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SISSEJUHATUS
Projekt "Kaasav lasteaed lapsele- Visuaalsed, Audiaalsed ja
Kinesteetilised õppijad" kogus neli lasteaeda Lätist, Rumeeniast, Eestist
ja Türgist õppemeetodite otsimise eesmärgil, mis viivad
individualiseeritud õppele 21. sajandi lasteaia õppijatele. Õppimist ei
saa tuvastada ainult õppekavade või koolieelsete õppetegevustega –
õppimise nagu protsessi saab edukalt ellu viia igasugustes
elusituatsioonides, mistõttu on õppimisvõime arendamisel oluline roll
perekonnas.

Vanemate käsiraamat on mõeldud nendele vanematele, kes soovivad
oma lapsi nende esimeses õppetöös toetada.

See annab nägemuse 21. sajandi hariduse sisust, erinevatest
individuaaliseeritud õppemeetoditest ja soovitustest tõhusa õppimise
kohta vastavalt individuaalsele õppimisstiilile. Partnerriikide vanemad
on kasutanud mitu õppimistegevust kodukeskkonnas ja esitanud
järkjärgulisi STEM õppemeetodeid, mida saab kodus realiseerida.
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Õppimine kui 21. sajandi väljakutse
“Hariduse väärtus ei seisne paljude
faktide õppimises, vaid vaimu
treenimises niisuguste asjade üle
mõtlemiseks, mida ei saa õpikutest
ära õppida."
Albert Einstein

Lasteaiad, arengukeskused, algkoolid - kõik need asutused on
viimase 20 aasta jooksul teinud suuri väljakutseid. Kui proovite leida
vastuse, miks see väljakutse muutub oluliseks võrreldes ajaga, millal olid
teie õppeasutuses käinud - pole kindlat vastust. Enamik pedagooge ütleb
- tänapäeva lapsed on muutunud, ja need muutused mõjutavad otseselt
tema vajadusi ja õppimise motivatsiooni. Mõned viitavad ka keskkonnaja sotsiaalsetele muutustele, mis mõjutavad psühholoogilist arengut.
Kahjuks muudavad need globaalsed muudatused lapsi rohkem kui meie
- täiskasvanud - ja eeldatavasti toob see kaasa asja - tõenäoliselt püüame
uusi meetodeid ja õppevahendeid rohkem intuitsionaalselt kui
teadmistega.
Siiski on väga oluline, et hariduse roll on viimastel aastatel
oluliselt tõusnud. Kui 20 aastat tagasi oli haridus suhe klassi ja pedagoogi
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vahel, siis nüüd me loeme haridust rohkem individuaalseks – see sisaldab
ka otsest tööd lapse ja pedagoogi vahel.
Individuaalne lähenemine on meetod, mis austab lapse vajadusi
õppeprotsessis. Kahjuks on võimatu läheneda kõigile individuaalselt 2030 lapsega koolikeskkonnas, seega otsivad pedagoogid parimaid
praktikaid ja teadmisi.
Õppekava näeb ette palju oskusi, mille laps peaks omandama
enne algkooli minemist. See mitmekesisus ajab tihti ühiskonna segadusse
ja on tähtis pidada meeles, et õppimine peaks olema loomulik vajadus,
mida lapsed välhendavad oma initsiatiivil. Kui on näha, et lasteaialaps ei
taha õppida, tähendab see, et õppeprotsessis on midagi organiseeritud nii,
et see ei ole vastavuses lapse vajadustega ja pole seotud lapse
motivatsiooniga.
Läbi lapse tegevuste õppimine tähendab seda, et õppeprotsess
sidaldab vähemalt kolme põhipädevust – vaatlus peamise tegevusena,
avastamine läbi tegevuste ja tulemuse esitlemine läbi lapsele eelnevate
tegevuste põhjal antud tagasiside. Vaatlus on tegevus, mis ei sisalda
ainult passiivset visuaalset kontakti, aga ka diskussiooni seoses „status
quo”-ga. Iga õppeprotsess algab protsessi hindamisega ja arusaamaga
õpitava kohta. Vahepeal ei ole seatud õppeesmärke ja tavaliselt näeb see
täiekasvanute jaoks välja ajaraiskamisena, aga on vajalik, et iga
õppetegevus varajases eas annaks lapse teadmistele sisu.
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Kui õppimise esimene reegel – sihi seadmine – jäetakse vahele,
ajab see lapse tavaliselt segadusse, sest lõpus ei oska ta hinnata kas
õpitulemus on saavutatud. Seega algab iga vaatlustegevus sellega, et
pannakse paika, mida hakatakse õppima, missuguseid asju me õppetöös
kasutame ja missuguses keskkonnas me õppima hakkame.

