseks. asukohaga.

Keha harmooniliseks Varustus peaks olema jagatud üle
arendamiseks lasteaia ala.

Arendavad
ettekujutlusvõimet ja
praktilist meelt.
Võimlemiskostüümi Väärtustavad iga õpilase
d, rahvariided oskusi.

Erinevate rahvaste rahvariided ja
võimlemiskostüümid
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KOOLIEELIKUTE TÖÖALA KORRALDUS
Lasteaed peaks olema koht, mis meelitaks lapsi erinevate tegevustega, mis köidavad
nende huvi, et anda neile võimalus areneda avatud ja stimuleerivas õhkkonnas. Seega
peaksid õpetajad hoidma lasteaia õhkkonna sellisena, et lapsed naudivad seal käimist.
Nii on lihtsam anda neile teadmisi, et arendada nende oskusi ja toetada nende arengut.
Kui lasteaed on korraldatud nii, pakub see lapsele võimaluse tunda lähedust, mis
omakorda julgustab neid ja kutsub esile huvi õppida läbi avastamise. Grupp räägib
lapsega, mis annab võimaluse tegevuseks ja kogemuste omandamiseks.

Peamine kriteerium klassiruumi korralduses on lapse kriitiline vaim. Ta peaks
avastama võimalust olla ruumis kauem, aga ka võimalust naasta hariduslikku
keskkonda. Lapse kriitiline silm näeb, avastab, analüüsib ja tõlgendab keskkonda
kiiresti ja väljendab nende nõusolekut võo nõusolematust saali tuleku suhtes või siis
esimeste sammude mitte tegemist
(http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/pdf/bendres.pdf).

Klassiruum peab olema avar, eredates
toonides,

õhurikas,

harmooniliselt

puhas,

soe,

kombineeritud.Isegi

mööbel peab olema seatud vastavalt
vanusele

ja

sisustatud

erinevate

materjalide ja mänguasjadega, mis
kõik

peavad

kättesaadavad.

olema
Ruum

peab

lastele
olema

defineeritud, et jätta mulje mitmest
universumist, mis ootavad avastamist
ja uurimist.
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Iga eseme või mänguasja asukoht klassiruumis peab olema koolieelikutele teada.
Lapsed peavad vastutama asjade ja mänguasjade paigutuse eest ja nad peavad teadma
iga asja kohta klassiruumis. Kui õpetaja otsustab mingi asja asukohta muuta, teeb ta
seda gruppi teavitades. Samuti peab ta ütlema põhjuse, mis viis selle otsuse
tegemiseni.
Viimaseks, seinad peavad olema kujundatud iga lapse karakteri järgi. Seda võib
kujutada läbi muinasjututegelaste, maastikuga erinevatel aastaaegadel, tähtedega või
mistahes muude kaunistustega. See kirjeldab grupi eripära, nende teadmisi ja vanust.
Loomulikult muudetakse kujundust igal hooajal ja seda täiendatakse millal iganes
tarvis. (teachers Magazine no. 8/2015 ISSN: 2393-0810).

Austades kõiki neid tingimusi ja kriteeriumeid, kujundab õpetaja ruumi selliselt, et laps
kõnnib

sinna optimismiga ja ta tahab olla selles keskkonnas, mis on spetsiaalselt

kujundatud tema jaoks ning tegevuste jaoks, milles ta saab haarata juhtrolli.
Et korraldada teadustegevusi, on teatud eeltingimused: rõhk loogilise mõtlemise
arendamisel, asjade ja nähtuste vaheliste suhete arusaamise arendamisel, ülesannete
lahendamise võime arendamiselja elementaarsete matemaatiliste oskuste tutvustamisel.
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Lisaks peaks olemas olema palju looduslikke materjale (tammetõrud, kivid, teokarbid,
seemned, puuviljad, juurviljad, teraviljad, putukate kogum, herbaarium, jne.), koht
loomade jaoks (akvaarium kalade või kilpkonnade jaoks), ja plastikust puurid loomade
või lindude jaoks, või siis erinevad kaustad, pildid, graafikud, anatoomiaatlased,
botaanikaraamatud, zooloogiaraamatud, entsüklopeediad, kaardid jne.

Koolieelikutele meeldib saada infot
neid ümbritseva maailma kohta, seega
on oluline kasutada uurimistööriistu:
magnetid,

peeglid,

termomeetrid,

kastid, liivakell, mõõteriistad. Samuti
on

oluline

tugevada

teadmisi

läbi

doomino,

puslede,

matemaatiliste

matemaatilisi

numbrimängude,
loterii

mängude.

ja

Selleks

sobivad ka vahendid nagu joonlauad,
mõõdulindid,

kaalud,

klotsid,

magnettahvlid numbritega jne.
Näiteks, et anda lastele infor Päikesesüsteemi kohta, paneme me lapsed poolkaarde.
Me kasutame mudelit planeetide, Päikese ja kuuga (kinesteetiline õpistiil), arvutit,
projektorit ja kõlareid, et kuulata „heli“, mida teevad planeedid (kuulav õpistiil) ning
esitlust päikesesüsteemi kohta (visuaalne ja kuulav õpistiil). Laste ees, neist umbes
kolm meetrit eemal on videoprojektor, kõlarid on mõlemal pool projektorit, et heli
jaotuks ühtlaselt.
Laste ja projektori vahel on 2 lauda, planeetide, kuu ja päikese mudelid (umbes 2
meetrit lastest, et mudelid ei segaks nende esitluste vaatamist), samas piisavalt
lähedel. See vahemaa on oluline, sest siis saab laps ettekujutuse planeetide
liikumisest. Esitluste ajal on tulede kasutus minimaalne, võibolla isegi ainult
looduslik valgus. Lapsed peavad olema poolkaares, sest siis saavad nad suhelda
oamvahel ja õpetajaga ning jagada ideid ja teadmisi.
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Rääkides laste grupitööst, on tööruum erinevalt korraldatud: lapsed istuvad
gruppidena laudade ümber, mis on ühes klassiruumi ääres, jättes klassiruumi keskosa
laste jaoks vabaks, jättes neile võimaluse liikuda ühest kohast teise. Valgustus
grupitegevuste ajal peab olema korraldatud selliselt, et lapsed näevad asju, mida nad
kasutavad. Kuulamisülesannete puhul peavad lapsed olema vähemalt kahe meetri
kaugusel arvutist ja kõlaritest. Heli peab olema hajutatud üle ruumi, mitte otse lastele
suunatud. Laste kasutatavad materjalid peavad olema keskel, et kõik lapsed saaksid
neile ligi ja neid kasutada.
Kui korraldame katseid, kus on vaja
vett

või

korraldusest

teisi

aineid,

peaksid

olenevalt

lauad

olema

paigutatud poolkaarde, olema eraldatud
või kui tahame katset lastele näidata,
kasutame ühte lauda, mille paigutame
klassiruumi keskele.
Katsete ajal peavad õpetajad laste suhtes olema väga tähelepanelikud, et kaista neid
õnnetuste – näiteks libisemise eest. Lapse elukeskkond peab olema sotsiaalemotsionaalne ja pakkuma lapsele mitmeid võimalusi, mille vahel ta saab valida ning
otsustada, mis talle kõige paremini sobib.
Kokkuvõtteks võib öelda, et töökoha õige korraldus on koolieeliku jaoks eeltingimus
selleks, et ta julgeks esimest korda kõndida grupi ruumi. Samuti peab õpetaja austama
lapse vanuselisi eripärasi juba varakult, sest lapse harimine peab toimuma
optimaalsetes tingimustes ja lapse iseloom kujuneb juba väga varakult. Seega võib
öelda, et klassiruumi haldamise kõrval on väga oluline klassiruumi suurus – see on
üks õpetaja õnnestumis eeeldustest.
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VAK LAPSE PROFIILI KOOSTAMINE

PROFIILI KOOSTAMINE JA ÕPETAJA ROLL
VAK kontseptsiooni kasutamine enne kooli eeldab seda, et õpetaja peab selgeks
tegema laste õppetüübid. Esialgsed uuringud sellel alal näitavad, et 1 – 3 aastastel
lastel ei ole veel üldjuhul välja kujunenud kindlat õpistiili – tavaliselt on see seotud
lapse üldise arenguga. On oluline, et selles vanuses lastega kasutatakse kõiki VAK
kontseptsioone nii individuaalses- kui ka grupitöös.
Pärast 3. eluaastat1 on võimalik kindlaks määrata lapse peamine õpistiil. See võib
õpetaja jaoks esile tuua väljakutse, kus ta peab kasutama õigeid pedagoogilisi
meetmeid lapse õpistiili jaoks, aga selline strateegia viib olukorrani, kus lapse teiste
õpistiilide arendamise jaoks pole tingimusi.
Uuringud kinnitasid, et rohkem saavutatakse siis, kui kõigi VAK kontseptsioonide
arendus on tasakaalus, isegi kui mõnel juhul võivad mõned individuaalsed saavutused
olla suuremad. Grupp, mis põhineb saavutustel motiveerib last rohkem teadmisi ja
oskusi jagama, mis omakorda arendab nende suhtlemissoskust ning koostööd laste
vahel.´
Pedagoog on lapse õpistiili määramisel võtmerollis – ta peab valima õiged
pedagoogilised tööriistad kõigi õpistiilide jaoks ning jälgima lapse saavutusi ja valitud
meetodite efektiivsust.