VAATLE

HINDA

AVASTA

Avastamien ja õpimotivatsioon on põhipädevused, mis juhivad
kriitilise mõtlemise ja põimitud oskuste arengut. Varajane iga on periood,
kus avastamise oskused arenevad ja kus algab lapse psühholoogiline
areng – kui ta proovib objekte puudutada, mõista maailma läbi kõige
söömise, on oluline tõsta avastamise taset koos lapse arenguga. Varajases
eas avastamine tähendab tavaliselt sama, mis õppimine läbi sama asja
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pidevalt tegemise ja seejuures erinevate tulemusteni jõudmise.
Avastamine nõuab palju individuaalset tööd ja enesemotivatsiooni eriti
koolieas, seega, kui see on varajase õppeprotsessi loomulik osa, annab
see jätkusuutliku tulemuse edasiste oskuste omandamiseks koolis.
Tagasiside hindamine on tavaliselt osa, mis unustatakse
õppeprotsesis ära, eriti varajases eas, aga on oluline mõista järgnevaid
asju: kui laps on saavutanud tulemused, mis olid planeeritud enne
tegevust; kui õppetegevuse sisu sobib tema vajaduste ja teadmistega ning
kuidas jätkata kindla õppesisu arendamist,
21.sajandi väljakutse on välja selgitada, missugused vajadused on
generatsioonil, keda me praeguseks mõistame, aga ei oska oletada mida
nad oma eluga teevad. Seega on hariduse üks kriitilisemaid probleeme
selle kohandamine väärtustega ning erinevatel riikidel on olulised
erinevused selles väärtuste ahelas. Näiteks – mis on olulisem väärtus –
individuaalne konkurentsivõime või ühised grupisaavutused? Vastuseid
nendele probleemidele otsivad kõik Euroopa riigid ja ikka on suured
erinevused Skandinaavia ja Lõuna-Euroopa vahel. Teadlased ja õpetajad
mõistavad seda ja püüavad mõista, missugused on tuleviku kompetentsid
ja oskused, mida vajavad tänapäeva lapsed.

7|Lehekülg

21.SAJANDI KOMPETENTSIDE JA HARIDUSE SISU
SEOSED
Loovus
• Kultuuriteadused
Digitaalne kompetents
• Tehnoloogia-ja meediateadused
Kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine
• STEM
Suhtlus
• Keeled
Ettevõtlus ja juhtimine
• Sotsiaalteadused
Koostöö ja osalus
• Sotsiaaltedused

Loovus on üks 21.sajandi inimese põhipädevusi. See ei nõua alati
tähtsaid leiutisi ja hiiglaslikke reforme, aga tavaliselt see pädevus lubab
samm-sammult edasi liikuda suuremate võimaluste ja ühiskonna heaolu
poole. Loovus on oluline tööturul, sest loovad lahendused arendavad
tooteid ja teenuseid tervele ühiskonnale. Kui analüüsitud loovust, siis
võiks seda tõlgendada ajutööna, nõuete ja harjumuste kompleksina, mis
on oluline uute ideede ja sisu generatsiooni jaoks.
Digitaalne pdäevus tähendab 21. sajandil juba rohkemat, kui
IKT-vahendid inimese igapäevaelus. Protsessis, kus sotsialiseerumine
areneb kiiresti digitaalsetes keskkondades, on digitaalse keskkonna ja
meedia tark kasutamine infoallikana oluline oskus. Digipädevustel on
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oluline roll ka teiste pädevuste arendamises – kommunikatsioon
(keeleõpe), füüsiline tegevus (treeningute jälgimine, tulemused), jne.
2014 aastal viidi läbi uuring digitehnika kasutamise koha Euroopa Liidus
ja sealt tuli välja, et 47% Euroopa Liidu kodanikest ei oma piisavaid
digipädevusi ja see tähendab, et tehnoloogia kiire areng nõuab seda, et
õppetöös kasutataks rohkem digivahendeid ja digitaalset sisu. Järgneva
paari aasta jooksul võivad digipädevused sisaldada selliseid oskusi nagu
informatsiooni analüüsimine, suhtlus, sisuarendus, turvalisus ja
probleemide lahendamine.
Kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine on inimese
oskus teha otsuseid põhinedes argumentidele ja teadmistele. 20. sajandil
domineeris see hariduses. Selle sisu kogus suureneb iga aastaga ja on
vajalik otsustada, kas tänapäeva laps peaks pigem kõike teadma või
olema võimeline leidma infot ja olema valmis kasutama oskusi
informatsiooni kasutamises ja otsuse tegemisel. Tõenäoliselt viib see
selleni, et 20 aasta pärast ei räägi me teoreemi tõestamisest, aga laps on
intuitsiooni abil võimeline avastama kui palju värvi on vaja, et värvida
viie ruutmeetrine seinadekoratsioon. Kriitiline mõtlemine ja probleemi
lahendamine on suunatud abstraktse teadmise vähendamisele ja
teadmiste targa kasutamise suurendamisele.
Suhtlemine on oluline väärtus, mis on Euroopa Liidus arenenud
rohkem kui 40 aastat. Seda võib vaadata kui võrdse keele rolli terves
Euroopa Liidus, aga samas ka migreerumise tulemust, kui meie koolides
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on mitmest rahvusest õpilasi. Euroopa Liit pingutab moslemirahvuste
integreerimise nimel ja nendega suhtlemise arendamise nimel, samas
tõuseb ka slaavi ja asiaadi keeltes suhtlemise vajadus.
Ettevõtlus ja juhtimine on 21. sajandil väga tähtsad pädevused,
eriti Ida -ja Lõuna-Euroopas, kus nende oskuste arendamine nõuab ka
vana käsumajanduse mõjude hävitamist. Kui lapsel on juhiomadused,
võib ta juhtuda individuaalset, aga ka grupi arengut. Need oskused on
olulised ka sotsiaalse heaolu juures. Need pädevused seostuvad ka
otsuste tegemise ning vastutuse võtmise võimekusega.
Koostööl ja osavõtlikkusel on oluline roll ühiskonna säilimisel.
Kvalitatiivne osalemine vähendab ühiskonna radikaliseerumist ja uue
generatsiooni seas isolatsiooni teket. Kool ei ole ainult koht õppimiseks
– kool on ka võimalus arendada kaasavat ühiskonda kui peamist
ühiskonnamudelit. Osalus võimaldab tugevdada

kodanikuühiskonna

väärtusi ja viib tavalise otsise tegemise protsessini.
Ülalmainitud pädevused on ühiskonnas tuntud, aga kuni viimase
kümnendini seostati neid pigem täiskasvanutega ja nende pädevuste
arendamise programmid olid suunatud kitsastele ühiskonnagruppidele.
Õppeprotsess ja nendel pädevustel põhinev sisu koolides peaks
reorganiseerima tavalist koolielu ja muutma koolid tavalisest sisule
orienteeritud asutusest oskustele ja teadmistele orienteeritud asutuseks.
Seda on hästi tehtud kutsekoolides, sest need koolid on peamiselt seotud
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tööjõuturuga. Uue sisu ja õppeprotsessi rakendamine saab toimuda ainult
juhul, kui huvirühmad täidavad kooli keskkonna tavalise koostööga.
Haridusel põhinevad pädevused on midagi, mida võib rakendada
ühiskonnas, mis põhineb praegusel koolivõrgustikul. See nõuab palju
vaeva