1 Katselised uuringud keskuses Development Centre 4 Family, 2015-2016.
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VAK-KONTSEPTSIOONIPÕHINE PEDAGOOGILINE
PROTSESS

Pedagoogilised
uuringud

VAK-i põhine
pedagoogiline lähenemine

Tagasiside
Ja
pedagoogilised
parandused

Katselised uuringud on näidanud, et mängulised tegevused ei pea olema intensiivsed.
Tavaliselt mahtus päevaplaani umbes 20-40 minutit mängulisi tegevusi. Uuringud
näitasid ka seda, et igat õpistiili on selle ajapiirangu sees keeruline efektiivselt
arendada. Sellest tulenevalt selgus, et õppetegevus võiks olla 3-astmeline igas päeva
osas ja võiks lasta lapsel teha oma tähelepanekuid ja järeldusi. Eriti efektiivne on see
STEM õppetegevustes kombineerituna õuetegevustega.
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LIHTNE PROFIILI KOOSTAMISE TEST
LAPSELE
Test on ette nähtud pedagoogidele kasutamiseks ilma ajalimiitideta – seda võib
alustada ja lõpetada millal iganes pedagoog soovib. Test näitab peamise õpistiili
arengut. Pedagoog peaks jälgima õpilase käitumist ja tegevusi, et saada selgeks lapse
kõige tavalisemad tegevused.
Test koosneb 30-st hinnatavast tevevusest. Iga olukord näeb ette 3 kõige rohkem
õpistiiliga seotud tegevust. Peamine õpistiil saadakse teada tulemuste kokkuvõtte abil.
Pedagoog peab ka analüüsima teiste õpistiilide mõju, mis ei ole küll peamised, aga
nende abil arendatakse ka oskusi ja saadakse aru lapse erinevatest tegevustest – ka
nendest, mida ta hetkel veel ei tee.

Soovituslik on testi tulemused korra
aastas

üle

vaadata,

sest

kiire

psühholoogiline areng varajases eas
võib muuta peamist õpistiili.

VISUAALNE

KUULAV

KINESTEETILINE

1. Pange mänguasjakasti uus mänguuasi. Mänguasjakastil peaks olema selle
mänguasja pilt. Soovituslik on

selleks mänguasjaks võtta abstraktne

mänguasi (klotsid, STEM komplekt jne.)
Laps

uurib

hoolega Laps

küsib

mänguasja

pakendit. Mõned lapsed kohta mõned küsimused –
otsivad

kastist

juhendit. mis see on? Milleks seda

Laps on võimeline ütlema kasutatakse? Mõni laps
mänguasja kuju ja värvi küsib, kas mõni teine laps
peale vaadastes.

teab mis mänguasi see on.
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Laps avab karbi ja proovib
mänguasja kasutada. Ta
proovib

teada

saada

mänguasja funktsionaalsust
ja leida sellele erinevaid
kasutusi. Laps on hõivatud
füüsilise tegevusega.
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2. Küsi lapselt, kus on tema kodu.
Laps

kasutab

žeste

ja Laps püüab seletada,

püüab näidata, kus tema kuidas ta koju läheb
kodu
näevad

on.

Lapsed,
oma

Laps

püüab

pedagoogi

oma kodu suunas viia.

kes (autoga, jalgrattaga või

kodusi kõndides) ning

kirjeldavad tavaliselt oma missugustest objektidest
kodu (värv, aed, jne.)

ta koduteel möödub.

2. Paluge lapsel valmistada võileib. Näidake talle pilti võileivast ning andke
talle võileivamaterjal (leib, või ning vähemalt 2 komponenti veel)

Laps püüab teha pildil
Laps küsib õpetajalt juhiseid Laps võtab toiduained ja
nähtud võileiva koopiat. Ta
või arutleb teiste lastega, teeb neist võileiva. Laps
näeb vaeva, püüdes
missugune võileib välja võib otsida töövahendeid,
kasutada ainult pildil
peaks nägema. Andke leivale või määrimiseks või
nähtud komponente.
lapsele lisainformatsiooni ,
siis komponentide
Tavaliselt näeb võileib
et ta saaks oma ülesande
tükeldamiseks. Laps ei
sarnane välja.
täita.
kasuta tavalisel võileiva
pilti.

4. Lase lapsel juhtida grupitööd (maksimaalselt 4 õpilast grupis). Laske neil
teha esitlus aastaaja kohta.

.
Laps kasutab esitluse
tegemiseks joonistustarbeid.
Laps räägib tavaliselt
Laps võib küsida
visualiseerimiseksgrupiga teemast – mis on
lisatööriistu (pliiatsid,teema? Tavaliselt see grupp
värvid). Tavaliselt näitabei ole hästi oganiseeritud.
see grupp üles kõrgetLaps arutleb – mis on
korralduslikku taset.esitlus, mida peaks tegema
ja küsivad otseseid juhiseid.

Lapse grupi juhtimine on
korrapäratu, grupil
lubatakse kasutada
erinevaid esitlustüüpe.
Sellest grupist võib tõusta
palju loovust ja
ebatavalisi tulemusi. Laps
on motiveeritud tulemusi
kohe esitlema, tavaliselt
tunnevad nad harilikke
esitlusi tehes igavust.

64

65

Lehekülg | 64

5. Jälgi kuidas laps püüab teiste laste tähelepanu grupitöös.
Laps

ütleb

tavaliselt: Laps

ütleb

tavaliselt: Laps

püüab

tavaliselt

vaata kuidas mina teen; Vaadake, te peate tegema tähelepanu midagi tehes
Las

ma

näitan

sulle; (midagi); Ma seletan teile; (midagi

erilist

spordis,

Vaata kuidas õpetaja teeb Kas te kuulate mind?

tundides mitte osalemine,

jne.

teistsuguste

lahenduste

leidmine)

6. Jälgi, mida laps teeb mänguajal
Mängib pusledega, loeb Suhtleb teiste õpilastega, Suhtleb
raamatuid,

joonistab. räägib

õpetajaga,

teiste

otsib tegeleb

millegi

Tavaliselt veedab aega häält tegevaid mänguasju. sportlikuga,
väikses grupis.

Veedab

tavaliselt

väikses grupis.

lastega,

tahab

osa

aega võtta liikumismängudest.
Veedab

tavaliselt

aega

suures grupis.
7. Jälgi lapse riietumisprotsessi
Laps tunneb oma riided Laps annab teada, et ta Laps

alustab

ära ja leiab need kiiresti.. leidis oma riided üles, riietumisega.

kohe
Vahepeal

Vahepeal muretseb, kui kirjeldab neid hästi. Võib võib valida valed riided
riided määrduvad. Võib küsida missugused riided või

riided

vales

alustada jutuajamist, kui ta esimesena selga peaks järjekorras selga panna.
ei

ole

rahul panema.

vahetusriietega.
8. Lase grupil arutada ja otsustada grupi tegevuste üle.
Laps

mõtleb,

mida Laps kuulab, mida teised Laps

valib

koheselt

tavaliselt tehtud on ja lapsed välja pakuvad ja vajalikud asjad järgnevaks
valib enda jaoks kõige võtab aktiivselt arutelust tegevuseks või läheb juba
huvitavama.

osa.

midagi

tegema.

tegevuselt

Võtab

vähemalt

alguses aktiivselt osa.
9. Jälgi lapse õpistiili.
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Laps eelistab, et õpetaja
Laps eelistab, et õpetaja
näitab ette, mida on vaja selgitab ülesannet ja annab Laps eelistab õppida läbi
teha
juhiseid. tegemise.
.
10. Jälgi lapse käitumist enne jõunasööki
Laps

sööki Laps hindab sööki ja küsib Enne

hindab

arvamuse

väljanägemise järgi, selle – mis see on? Kuidas seda avaldamist maitseb sööki.
järgi

kuidas

serveeritakse.

sööki süüakse? Lisaks annab ta Kui talle miski ei maitse,
keeldub

Vahepeal hinanngut suheldes.

söömast.

annab laps hinnangu –

Tavaliselt

näeb isuäratav välja.

söögitarvikuid õigesti.

kasutab

11. Jälgi lapse käitumist sotsiaalsetel sündmustel (teatrietendused jne.)
Laps

jälgib

hoolega Laps

pöörab

etendust. Hiljem suudab tähelepanu

palju Laps

tahab

helilisele aktiivselt

protsessist

osa

võtta

–

ta anda detailset infot informatsioonile ja peale vahepeal liigutab ennast
esinejate, stseenide jne. etendust
kohta.

suudab

anda muusika

rütmis.

detailset infot etenduses lavale
toimunud

vestluste

Kui

kutsutakse

ja vabatahtlikke,

on

seda

muusikalise tausta kohta. tüüpi laps valmis olema
Kui tegi on muusikaliga, vabatahtlik.
suudab laps hiljem korrata
mõnda laulu või viisi.
12. Jälgi lapse käitumist, kui ta keskendub.
Laps keskendub tavaliselt Laps

püüab

piltidesse või sõnadesse probleemi
enda ees.

tavaliselt Laps liigub ringi, katsub

ja lahenduste asju ja peab mõtlemise

üle arutleda.

ajal

mingi

tegevusega

hõivatud olema.
13. Jälgi lapse käitumist, kui tehakse kaunistusi.

Last huvitavad kaunistuse
värvid ja

Laps kuulab tavaliseltLaps kirjeldab kaunistuse
õpetaja juhiseid,tekstuuri,
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väljanägemine.
seda, mis tunne on seda
või teiste õpilaste juhiseid, kaunistust katsuda,
mis puudutab kaunistuse kaunistuse kaalu, materjali
paigutamist. Annab jne.
hinnangu kaunistuse
väljanägemise kohta, aga ei
kommenteeri tihti seda,
millest kaunistus koosneb
vms. ,
14. Lase lapsel kirjeldada mälestusi

Laps kirjeldab tavaliselt
kuidas asjad väljanägid
ning räägib oma muljetest
seoses mõne sündmusega.

Laps kasutab palju suulist
eneseväljendust mälestuste
kirjeldamisel. Vahepeal on
tal keeruline rääkida
järjestikust lugu.

Laps räägib tavaliselt kes
osalesid sündmusel ning
mida seal tehti.

.
15. Kui laps on närviline, küsi talt mis juhtus ja kuidas võiks probleemi
lahendada.
Laps

üritab

probleemi Laps räägib tavaliselt oma Laps ei suuda istuda ja

visualiseerida ja räägib muredest, võib kirjeldada kurta muresid, ta liigub
seda

vormis. tundeid, aga vestlus on ringi ja räägib kaootiliselt.

jutustuse

kirjeldada tundlik ja lapse laused Kasutab mõisteid tunnete

Võib

stseene võivad korduda.

võimalikke

kirjeldamisel.

lihtsates probleemides.
16. Jälgi lapse käitumises seoseid täiskasvanutega.

Laps

tunneb

täiskasvanutega,
näevad
sarnased

sidet Laps

tunneb

tunneb

sidet

kes täiskasvanutega läbi selle, täiskasvanutega,

kellega

visuaalselt kuidas
välja

ta

sidet Laps

saab tal on lähikontakt (kelle

tema täiskasvanutega suhelda.

vanemate või sugulastega.

põlvel ta saab istuda, kelle
peal hüpata jne.)

17. Jälgi, kuidas laps täidab töölehti.

Laps võib lisada oma
märkmeid või joonistusi.

Võib töölehe täitmise ajal
vaikselt rääkida protsessist,
on alati võimeline rääkima
kuidas ta ülesandest aru sai.

Püüab ülesannet kiirelt
mõista, teha selle kiirelt
ära. Näitab üles head
loogikat.
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18. Jälgi lapse käitumist, kui ta üritab midagi selgitada.
Laps

üritab

tavaliselt Selgitab erinevat moodi nii Proovib inimest vestlusesse

näidata mida ta mõtleb või kaua, kui teine inimene aru kaasata.
näitab mis suunas ta minna saab.

Võib

kasutada

žestikuleerimist.

tahab.

19. Jälgi missuguseid tegevusi laps eelistab

Kunst, meedia,
komponeerimine

Muusika,
suhtlustegevused,
tants

Sport, tants, suhtlustegevused,
katsed

20. Küsi lapselt, mida ta märkab oma kaaslaste juures esimesena

Nende riietumist

Kuidas nende kõne
kõlab.

Nende liigutusi ja osalust
tegevustes.

21. Jälgi kuidas laps tavaliselt käitub, kui talle tutvustatakse uut last
Püüab

Eelistab näost-näkku
suhtlemist

organiseerida

mingit tegevust koos –
Vajab rohkem aega, kui
teised. Kõigepealt kuulab näitab mänguasju, proovib
uut last ja huvi korral püüa
meida ühiseid meeldivaid
temaga individuaalselt
vestelda mänge.

22. Jälgi, mis jääb lapsele kõige paremini meelde nähes fotot
Näod

Nimed

Pildistamise ajal tehtud
tegevused

23. Jälgi missugust fraasi kasutab laps kõige
rohkem
Ma näenn, mida sa silmas
pead

Ma tean, kuidas sa end
Ma kuulen, mida sa räägid tunned

24. Jälgi missuguse varustusega on laps kõige rohkem kursis
Televiisor, ekraanid,
digitaalsed stendid
Lindistus-ja helitehnika

Puutetundlikud ekraanid,
digilauad

25. Jälgi kuidas laps tervitab sõpra, keda ta pole kaua näinud.
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Rõõm sind näha! Sa näed

Tere! Kus sa olid? Kuidas

Tavaliselt

füüsiline

nii hea välja!

sul läheb?

kontakt – kallistus või
sõbralik müks

26. Jälgi lapse reaktsiooni, kui ta on vihane
Trambib, paugutab uksi
või näitab kuidagi teisiti
Tavaliselt on rahulik,
mõtleb juhtunu üle järele,
vahel hoiab viha enda
sees.,

Tõstab tavaliselt häält,
räägib kuidas ta ennast
tunneb, alustab
läbirääkimisi.

oma

viha

välja.

27. Küsi lapselt, kuidas ta teab kui keegi valetab.
.Laps tavaliselt ütleb, et
valetav inimene väldib
silmakontakti.

Laps tavaliselt ütleb, et
valetav inimene tavaliselt
muudab hääletooni.

Laps tavaliselt ütleb, et ta
tunnetab seda.

28. Jälgi mis on parim tööriist lapsele tähtede õpetamiseks
Parim praktika on lapsele Parim praktika on öelda ja Parim praktika on lasta
näidata visuaalset tähte seostada

tähti

neid lapsel

harjutada

mingi objektiga, et ta korrutades.

kirjutamist

saaks neid seostada.

seostamist keskkonnaga.

29. Küsi lapselt kuidas ta edastab jõulukingi soovi jõuluvanale.
Kijutab kirja.
Alustab arutelu teema üle
Tavaliselt

ja

palju

asjade

ideid,

küsib küsimusi protsessi
kohta, jagab kogemusi.
30. Küsi lapselt, mis on tema lemmik aastaaeg ja miks.
Kasutab aastaaja

Kirjeldab aastaaega

Tavaliselt räägib, mida ja

Kirjeldamiseks .

tegevustega - mulle
meeldib

kellega

tema

lemmikaastaajal

teha

omadussõnu.

linnulaul, ilutulestik jne.

saab.
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VAK KONTSEPTSIOONI UURINGUD

See

peatükk

differentseeritud

kirjeldab

uuringu

hariduses

Läti

tulemusi
ja

ja

Rumeenia

arengut

lapse

lasteaedades.