organiatsioonide

infrastruktuuride

-ja

multidistsiplinaarse

õppeprotsessiga. Tavaliselt tähendab see seda, et igas grupis või klassis
on mööbel, mida saab lihtsasti kasutada individuaalses, aga ka
grupiõppes. Samuti on vajalik ka IKT vahendite sobilik kasutamine, eriti
kompenseerimaks rohkem abi vajavate õpilaste vajadusi läbi helisisu
(näiteks düsleksiaga õpilased).
Peamine sihtrühm õppega seonduvate pädevuste arendamises on
õpetajatel. Kui õppimine on korraldatud nagu lasteadades, mis põhinevad
multidistsiplinaarsel õppel (mitte õppeained), peavad pedagoogid tegema
koostööd, et näha sisu mitmest perspektiivist. On tõestatud, et varajane
matemaatika-ja loogikapädevus toovad kaasa parema kirjaoskuse, seega
pole teaduste või õppevaldkondade grupeerimisel ei ole piire – ainult
professionaalsed väljakutsed.
Lapse haridus peab esile tõstma mitte ainult tema taju tüüpi
(visuaalne, audiaalne või kinesteetiline) vaid ka tema õpieelistused
(vaikuses/muusikaga, elektrooniline visualiseerimine

/ staatiline

visualiseerimine). Veelgi enam – iga lapse jaoks õige õppeprotsessi
leidmine ei anna eeliseid mitte ainult individuaalsete saavutuste juures,
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vaid tõstab ka üldist grupi edu, tänu iga õpilase oskuste arengu
differentseerimisele.
Viimaseks on tähtis roll haridusega seotud pädevuste arendamisel
ka lapsevanematel. Kui laps tuleb esimest korda lasteaeda, palutakse
lapsevanematel anda oma lapse kohta võimalikult palju teavet (hirmud,
eelistused, käitumine). Kahjuks unustame me väga tihti selle, et hilisemas
õppeprotsessis võib vanemate tagasiside olla heaks aluseks varajasel
õpiraskuste tuvastamisel ja jälgimisel. Koostöö vanemate ja kooli vahel
võimaldab tavaliselt jälgida õpilase rahulolu pikema aja jooksul ja see
võib isegi olla hindamisskaala kooli jaoks. See koostöö võimaldab ka
tugevada vanema rolli väärtustepõhises õppeprotsessis, sest kõik
pädevused põhinevad hetkesel ühiskonna väärtuste süsteemil ja on
võimatu samaaegselt säilitada kahte väärtuste süsteemi – üht koolis ja
teist - vanematega seotud.

12 | L e h e k ü l g

Pädevusepõhise õppe komponendid

Kooli infrastruktuur

Pedagoogige kvalifikatsioon

Pädevustel
põhinev haridus

Vanemate kaasamine
individuaalse toe juures
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Lapse hariduslikud vajadused

HARIDUS VARAJASES EAS KOOS VANEMATEGA
Voroņenko Liene
“Vanemad peaksid alati meeles pidama, et nad ei ole pedagoogid,
aga nad on õpetajad ja oma lapse elus juhtivad inimesed, sest liiga palju
pedagooge lapse elus viib eluni ilma toetavate liidriteta”
- nii ütles tuntud psühholoog, kellega oleme pikalt koos töötanud. Lihtne
öelda – mitte nii lihtne igapäevaselt meeles pidada. Kogemus
pedagoogias näitab, et vanemate käitumisel on lapse õpioskuste
arenemisele suurem mõju, kui ettevalmistatud ja planeeritud õppetööl ,
sest laps jäljendab varajases eas oma vanemaid. Olen leidnud, et päev
teaduspargis lapsega muudab nende motivatsiooni ja tahte avastamise
järgi loomulikumaks, kui hästi struktureeritud õppetöö, seega olen teinud
mõned reeglid lastega kodus õppimiseks.
1.REEGEL – ÕPPIMINE ON LÕBUS. Koos lapsega me
õpime ja teeme tegevusi ainult siis, kui meil selleks piisavalt aega ja
motivatsiooni. Me ei sea kindlaid sihte ega tee ajakavasi, sest alati on
olemas vahemik ettekujutluse jaoks võir eeglite mitte järgimise jaoks.
On oluline saada positiivseid emotsioone läbi tegevuste, et olla üldiselt
motiveeritud kodus õppimiseks. Isegi kui lapsed ei saavuta õppetöös
plaanitud tulemusi ja tahavad õppimise ajal mängida – ma luban neil alati
seda teha, sest me ei tea iialgi, kuhu need tegevused meid viivad. See
nõuab austust lapse vajaduste vastu ning kannatlikkust, aga ma olen
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leidnud, et lühikesed õppetegevused positiivse taustaga viivad
laialdasemate teadmisteni, kui tavapärane õppekava järgi tähtede
õppimine. Lõpks jälgime me alati ühte reeglit – me ei õpi, kui me oleme
kurvad, pettunud või ei taha õppida.
2.REEGEL – ÕPPIMINE VAJAB ORGANISEERIMIST JA
RUUMI. Ei ole lihtne korraldada keskkonda, kus on lihtne õppida, seega
oleme me seadnud sihiks, et õppida peaks saama igal pool kodus, aga
lapsel on kindlad tööriistad, mis on alati korraldatud ja asuvad ühes kohas
– pliiatsid, STEM tööriistad, käärid, paber. Selline käitumine lubab
eraldada mänguasjad õppevahenditest, mis on oluline, et hoida laps
organiseeritud. Varajane iga nõuab süstemaatilisi lähenemisi ja
traditsioonide loomist. Väiksed sammud hästi organiseeritud õppimise
suunas annavad enesekindlust nii vanemale, kui lapsele. Meil on lapse
laud, tööriistakarp ja toolid õppetegevuste jaoks, mis nõuavad käsitööd
või laual töötamist ja kui laps tahab, võib seal läbi viia ka lapse eelistatud
õppetegevust. See on keskkond, mille laps on korraldanud oma eelistuste
järgi.
3.REEGEL – ÕPPIMINE VAJAB AEGA. Tavaliselt on
lasteaias hästi teada, et õppetöö ei tohiks varajases eas toimuda üle 20
minuti, 5-7 aastaste puhul üle 40 minuti. Meie ei õpi kodus kunagi nende
reeglite järgi. Me püüame arutada, mida me tegema hakkame ja siis
laseme protsessil edasi minna. Lubage oma lapsel tegeleda ise ja toetage
teda ainult juhul, kui see on vajalik, sest meie tegevus muidugi viitab
15 | L e h e k ü l g