õpistiilipõhises
Selle

uuringu

vundamentaalne eesmärk on välja selgitada VAK lähenemise täpsed aspektid
lasteadades, nimelt: lähenemise peamised funktsioonid võrreldes teiste innovatiivsete
lähenemistega, tegevuste ajal kasutatud materjalide iseloom, hariduskeskkonna
korraldus, sellise lähenemise rakendatavus erinevates vanusegruppides, õpetaja roll
selle metoodika rakendamisel, mudeli eelised ja piirangud, mõju lapse arengule jne.
Uuringut viidi läbi põhinedes Ion Popescu arendatud küsmustikule, mis sisaldab 10
küsimust ja vastust VAK lähenemise spetsiifiliste aspektide kohta.
Uuring Läti lasteaedades viidi läbi 15 lasteaia õpetajaga ning intervjuud tehti 4
direktoriga.
Rumeenias viidi uuring läbi 30 eelkoolihariduse spetsialistiga.
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LÄTI

I. VAK-LÄHENEMISE VÕTMEFUNKTSIOONID VÕRRELDES TEISTE
INNOVATIIVSETE LÄHENEMISTEGA
Esialgsetest uuringutest selgus, et Lätis ei töötanud ükski lasteaed VAK
kontseptsioonile põhinedes, aga paljud lasteaiad kasutasid teistsuguseid metoodikaid,
mis on suunatud hariduslike saavutuste suurendamiseks lasteaed. Mõned metoodikad
neist on seotud lapse erivajadustega ning õpistiil on üks nendest vajadustest. Seega,
selles juhtumis analüüsiti, missugused eelised on VAK kontseptsioonil võrreldes
nendes koolides hetkel kasutusel olnud metoodikatega.
Üks peamisi eeliseid oli see, et VAK-kontseptsioon võimaldab korraga kaasata palju
õpilasi, pakkudes neile mugavat õpikeskkonda. See tähendab õppetöö muutmist
praeguselt kujult sellisele kujule, millesse on kaasatud mitmeid tegevusi . Laste
kaasamine õppeprotsessi parandab nende suhtlemis –ja koostööoskusi.
Need mõlemad VAK kontseptsiooni eelised on otseselt seotud õpetaja sisendiga.
Õpetaja kasvatab oma kompetentsi arendades uusi integreeritud mängutegevusi.
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Integreeritud tegevused võivad olla hea tagasiside arendusmaterjal, sest need nõuavad
sisu kordamist ja toovad lihtsasti välja õpilaste lühiajalised saavutused.
Allpool on graafik mõnede tulemustega VAK lähenemise omaduste kohta:

VAK lähenemise peamised omadused
Lasteaia õppurite aktiivne õppetöösse
kaasamine
Võimalus saada õppuritelt kohest
tagasisidet
Lasteaia tegevuste mitmekesisus
Õpilaste tundmaõppimise parandamine
Kaasava keskkonna arendamine
Pedagoogi kompetentsi arendamine
0

2

4

6

8

10

II. VAK LÄHENEMISE RAKENDAMISEL KASUTATUD MATERJALIDE
ISELOOM
Selle küsimuse peamine eesmärk on välja selgitada, kas lasteaia pedagogoidel on visioon,
missugused materjalid oleks VAK-põhises õppeprotsessis efektiivsed. Seega küsti
õpetajatelt, missuguseid materjale nad kasutavad kõige rohkem iga õpistiili juures ja
missugused materjalid võiksid olla efektiivsed kombineeritud õpistiili juures.

Iga õpistiili jaoks spetsiifilised materjalid on:
•
•

Visuaalse õpistiili jaoks: pildid, mänguasjad, postrid, raamatud
Kuulava õpistiili jaoks: heli CD-d, grupiarutelud teema üle.

12
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Kinesteetilise õpistiili jaoks: looduslikud materjalid, asjad, mida saab mängudes
kasutada, õppija kaasamine.
Uuring tõestas ka seda, et on olemas vahendeid, mis sobivad kõigile õpistiilidele –
nagu näiteks digilaud – puutetundliku ekraaniga seade, millesse saab laadida
temaatilist sisu. Selle kasutamisse saab kaasata iga õpistiiliga last (visuaalne –
graafika, kuulav – helid, kinesteetiline – ekraani puudutamine).
III. ÕPIKESKKONNA KUJUNDAMINE
Küsitluses osalenud õpetajad kinnitavad, et keskkonna korraldus on VAK kontseptsiooni
rakendamisel väga oluline. Keskkond näeb ette mitte ainult erinevat varustust, mis on
erinevate õpistiilide jaoks vajalikud, aga ka selget grupi ruumide segmenteerimist. Siiski
on selge, et õpistiilide järgi lapsi jagades tuleks olla ettevaatlik, sest grupid peaksid saama
arendada ka teisi õpistiile, mida nad nii tihti ei kasuta.

Nagu mainitud, on kõige tähtsam
funktsioon ruumivajadus, sest enamus
tegevuste jaoks on vaja teatud sorti
ruumi

või

ala.

Näiteks

kuulava

õpistiiliga lapsed võiksid olla õpetajale
lähemal

või

siis

kinesteetilise

õpistiiliga lastel peaks olema rohkem
vaba ruumi tegutsemiseks.
33% vastajatest mainisid ka, et ruum on tähtis läbi tegevuste õppimiseks, seega peaks
VAK kontseptsiooni rakendades austama mitte ainult pedagoogi vajadusi õppetöö
korraldamisel, aga ka võimalust, et edaspidi saaksid teised õppurid tegutseda samas
ruumis ja keskkonnas.

On olnud erinevaid arvamusi keskkonna korralduse suhtes. Pooled vastajatest on
öelnud, et õppimise ala peaks olema mängualast eraldi, et vähendada tähelepanu
hajumist, samas ütleb teine pool, et õppeprotsess võiks toimuda samas alas kus
mängulised

tegevused,

sest

näiteks

kui

laps

ei

võta

aktiivselt

osa
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õppetegevusest, vaid tegeleb mängimisega, võib ta ikkagi samal ajal kuulata.

IV. VAK MUDELI KASUTATAVUS ERINEVATES VANUSEASTMETES

Spetsialistide vastused VAK mudeli kasutatavuse kohta erinevates vanuseastmetes on
nähtavad alljärgjevas diagammis:
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VAK mudeli kasutatavus erinevates vanuseastmetes
Andmed näitavad, et kõige efektiivsem on VAK mudeli kasutamine vanusegrupis 5-7,
aga samuti on see oluline ka keskmises (3-5) vanusegrupis. Spetsialistid viitavad
lapse üldisele arengule ja lapse lasteaia integreerimise vajadusele.
Üks oluline argument VAK-õppe kasuks keskmises ja kõrgemas vanusegrupis võib
olla vajadus kujundada ja määrata lapse õpitüüp – seda saavad teha ainult pedagoogid,
kes on saanud last pikema aja jooksul vaadelda.
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Peegeldub ka see, et vanus 1,5 – 3 on esmane õppeperiood ning õige aeg puude
märkamiseks, siis võidakse puue õpistiiliga segi ajada (üks spetsialistidest on
märganud juhtumit, kus kerget autismi tõlgendati kinesteetilise õpistiilina)
V. PEDAGOOGI ROLL VAK MUDELI JÄRGI ÕPETAMISEL
Uuring tõestas, et pedagoogide kompetentsus ja motivatsioon on VAK meetodi
rakendamisel võtmefaktorid (seda arvas 100%). Laiendatud vastustest võis ka välja
lugeda, et akadeemiline VAK kontseptsiooni kohta on juurdepääsmatu, sest sel alal
pole palju uuringuid läbi viidud.
Pedagoogid märgivad ka, et VAK meetodite rakendamine ei tähenda ainult
pedagoogiliste töövõtete muutmist, aga ka suurt ajakulu vaatlemise protsessi – mida
suurem õppurite grupp, seda suurem ajakulu.
VAK kontseptsiooni uuenduslikkus toob esile ka palju küsimusi, mis puudutavad
töökorraldust ja teemade jaotust. Samuti on seejuures vajalik märkimisväärne tugi
pedagoogilises töös.
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Pedagoogi roll haridussaavutustes läbi
VAKi
Pidev õpistiili hindamine
Õppetegevuste mitmekesistamine
Mitte-dominantsete õpistiilide
arendamine
Meeskonnatöö oskuste arendamine
Pikaajaline strateegiline pedagoogiliste
sihtide seadmine
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VI. LAPSE ARENGUS VAK LÄHENEMISE KASUTAMISE TAGAJÄRJED
Spetsialistid on märganud, et õnnestunud VAK kontseptsiooni rakendamine ei paku
mitte ainult õppesaavutusi, aga viib ka kiirema lapse isikliku arenguni. Õppimise
kasulikkuses

on

märgatud

sügavamaid

akadeemilisi

teadmisi

ning

multi-

distsiplinaarseid oskusi, mida kasutatakse õppeprotsessis ja gruptöö oskuste
arendamisel.
Lisaks on märgatud seda, et VAK
kontseptsioonil
iseloomuomadustele

on

mõju
nagu

enesekindlus, aktiivne osalus, tolerants
ja motiveeritus.
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Nende tulemuste sagedus on välja toodud alljärgnevas diagrammis:

Lapse arengul VAKi arendamise
tagajärjed
Kaasav sotsialiseerumine õppe ajal
Individuaalsete õpivajaduste täitumine
Enesekindluse suurenemine
Suhtlusoskuste arenemine
Osavõtu motiveeritus
Juhioskuste arenemine
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VII. VAK METOODIKA RAKENDAMISE TULEMUSTE HINDAMINE
Vastajad märkasid, et hindamine peaks vastama õppekava standarditele ning VAK
kontseptsiooni rakendamine võib pakkuda õppekava sisule lisa. Siiski on lasteaias
hindaine arutlusobjekt, sest 66% vastanutest märkasid, et hindamisobjektiks on lapse
oskused ja teadmised, mitte tema arengu võrdlemine teiste omaga.
On siiski oluline, et pedagoogid, lasteaia administratsioon ja vanemad jätkaks hindamist,
et vältida õppuritevahelist võistlust.
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VAK metoodika rakendamisel
saadud tulemiste hindamine.
Iseseisev hindamine teiste
õpetajate poolt

Individuaalsed jutuajamised või
õppetegevus
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VIII. VAK METOODIKA ASPEKTID
Vastanutel paluti pakkuda õpetajatele VAK õpistiile austavat õpetamismeetodite
komplekti, mida saaks kasutada VAK kontseptsiooniga. Pakkumisi oli mitmeid, aga
10 kõige populaarsemat saab jagada 2 gruppi: suhtlemisoskused ja õppimien läbi
tegevuse.