suuremale võimalike vigade või väärarusaamade hulgale, aga kui
lapsevanem teeb lapse eest töö ära, ei lase see iial lapse oskustel kasvada.
Õppetegevuste ajal püüan ma leida oma rahuliku olemuse ja jälgida oma
lapsi ning nende tegevusi. See võimaldab mul näha, missugused oskused,
teadmised või ettekujutused lapses arenenud on.
4.REEGEL – OLE ÕPIKESKKONNAGA HOOLAS. See on
üks mu lemmikreegleid. See tähendab, et me ei vigasta oma tegevustega
õppimise käigus midagi ega kedagi. Kui me avastame putukaid, siis me
alati laseme nad hiljem vabaks; mme korjame lehti ainult maas jne.
Põhjuseks on see, et ma arvan, et me saame niimoodi aru oma tegevuse
tagajärgedest teistele. Peale selle reegli rakendamist saavad lapsed
rohkem iseseisvust. Aga kõige tähtsam – nad käituvad keskkonnas uhtes
nagu vastutavad täiskasvanud.
5.REEGEL – REEGLID ON PIIRATUD. See on kõige
tähtsam reegel mitte lastele, aga lapsevanematele, sest liiga palju reegleid
piiravad lapse ettekujutlusvõimet, motivatsiooni ja osalustahet. Paar
aastat tagasi oli mul veel 1 reegel – kõike peaks tegema ettevaatlikult ja
puhtalt. Siis mõistsin ma, et loovus on tähtsam kui puhas laud. Mu hea
sõber psühholoog ütleb, et ainus reegel on mitte vigastada last ennast, ma
leian, et see reegel on ka väga tähtis, sest kogemusi saab ainult kogedes.
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Keegi pole öelnud, et õppimine õnnestub esimesel korral, seega – kui sa
aktsepteerid vigu ja seda, et protsess ei ole alati selline, nagu sa ette
kujutad, siis on lihtsam koos lapsega õppida.
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VAK KONTSEPTSIOON KUI LAPSE VAJADUSTELE
ORIENTEERITUD ÕPPE LÄHENEMISVIIS
“Me peaksime kulutama vähem aega laste järjestamisele ja
rohkem aega nende pädevuste ja annete märkamisele ning nende
kasvatamisele. Õnnestumiseks on sadu viise ja väga palju oskusi, mis
aitavad sul sinna jõuda.”
Howard Gardner
Kümnendeid on pedagoogia ja hariduse juhid otsinud strateegiaid, kuidas
õppeprotsessi arendada, et saavudada maksimaalsed tulemused. 21.
sajandil ei ole enam arutelusi teemal, mis on maksimaalse tulemuse tase
– individuaalne lähenemine vastab, et maksimaalsele tulemusele ei ole
taset – kõike peaks mõõtma individuaalsete tulemuste põhjal. On olemas
piisav aeg, et muuta isegi õpetajate suhtumist hindamise suhtes, et viia
see

välja

standartsest

hindamisest

individuaalsete

saavutuste

hindamiseks ning õpilastele tagasiside andmiseks.
Kui hindamist saab uuendada, kas siis on õige aeg rakendada
individuaalõpet, kui õppurite gruppide suurused lasteaedades ja
põhikoolis varieeruvad 10 ja 32 vahel? VAK1 kontseptsioon on maailmas
laialt tuntud, kui üks tööriistu, millega saab kohandada õppesisu

1

Visuaalne – Audiaaln - Kinesteetiline
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vastavalt inimese loomulikule õpistiilile, aga individuaalse õppe teooriad
ulatavad palju kaugemale.
Väga hästi tuntud Montessori haridusmeetodil, mille arendas Dr.Maria
Montessori Itaalias, on praeguseks juba rohkem, kui 100-aastane ajalugu.
Montessori sihtgrupiks olid erivajadustega või õpiraskustega õppurid,
kellele läheneti individuaalselt, tehes nende vajadustele vastavaid
materjali, et nad läbiksid eksamid edukalt. Montessori haridusmeetod
toob haridusse tõestatud tulemused, selle kohta, et toetav ja mõtestatult
ette valmistatud õppekeskkond on kohandatud õppuriga, mitte õpetaja
ootuste või vajadustega. Sellel meetodil on mõned kindlad põhimõtted,
mida kasutatakse ka tänapäeval lasteaedades, mõned neist on:
-

Erinevate vanustega õppurite grupid, sest füüsiline vanus ei
näita alati õigesti oskusi ja õppuri õpivajadusi ning erinevas
vanuses õppurid võivad üksteisest kasu saada;

-

Õpilane valib ise õppetegevuse teatud variantide seast;

-

Õppekeskkonnas liikumise vabadus;

-

Õpetaja toetab õppeprotsessi, aga ei õpi lapse eest;

-

Õppematerjalid on tehtud avastamiseks, mitte otseste
juhistega.

20. sajand pedagoogikas toob esile ka Rudolf Steineri
hardusfilosoofia, mida tuntakse ka kui Waldorf haridust. See
lähenemine rõhutab integreeritud õpet, sisaldades
intellektuaalset, praktilist ja kunstilist
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õpilase

arengut. Varajase

lapsepõlve hariduslik prioriteet on käed-küljes tegevused
(tänapäeval rohkem tuntud kui väike motoorika) ja loov
mängimine. Varajane õppimine Waldorf hariduses põhineb
õppekeskkonna korralduses, mis seostub ka lapse loomuliku
huviga. Tegevused põhinevad õppimisvärtustel, aga õppepäev
sisaldab mitmeid tegevusi – kunst, õuetegevused, praktilised
tegevused jne.
Reggio Emilia pedagoogiline lähenemine, mis on ka arendatud Itaalias,
pärast II Maailmasõda, on tuntud individualiseerimise katsete ja
varajases eas õpilase keskse haridusfilosoofia poolest. See lähenemine
on rohkem suunatud õpilaste sotsiaalsetele vajadustele ja väärtustele –
austus, vastutus, avastamine läbi õpilase põhise õppekava. Mõned
Reggio Emilia pedagoogilise lähenemise põhimõtted on:
-

Õpilastel

peaks

olema

mitmeid

võimalusi

enda

väljendamiseks;
-

Õpilasi peaks nende õppimise ajal juhendama;

-

Õpilane peaks õppima läbi katsumise, liikumise, kuulamise
ja vaatlemise;

-

Õpilastel peab olema suhe teiste õpilastega ning kõigi
materjalidega nende ümber.