Suhtlustegevused

Õppimine läbi tegevuse

Ajurünnnak

Katsed

Selgitused

Vaatlused

Grupi rollimängud

Didaktiline mäng

Peegeldused

Olukordade lahendamine

Tagasiside

Multi-distsiplinaarsed tegevused

IX. VAK LÄHENEMISE EELISED
VAK lähenemise rakendamine viib pedagoogi ja lapse efektiivsema koostööni, mis
põhineb austusel lapse individuaalsete vajaduste ning vaimsete ja füüsiliste
funktsioonide vastu. Õppeprotsessi motivatsioon tõuseb, tänu lihtsasti arusaadavatele
meetodile ja õppuri suuremale osalusele.
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VAK lähenemine nõuab pedagoogilt ka suurt vastutust ning annab sisendi tema
vaatlusoskuste arendamiseks. Pedagoog jääb siiski autoriteediks õppeprotsessis, aga
tema roll onr ohkem olla nähtamatu mentor õppeprotsessis. VAK lähenemine muudab
tavapärase lasteaia grupi õppeprotsessi „indiviidide“ õppeprotsessiks.
VAK kontseptsioon pakub lasteaiale märkimisvääreid vaatlustulemusi, mida võib
kasutada nii edasises planeerimises või tegevuste hindamises, kui ka vanematele
arengutulemustest rääkides. See võimaldab ka eeldiagnoosida võimalikke erivajadusi
või õpiraskusi, mis võivad kujuneda.

VAK metoodika rekendamise eelised
Sisu mitmekesisus
Lapse kaasamine
Õpetaja ja iga õpilase vahelise side loomine
Grupisuhtluse tugevamine
Pedagoogide kompetentsi tõus
Lapse arengut näitavate andmete
kogumine

0

2

4

6

8

10

12

14

X. VAK LÄHENEMISE RAKENDAMISE KEERUKUS LASTEAIAS
Juba eelnevates küsimustes märkisid vastajad, et pedagoog peaks tegelema iga
lapsega individuaalselt, et VAK kontseptsiooni saaks efektiivselt ja õigesti rakendada.
Enamik vastajaid märkis ära ka kontseptsiooni kasutamiseks vajalike tööriistade
nappuse.
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72% vastanutest ütlesid, et VAK kontseptsioon ei lahenda alati õppimisprobleeme,
eriti varajases vanusegrupis (1,5 – 3 aastased), kus laste seas on märkimisväärsed
arenguvahemikud.

15% vastanutest mainis ka, et VAK kontseptsioon on lasteaia jaoks pikaajaline tegevus,
sest see nõuab kogu praeguse õppesisu ülevaatamist ja mitmekesistamist ning palju
tööriistu on juurde vaja, seega ei saa seda rakendada ühe aastaga ning VAK
kontseptsiooni mõju asutusele saab hinnata alles paari aasta pärast.
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RUMEENIA

I. VAK-LÄHENEMISE VÕTMEFUNKTSIOONID VÕRRELDES TEISTE
INNOVATIIVSETE LÄHENEMISTEGA
Andmete analüüsi keskne mõte on selles, et VAK lähenemises toimub harimine teisiti, kui
teistes innovatiivsetes lähenemistes. VAK lähenemise puhul sõltub palju lapse
eelsoodumustest, mis mõjutavad tema võimet võtta vastu infot, teiste laste ning
õpetajatega suhelda ja võtta vastu õppekogemusi.
Seega, lapsi kaasatakse aktiivselt õppeolukordadesse, erinevad avastused, erinevad
materjalid,

mis

aitavad

kaasa

nende

tunnetuslikkuse,

füüsilisele

ja

sotsiaal-

emotsionaalsele arengule
Selles kontekstis, sisu ja kogu õpetuslik lähenemine peavad olema koraldatud niimoodi, et
arendatakse spetsiifiliselt lapse sensoorseid üksikasju. Lisaks on veel üks funktsioon selle
lähenemise juures, mis seostub käitumisega ja mida kasutatakse nende tajude juures ja
informatsiooni töötlemisel: visuaalse õpistiiliga laps õpib kõige paremini nähes, alustades
konkreetsetest, lõpetades abstraktsete joonistuste, piltide ning fotodega; kuulavat
lähenemist seostatakse verbaalse suhtlemisega, hääletooni muutmisega, intonatsiooniga;
kinesteetiline õppestiil on edukas igasuguste oskuste kujundamisel.
Kõik need funktsioonid lasevad õpetajal peegeldada tema enda käitumist ja eesmärgile
suunatud tegevusi, mis sobivad laste individuaalsete ja vanuseliste eripäradega, sealhulgas
ka nende intelligentsitüübiga.

82

Lehekülg | 81

Allpool graafikus on välja toodud erinevate vastuste esinemise tihedus.

Koolieelikute eripäraga kohandatud haridus
Ühendus erinevate intelligentsustega
Integreeritud tegevuste edendamine
Õpistiili peegeldamine
Koolieelikute erinev käitumine
VAK-lähenemisega kohanemine
Koolieelikute aktiivne kaasamine
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VAK lähenemise peamised omadused

II. VAK LÄHENEMISE RAKENDAMISEL KASUTATUD MATERJALIDE
ISELOOM
Koolieelikute õppetöös kasutatud vahendid on otseselt seotud nende õpistiiliga. Võib
arvata, et on materjale, mis nõuavad spetsiifilisi asju kahe või isegi kõigi kolme
õpistiilijaoks, aga samas on ka materjale, mis on spetsiifilised ainult 1 õpistiili jaoks.
Seega on õpitarkvarasse pandud kõik 3 sensoorset viisi, sest lapsed vaatavad pilte (asju,
kujusi, tegevust jne), kuulevad sündmuste kirjeldusi, olukordade kirjeldusi, nõudeid jne,
aga neil on ka väljakutse, et nad peavad teatud ülesannete lahendamiseks teatud asju
tegema. Nukuteatri ning filmide vaatamine sisaldavad samuti midagi nii visuaalsele kui
kuulavale õpistiilile.

Õpistiilispetsiifilised materjalid on:
• Visuaalse stiili jaoks: illustratsioonid, graafikud, mänguasjad, konkreetsed objektid
jne.
• Kuulava õpistiili jaoks: CD-plaadid lugudega või kirjeldusega loodusnähtuse
tekkest, rollimängud jne.
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• Kinesteetilise õppestiili jaoks: konkreetsed asjad, mida kasutatakse näiteks
lauamängudes, asjad loodusest jne.

III. ÕPIKESKKONNA KUJUNDAMINE
Õpikeskkonna kujundus peab olema vastavuses differentseeritud õppe põhimõtetega.
Seega, kõik küsimustikule vastanud eksperdid usuvad, et kõige efektiivsem
grupeerimisvorm on vastavalt õpistiilile grupeerimine. Igal lastegrupil peab olema
ruumi vastavalt nende tegevusele ning nad peavad saama haridusressussidest kasu just
oma õpistiilile.
Lisaks tõstis 72% vastajatest esile individuaalsete tegevuste tähtsust, sest ühest küljest
on iga laps erinev selles osas, kui palju tal üht või teist õpistiili esineb, ja teisest
küljest räägime me sellest, et üks õpistiil on teistega võrreldes ülekaalus, olels samal
ajal kombineeritud teiste õpistiilidega. Veelgi, 60% spetsialiste tuletas meelde
frontaalseid tegevusi (tehakse terve grupiga), tegevusi milles on elemente igast
õpistiilist ja mis seega arendavad kõiki sensoorseid modaalsusi. Seega, võime
kokkuvõtteks öelda, et lasteaia pedagoogide arvamus rõhutab organisatoorsete
vormide ühendamise tähtsust, et VAK lähenemisega kooskõlas olev õpe oleks tõhus.