VAK kontseptsiooni ei saa vaadelda ilma Howward Gardneri mitme
intelligentsuse teooria (1983). Garner on ka öelnud, et tema teooria ei ole
seotud õpistiilidega, vaid erinevate intelligentsuse üksikasjadega.
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Muusikaline rütmiline

Inimsuhted /
Intrapersonaalne

Visuaalneruumiline

Naturalistlik

Verbaalnelingvistiline

Kehalinekinesteetiline

Loogilinematemaatiline

Howard Gardner soovitab hilisemates uuringutes sildistada
õpilasi vastavalt kindlale intelligentsusele selgitusega, et „intelligentsus
on biopsühholoogiline potentsiaal, töötlemaks informatsiooni, mida saab
aktiveerida kultuurilises keskkonnas, et lahendada probleeme või luua
tooteid, millel on kultuuriline väärtus.”
VAK kontseptsioon (tuntud ka kui õppimise modaalsus) on
arendatud Walter Burke Barbe poolt (sündinud 1926 USA-s) ja väidab,
et on olemas 3 õppimise modaalsust.
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Visualiseerimise
Modaalsus

Auditoorne
Modaalsus

Kinesteetiline
Modaalsus

Iga modaalsus esindab õpitööriistu ja materjale, mis sobivad igale
tajutüübile. Barbe’i uuringud tõestavad, et õppemodaalsusi saab vaadata
kas domineerivast vaatenurgast või segunenud kombinatsioonina, sest
kõige tihedam on kas visuaalne või segunenud õpimodaalsus. Noorte
õppurite modaalsused võivad eaga muutuda ja hiljem võivad
modaalsused omavahel integreeruda.
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VAK kontseptsiooni õppevahendid ja materjalid

Visuaalne

Pilt

Kujund

Skulptuur

Kinesteetiline

Žestid

Liigutused

Objektide
liigutamine

Auditoorne

Kuulamine

Rütmid

Toon

Maalid

Positsioneerimine

Laulud

Barbe toob välja ka selle, et õppemodaalsus ei ole sama mis õpieelistus
ja, et inimese modaalsuseelistus ei ole alati sama, mis empiiriliselt
mõõdetud modaalsustugevus, seega enne õppemodaalsuse kindlaks
tegemist on vaja kasutada katsetamise tööriistu.
VAK kontseptsioon pole küll teaduslikult tõestatud, aga see näitab selget
eristumist õppeprotsessis ja selle edu õppestrateegiana põhineb
multidistsiplinaarsel õppestrateegial, mis austab inimese loomulikke
tajusid.
Hilisemates uuringutes laiendas Neil Fleming klassikalise VAK
õppemudeli VARK mudeliks, mis sisaldab ka lugemis-kirjutamis
õppemodaalsust. Fleming märkis, et visuaalne modaalsus erineb ja on
olemas visuaalse õpitüübiga õppurid, kes eelistavad näha sõnu ja
sümboleid

diagrammide,

graafikute

ja

piltide

asemel.

VAK

kontseptsiooni lasteaedades rakendamise käigus selgus, et Kirjutamis23 | L e h e k ü l g

Lugemis modaalsus on oma varasema tähtsuse kaotand, sest 21. sajandi
lapsed kasutavad peamiselt digitaalseid teabekanaleid. Ei ole kindlaid
tõendeid selle kohta, et digitaalsete teabekanelite eelistamine kahandaks
kirjaoskust, sest suurem mõju on õpiraskustel või puuetel, eriti düsleksial
ja düsgraafial. Fleming seostab ka et kinesteetilist modaalsust võib
arvestada ka kompimisena. Kompimise modaalsus viitab erinevatele
oskustele, eriti

pindade eristamisele. Uuringud on näidanud, et

tehnoloogia rakendamine ühiskonnaellu vähendab laste kompimise
oskusi ja kogemust, sest IKT tööriistad kasutavad tihtipeale
puuteekraane.
Lasteaialapse vanuses on oluline põhiliste oskuste arendamine ja seega
lubab VAK kontseptsiooni kasutamine kasvatada teadmisi vähem
abstraktselt. Kaks nendest põhioskustest on kirjaoskus ja matemaatika
ning igal õpistiilil on erinevad lähenemised paremate saavutuste jaoks.
On nähtud kõige efektiivsemaid alternatiive, mida saab kasutada
erinevate õpistiilide jaoks.
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Visualistid