IV. VAK MUDELI KASUTATAVUS ERINEVATES VANUSEASTMETES
Spetsialsitide vastuseid saab näha allpool näidatud diagrammil, vastavalt kolmele
vanusevahemikule:
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VAK mudeli kasutatavus erinevates vanusevahemikes
Diagrammil nähtud andmetes märkame, et vastajate arvamusele toetudes kasvab
VAK mudeli rakendatavus koos vanusegrupiga. Graafiku roheline ala (mis näitab
kõrget rakendatavust) on palju suurem kõrgemas vanuseastmes ja sinine (mis
tähendab madalat rakendatavust) on kuvatud ainult esimeses vanuseastmes. Me võime
järeldada, et sel juhul on VAK mudeli rakendatavus seotud õpistiili tuvastamisega,
aga eriti ühe õpistiili ülekaalus olekuga/ ühe õpistiili eelistamisega teisele, sõltudes
vanuseastmetest.
V. PEDAGOOGI ROLL VAK MUDELI JÄRGI ÕPETAMISEL
Vastajad rõhutasid õpetajate käitumise tähtsust VAK mudeli rakendamisel hariduses,
selles kontekstis järgmistes rollides: tegevuste kujundamine ja korraldamine vastavalt
igale õpistiilile, laste julgustamine enda eelistustele vastava info vastuvõtmisel ja
töötlemisel, diskreetne sekkumine õpilase tegevusse, et edutada lapse meeskonnatöö
oskuste arendust, teabe edastamine järk-järgult, konkreetsete-intuitiivsete olukordade
loomine.
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Lapse konkreetne paigutamine
Informatsiooni järk-järguline edastamine
meeskonnatööoskuste arendamine
Diskreetne sekkumine
Õpistiilide esinemise soodustamine
differentiating the teaching approach
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Pedagoogi roll õpisaavutustes läbi VAKi
VI. LAPSE ARENGUS VAK LÄHENEMISE KASUTAMISE TAGAJÄRJED
Küsitletud õpetajad tõid esile VAK mudeli rakendamise positiivsed aspektid seoses
lapse tuleviku arenguga, kõige tähtsamad neist: individuaalsete õpivajaduste
tuvastamine, enesekindluse suurendamine, parem teadlik positiivne taju grupitasandil
(grupi sentimentaalsus), grupi sees suhtlemisvõime arendamine ja optimeerimine,
isiklike ressursside kapitaliseerimine ja isikliku eneseefektiivsuse tajumine eksperdi
rolli eeldamisel teatud valdkondades.
Nende tulemuste tihedust saab näha alljärgneval diagrammil:

Ekspert rolli eeldused
Kommunikatsiooni optimeerimine
Positiivne enesehinnang
Individuaalsete õpivajaduste täitumine
Grupi sentimentaalsus
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VAKi rakendamise mõju lapse arengule
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VII. VAK METOODIKA RAKENDAMISE TULEMUSTE HINDAMINE
Tulemusi hinnatakse vastavalt küsitluste tulemusele, sarnaselt teistele lähenemistele –
olgu siis traditsionaalne või innovatiivne lähenemine, nagu erinevaid meetodeid
nimetatakse, näiteks testid, katsed, aktiivsete tegevuste analüüsimine, arenguvestlused,
võistlused, peegelduslehed jne.

Peegelduslehed
Võistlused
Läbi vestluse värskendamine
Objektide tootmien
Katsed
Testid
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VAK metoodikat rakendades saadud tulemuste hindamine

VIII. VAK METOODIKA ASPEKTID
Metoodika kontseptsioon puudutab peamiselt õpetamismeetodite ja protseduuride, mille
eesmärk on õpetuseesmärkide saavutamine, tervikut. Nagu allpool olevalt diagrammilt
näha võib, teemade vastused sisaldavad erinevaid õpetusmetoodikaid – traditsionaalsetest
moodsateni, aktiivseid ja osavõtlikke. Tundub, et kõige tihedamini rakendatav meetod
differentseeritud hariduses, põhinedes õpistiilidele, on mõne nähtuse tähelepanelik ja
hoolikas

jälgimine,

eesmärgiga

objektid

ja

nende

eesmärkide

teadmine

või

reageerimisvõime stimuleerimine ja osaluse tase mõne nähtuse arendamises.
Vestlus – eriti heuristilist tüüpi – sisaldab pedagoogi ja lapse vahelist dialoogi, õpilase
huvi kasvatamist, nende juhatamist reaalsuse avastamiseni.Näeme, et kolm siiani
mainitud õpetusmeetodit on spetsiifilised – visuaalsele, kuulavale ja kinesteetilisele
stiilile. Muud stiilid, mida saab kasutada järgides lapse õpistiili: probleemide
lahendamine, läbi avastamise õppimine,
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katsed, tähe plahvatused, selgitused, piltidelt lugemine, harjutused, rühmad, koobiku
meetod, didaktiline mäng, ajurünnak ja müstiline teekond.

Müstiline teekond
ajurünnakud
didaktiline mäng
kuubikute hulk
harjutused
Piltidelt lugemine
tähe plahvatused
selgitused
katsed
läbi avastuste
õppimine
probleemide lahendamine
demonstreerimine
vestlus
vaatlus
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VAK metoodika

IX. VAK LÄHENEMISE EELISED
Laste õpistiilide teadmine ja nendele vastavate tegevuste rakendamine pakub palju
eeliseid, mis võimaldavad õppe differentseerimist ja individualiseerimist, samas
austades ja edendades laste unikaalsust. Õpetajatelt küsiti, miks peaks pedagoog
valima VAK lähenemise ja peamise argumendina toodi esile lapse aktiivne kaasamine
tema enda arengusse, seega muutuvad tegevused palju atraktiivsemaks, sest need
vastavad laste enda eelistustele. Selles kontekstis on mtiemed kognitiivse arengu
strateegiad lihtsustatud läbi keskkonna avastamise ja paremini arenenud sensoorsete
modaalsuste lisamise. VAK metoodika rakendamise teised eelised on: lapse iseloomu
vaba ja harmooniline areng tema omas tempos ja vastavalt tema vajadustele,
vaatlushuvi suurendamine, lapse teadmise tehnkate arendamine ning selgete reeglite
kehtestamine.
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Selged protseduurid
Lapse tundmise meetmed
Individuaalse unikaalsuse stimulatsioon
Vaatlusvaimu arendamine

Kognitiivne stimulatsioon
… Tegevuste atraktiivsus
Laste aktiivne kaasamine
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VAK metoodika rakendamise eelised
X. VAK LÄHENEMISE RAKENDAMISE KEERUKUS LASTEAIAS

Vale asjade kasutus
Madal enesekontroll
Ei ole raskusi
Liigne verbaliseerimine
Isiklikud erinevused
Tähelepanuraskused
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Läbi VAKi haridussaavutuste raskused
Isegi kui õpistiilil põhineval differentseeritud haridusel on palju eeliseid, mille me
tõime välja ülevalpool, on vajalik teada, et on ka teatud raskused või piirangud, mis
võivad esile tõusta selle lähenemise rakendamisel lasteaias.
Küsitlusele vastanud tõid esiteks välja kõik tähelepanuga seotud raskused, mis võivad
välja lüüa. On hästi teada, et vanusevahemikus 1.5-7 on lapse tähelepanu ebastabiilne
ja kergesti hajuv. Sellises olukorras, kui töötatakse erinevalt ja igal grupil on oma
saavutused, võivad teiste laste tegevused tähelepanu hajutada. Teiseks võivad
keskendumisraskused esineda ka õpetajatel, kes peavad keskenduma mitut tüüpi
tegevustele korraga.
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Teised raskused, mida mainisid õpetajad, kes küsitlusele vastasid on: probleemid, mis
võivad tõusta lahendades ülesandeid sõltuvalt vanuselistest eripäradest, sama
õpistiiliga

laste

vahelised

erinevused,

iga

ülesande/tegevuse

ülemäärane

verbaliseerimine, raskused väikses vanuses käitumisliku enesekontrolliga, asjade
ebaadekvaatne käsitsemine jne. Teine osa vastanuid ütles aga, et selle lähenemise
rakendamisel lasteaiaharidusse ei ole raskusi.
Didaktilise tegevuse käigus tekkida võivate raskuste vältimine ja nendega toimetulek
on suur vastutus pedagoogidele, kes läbi oskusliku didaktilise töö muudavad
potentsiaalsed raskused tõelisteks väljakutseteks, muutes niimoodi võimalikuks VAK
metoodika rakendamise eeliste võimendamise.
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VAK KONSEPTSIOONI RAKENDAMISE ESIALGSED TULEMUSED
Nistor Luciana (eelkooliõpetaja, I klass)
VAK lähenemine ja diferentseeritud õpetamine on märkimisväärselt kasulik
nii lastele kui õpetajatele, sest lapsed kasutavad erinevaid õpistiile ning VAK
metoodika aitab õpetajatel kindlustada selle, et teadmised antakse edasi palju
kiiremini ja pikema aja vältel. Õpet individualiseeritakse vastavalt õpilase õpistiilile.
2015/16. õppeaastal kasutasin ma VAK metoodikat lasteaias, kus ma töötan ja
viisin läbi tegevusi, mis põhinevad kolmel õpistiilil: visuaalne, auditiivne ja
kinesteetiline. Materjalina kasutasin valitud kaarte kolmele vanusegrupile: 1,5-3
aastat, 3-5 aastat; 5-7 aastat, ja viisin läbi kolmele õpistiilile sobivaid katseid.
Õpitegevusi läbi viies panin tähele, et eelkooliealised lapsed olid palju rohkem
huvitatud uute teadmiste omandamisest, neile meeldis, et nad said aktiivselt õppimises
osaleda ning valida, mil viisil nad tahavad õppida. Märkasin, et lapsed soovisid
osaleda ka katsetes, mis olid mõeldud teistsuguse õpistiiliga lastele. Näiteks lapsed,
kes vaatasid päikesesüsteemi kohta tehtud PowerPoint esitlusi soovisid lisaks hea
meelega osaleda maa pöörlemise katses ja teha planeetide mudeleid. Panin ka tähele,
et lapsed kas eelistasid pigem ühele stiilile sobivaid tegevusi või soovisid lisaks
osaleda teistele õpistiilidele mõeldud katsetes. See aitas neil infot paremini mõista ja
talletada.
Võib väita, et eelkooliõpilased talletasid infot kergemini, nende vastused
olid väga täpsed ja küsimused asjakohased. See, et nad said õpistiili valida, muutis
nad rahulikumaks, mis omakorda aitas neil õppetegevuses aktiivselt osaleda

ja

tähelepanelik olla.
Seega pärast VAK tegevuste läbi viimist leidsin, et sellel metoodikal on
palju eeliseid: õppimist teostatakse vastavalt vanusegruppidele, individualiseeritud
õppetegevused on laste jaoks huvitavamad, lapsed omandavad endale sobivat õpistiili
(visuaalset, auditiivset ja kinesteetilist) kasutades teadmisi kiiremini, arendavad oma
meeli, võistlusoskust ja loomingulisust ning osalevad vahetult õppetegevuses.
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Õpetajad õppisid lapsi paremini tundma ja kohandasid uut infot ja
õppematerjale vastavalt lapsele sobivale õpistiilile, arvestades iga stiili võimalustega,
võtsid õppetegevuste läbi viimisel kasutusele reeglid, töövõtted, ülesanded ja
meetodid, mis vastavad eelkooliealiste laste vajadustele.
Mitmekesistati tegevuskeskusi, kasutati erinevaid õppematerjale, meetodeid ja
töövõtteid, mis kõik arendas laste vaatlusoskust. Kuna Rumeenia haridussüsteemis on
eelkooliealisi lapsi klassiruumis väga palju, oli põhiliseks VAK meetodi rakendamise
puuduseks see, et puudus pidev kontroll laste üle. Klassiruumis oli lärmakas ning õpilaste
tähelepanu hajus ning seetõttu jäid tegemata mõned tegevused ning ei olnud võimalik
alati seatud eesmärke saavutada.

Panainte Anda Anamaria (algaja õpetaja)
“Me oleme erinevad, me õpime väga erinevalt“ See mõtteviis aitab meil
muuta oma senist lähenemist, pärast seda, kui me taipame, et eelkooliealised lapsed
võtavad edastatud infot palju kergemini vastu kui seda antakse edasi teatud viisil, kas
siis visuaalselt, auditiivselt või kinesteetiliselt. Kui õpetaja teeb kindlaks lapse poolt
eelistatud õpistiili, muudab see info edastamise kergemaks. VAK haridusprogramm
on aidanud nii õppetegevust paremini läbi viia kui ka muutnud õppematerjali
esitamise efektiivsemaks. VAK meetodite rakendamine on aidanud kõigil lastel uuest
infost aru saada vastavalt nende õpistiilile. See projekt on andnud uue õppimise ja
õppemeetodite perspektiivi ning tekitanud kõigis lastes tõsist huvi osaleda
õppetegevustes.

Fînaru Bonny Mary Ella (eelkooliõpetaja, I klass)
Meeltele suunatud lähenemine on hea viis tutvuda uue infoga ja seda
kinnistada. Lapsed tunnevad ennast õpikeskkonnas hästi, sest õppimine põhineb
konkreetsetel asjadel ning lapsed saavad valida enda poolt eelistatud õppimisviisi.
See aitab neil uut infot kiiremini omandada ning efektiivsemalt talletada. Arvestama
peab laste vaheliste individuaalsete erinevustega (ka sama õpistiiliga õppijate vahel)
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ja ealiste iseärasustega. Kui seda mitte teha, on oht valida vale lähenemisviis ning see
hajutab laste tähelepanu, muudab nad lärmakaks ning lõhub õppeprotsessi.

Zaharia Ana (eelkooliõpetaja, I klass)
VAK lähenemine muudab õppimise lihtsamaks, sest eelkooliealised õpilased
on õppeprotsessi kaasatud, ülesannete lahendamine on selge ja konkreetne ning
õppetegevused on lapsele huvitavamad, kuna need sisaldavad infot ning õpetamise
abivahendina kasutatakse reaalseid esemeid.
Õppeprotsess kaasab kõiki kolme õpistiili eelistavaid õppijaid: visuaalset,
auditiivset ja kinesteetilist. Mõni õpilane kasutab õppimiseks vaid ühte eelistatud meelt,
teine jälle kahte. Seega on oluline, et õpetajad individualiseeriksid õppetegevusi vastavalt
iga lapse vajadusele, pöörates tähelepanu läbitava materjali mahule. Õpetajad peaksid
püüdma võita laste tähelepanu ning mõjutada neid teadmisi omandama ning muutma
õppimise meeldivamaks.

Selleks, et teadmiste omandamist parandada, peab õppetund olema
oskuslikult planeeritud, võttes arvesse laste ealisi iseärasusi, lapse õpistiilist sõltuvaid
oskusi ja võimeid. Õpetamine peaks keskenduma kolmele õpistiilile eraldiseisvalt või
siis neid ühendama.

Chirvase Daniela Alina (eelkooliõpetaja)
,,Pärast mõningate VAK meetodil põhinevate testtöölehtede kasutamist
eelkoolis märkasin, et sellist tüüpi lähenemine andis mulle võimaluse laps
õppeprotsessi keskmesse seada, luua õppeprotsessi iga elementi lapse huvidest
lähtuvalt. See võimaldas mul hinnata iseenda õpetamisstiili ja eelkooliealiste laste
õpitulemuste ning nende koolikeskkonnaga kohanemise vahelisi seoseid. Tegelikult on
õpetaja kooli ja kodu nn vahemeheks ning peab tegema kõik selleks, et lapse
kohanemine uue keskkonnaga oleks võimalikult sujuv. Ma arvan, et see pedagoogiline
lähenemine aitas mul tuvastada oma didaktilise tegevuse tugevused ja nõrkused ning
võimaldas mul lapsi paremini mõistma õppida ning nendega paremad suhted luua.
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Katseid läbi viies märkasin järgmist:
1. ,, Päikesesüsteem "- lapsed jagati kolme õpistiili gruppi, igas grupis oli erinev
ülesanne.

Esiteks vaatasid lapsed PowerPoint esitlust ning vastasid minu

küsimustele. Siis kuulasid nad päikesesüsteemi laulu ja musitseerisid. Lõpuks
jaotati nad kolme rühma: Päike, Kuu ja Maa ning nad said liikuda. Pärast selle
katse läbi viimist märkasin ma, et lapsed on ühelt ülesandest teise liikudes
omandanud teadmised päikesesüsteemi kohta. Kõige tähtsam tundus olevat
kinesteetiline harjutus, kus lapsed pidid kasutama uusi teadmisi. See oli hetk, kus
saadud infot tajuti kui midagi reaalset, mitte lihtsalt teooriat. Teisisõnu kasutas
laps teadmisi, mis ta sai. Eksperimendi käigus märkasin, kuidas mõjusid lastele
värvilised ja animeeritud PP pildid. Pärast seda ülesannet oskasid lapsed igat
planeeti värvi, kuju ja suuruse järgi eristada. Järgnevas ülesandes õppisid lapsed
laulu abil selgeks planeetide nimed. Kolmas, kinesteetiline ülesanne oli minu
jaoks hea enesehinnangu tegemiseks, lapsed andsid mulle tagasisidet selle kohta,
kuidas nad olid info kätte saanud ja kuidas ma suutsin nende tähelepanu haarata.
See aitas mul aru saada, kus ja miks peaksin oma õpetamisstrateegiat muutma.

2. ,,Vulkaanid"- selle katse eesmärgiks oli kinnistada keskkonnateadmisi (kujundid,
värvid, elemendid) ning ka näidata, kuidas tekib laava. Seega vaatasid lapsed
esiteks filmi maailma suurimatest vulkaanidest ja nende purskamisest. Siis nad
kuulsid üldist infot vulkaanide ja laava tekkimise kohta. Lõpuks püüdsid nad
valmistada väikese vulkaani. Esimene rühm valmistas ette materjalid ja töökoha.
Teine rühm ehitas savist vulkaani. Kolmas rühm pani vulkaani sisse vesivärvid ja
söögisooda. Peaaegu iga rühm täiendas ja parandas eelmise rühma tööd edukalt.
Ma märkasin, et kinesteetiline ülesanne huvitas neid kõige rohkem, sest nad said
anda oma panuse vulkaani valmimisse. Vulkaanipurse oli justkui tasu nende töö
eest

ja

andis

mulle

võimaluse

kohe

nende

teadmisi

hinnata.
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Selle katse käigus avastasime, et tekkis raskusi materjalide hankimisega, kuna
need olid kallimad kui eelmise katse omad. Märkasin ka, et ettevalmistus võttis
rohkem aega kui tavapärase õppetegevuse puhul, kuid lapsed olid tegevusest
rohkem huvitatud, tegevusse kaasatud, harjutasid rohkem ja võtsid infot paremini
vastu kui tavaliselt. Uuesti sai kinnitust vajadus tunda iga last ning leida viis,
kuidas igaüks neist eelistab uut infot vastu võtta. Ma usun, et valisin parima
meetodi. Andsin lastele, midagi, mida nad tahtsid kuulda, näha ja teha. Laps on
nagu käsn, mis imab talle pakutavat infot endasse ja säilitab selle, mida on
tõeliselt vaja. See, kuidas õpetaja edastab uut infot ümbritseva maailma kohta on
ülioluline. Kõige parem on ju maailma tundma õppida läbi oma kogemuse.
“Minu jaoks on oluline hariduse andmisel arvestada eelkooliealiste laste individuaalsete
arenguiseärasustega. Õpetamismeetodite ebasobivus lapse psühholoogiaga on üks koolis
ebaõnnestumise peamisi põhjuseid. Seetõttu peab õpetamisprotsess arvestama õpetatava
grupiga ja õppimine peab olema kohandatud igale lapsele sobivaks. Iga laps kuulab
teksti. Ainult vähesed jutustavad selle täpselt ümber, mõned neist jätavad meelde suure
osa tekstist ja enamus ainult mõne üksiku fakti. Kui laps näeb pilti, kinnistub see tema
meeles, kui ta kuuleb uut infot, kajavad sõnad tema kõrvades ja kui ta teeb midagi oma
kätega, jääb see temaga igaveseks,“ on öelnud pr Romanic Roxana.

„Ioan Popescu“ Pedagoogilise Lasteaia eelkooliõpetaja, Bârlad, Vaslui maakond,
Rumeenia

Voronenko Liene (headmaster)

Teaching STEM in preschool has been challenge already for years. It
requests restart of pedagogue to turn complex content into simple and keep it
attractive to every child.
I have found that VAK concept leads to this crucial “simplification”, because
it demands to
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Arengukeskus Centre 4 Family asub Lätis ja põhineb Riias asuval lasteaial, mis
keskendub innovatiivsete õppemeetodite arendamisele, mis on seotud laste vajaduste
arvestamisega õppeprotsessis. Eelkool spetsialiseerub peamiselt STEMi õppekavasse
integreerimisele ja effektiivsete pedagoogilise töö arendamise vahendite loomisele.
Eelkool on edukalt ka varem integreerinud ja arendanud sotsiaalse hariduse
programme, et parendada lapse integreerimist varakult.
Eelkoolil on 3 gruppi vanusevahemikus 1,5 kuni 7 aastased ja lapsed on jagatud
gruppidesse vastavalt nende oskustele ja vajadustele
Eelkooli personal mitte ainult ei rakenda õppetegevusi, aga pakub ka konsultatsioone
ja kursusi teiste õppemeetodite rakendamisega tegelevate eelkoolide spetsialistidele.
Eelkool teeb tihedat koostööd teiste Läti eelkoolidega ning tavakoolidega, mis
võimaldab

neil

ehitada

haridusprotsessi jaoks

pikaajalisi

arenguprogramme

lapse

asjakohase
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Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”
on Rumeenia üks vanemaid pedagoogilisi koole (1870), asub Bârlad,Vaslui
maakonnas, Kirde-Rumeenias. See on ainus pedagoogiline keskkool maakonnas, nii,
et nende roll kogukonnas on väga tähtis.
Koolis õpib 820 õpilast, 120 neist lasteaias ja ülejäänud (15-19 aastased) kutse(pedagoogika, kunst ja sport) ja teooria (filoloogia) klassides. Lasteaia osa toetab
õpetamispraktikat. Lasteaia tegevusi vaatlevad 9. ja 10. klassi pedagoogikaõpilased ja
nende juhendajad kooliväliste tegevuste jaoks. Nad õpetavad lasteaia tegevusi 11.
klassis. Pedagoogika õpilased õpivad kasvatajateks ja algkooliõpetajateks, seega nad
saavad oma ametist aimu 8 kogenud lasteajakasvataja käest õppides. Nad on hoolikalt
valitud, ekspertiisi põhjal, mille on läbi viinud psühholoogid ja nõunikud.
Lasteaia väga kogenud õpetajad tegelevad koguaeg erinevate tegevustega vastavalt
koolieelikute vajadustele, rakendades õppekava nii palju, kui võimalik. Need
kasvatajad valiti psühholoogide ja nõunike poolt ekspertiisi abil, mis selgitas välja
koolieelikute ja õpilaste vajadused. Nad peavad oma praktikas olema heaks eeskujuks
õpilastele.
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Yalova eelkool
Loodi 2005 aastal. Koolis on 12 klassiruumi, draamaruum,

inglise keele ruum,

teaduslabor, vaimsete mängude ja male ruum, spordihall, kolm söögituba, köök, pood,
saavutuste ruum, direktori ruum, direktori asetäitja ruum, ametnikuruum ja väikelaste
ruum (0-36 kuustele). Koolil on 500 ruutmeetrine aed. Aeda saab istutada juur-ja
puuvilju ning aias on ka liivakast ja loomamajad. Koolis on 12 õpetajat, direktor,
direktori asetäitja, ametnik, 3 spetsialisti, kes vastutavad laste enesehoolitsuse eest,
kokk koos abilisega. Õppetöö toimub hommikust pärastlõunani. Koolis on lastetuba
töötavate vanemate jaoks. Õppeaeg on kella 8-st 18.00-ni. Meil on 70 4-aastast last ja
150 5-aastast last.
Lasteaed Pääsuke on Eesti lasteaed, mis asub piiriäärses Valga linnas. Lasteaed on
spetsialiseerunud keele süvaõppele pakkudes mitmekeelset programmi. Lasteaed
arendab vahendeid, et pakkuda efektiivset õpet nii Eesti kui ka Vene keeles õppivatele
lastele. Eriline roll lasteaia tegevuses on suunatud koostööle lapsevanematega ning
välitegevustele.
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MANUAALI AUTORID:
Agape Ștefănica, keskkooliõpetaja, metodist, I kraad
Bănceanu Anca Raluca, keskkooliõpetaja, metodist, I kraad
Chirvase Daniela,lasteaiakasvataja, I kraad
Huzum Irina Theodora, keskkooliõpetaja, I kraad
Marinescu Daniela, keskkooliõpetaka, metodist, I kraad
Nistor Luciana, lasteaiakasvataja, I kraad
Pașca Gabriela, keskkooliõpetaja, metodist, I kraad
Purice Francisca Agneș, keskkooliõpetaja, I kraad
Ștefănică Anda Violeta, keskkooliõpetaja, metodist, I kraad
Bakir Sevil, direktor
Akçaalan Sibel, direktori asetäitja
Karaçirak Nermin, pedagoog
Bayindir Serra, pedagoog
Özçuhadar Derya, pedagoog
Çağman M.Latif, pedagoog
Amossova Nadezda, direktor
Vall Natalja, metodist
Miljan Livia, pedagoog
Reinup Jelena, kõneterapeut
Voronenko Liene, direktor