Kirjaoskus

Matemaatika oskus

Mosaiigid

Loendamine ja

Sõnade

värvimine

ühendamine

Kujundid

Pusled

Numbrid

Keeleprogrammid

ümbritsevas

meedias

keskkonnas

Värvilised

Mosaiigid

raamatud
Audialistid

Tähtede lugemine

Riimid

muusikas ja

numbritega

riimides

Numbrite

Jutud sisu kohta

väljatoomine

Tähestiku laulud

keskkonnas
Kujundite
kirjeldused

Kinesteetikud

Plastiliinist tähed

Asjade

Kirjarajad (C

kasutmaine

autodega)

loendamisel

Tähtede õhku
joonistamine
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Koguste õppes
anumate ja livia
kasutus
Plastiliinist
kujundite loomine

Visuaalne õppija
Kuidas õppdia visuaalse õppijaga?

Visuaalne õppija:

Luba tal joonistada, hoia pliiats ja paber
kättesaadavas kohas. Vahel neil on
fotomälu.

Vajab sisu selgitamiseks
visualiseerimist
Talle meeldivad
illustratsioonid,
diagrammid, kaardid
Mäletab visuaalseid
detaile
Eelistab näha kuidas asju
tehakse.
Satub segadusse
planeerimata helidest
Talle meeldivad värvid
ja markeeritud tekst

Visuaalne õpistiil on kõige laialdasemalt
levinud. Visuaalne õppija jätab asju hästi
26 |meelde
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diagrammid, töölehed, pildid, joonistused
jne.

Korraldab oma
õppepaika
Võib interpreteerida
infot läbi visuaalse
materjali

Audiaalne õppija
Kuidas õppida audiaalse õppijaga?

Audiaalne õppija:

Lase lapsel lugeda ja jutustada –
tavaliselt hea kirjaoskusega – nendel
lastel on vaja korrata, kinnitada, arutleda
sisu üle täiskasvanuga.

Meeldivad diskussioonid
Räägib palju, kuulab
hoolsalt
Tavaliselt pole
emotsioonide või
arvamuse väljendamisel
ebakindel.
Hea mälu
Meeldib muusika
õppimise ajal
Edukas keeleõppes
Talle ei meeldi õppida
või mängida vaikuses

Auditoorne stiil keskendub verbaalsete
käskude mäletamisele. Mõistab asju
paremini, kui infot edastatakse suuliselt
ja talletab infot paremini, kui nad saavad
teemast rääkida.
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Selgitab tegevusi
kaaslastele
Vajab õpetajalt suulisi
selgitusi.

Kinesteetiline õppija
Kuidas õppida kinesteetilise õppijaga?

Kinesteetiline õppija:

Luba tal olla võrdne kaaslane
õppeprotsessis, korrata õpetaja poolt
tehtud tegevusi. Nad on rohkem
individuaalsed õppijad, kui teised.

Meeldivad rollimängud
Eelistab aktiivseid
mänge
Meeldib õppimsie ajal
mängida
Ei püsi pikalt rahulik
Meeldivaderinevat
materjalid, ehitamine, IT
vahendite kasutamine.
Räägib žestikuleerides

Kinesteetiline
informatsiooni
Kinesteetilistel

stiil

keskendub

rakendamise
õppuritel

osale.

võib

olla

probleeme teoreetilise mäluga. Teisest
küljest suudab sulanduda ja
talletada olles tegevustesse kaasatud.
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infot

Füüsiliselt aktiivne
õppimises ja kasutab
isiklikku kogemust.
Mäletab aktiivseid
tegevusi
Kasutab käsi ja sõrmi, et
katsuda ja õppida.

KUIDAS RAKENDATAKSE VAK-i LASTEAEDADES
Amossova Nadezda
VAK kontseptsiooni rakendamine lasteaedades on uus väljakutse
pedagoogidele

teemade

korraldamises,

et

leida

kohandatud

mängutegevus igale lapsele. See nõuab uusi visuaalseid materjale,
audiaalset tuge ja eriti – ideid kompiva õppe jaoks. Siin on kirjeldatud
ühte mängutegevust, mida korraldatakse lasteaias Pääsuke (Eestis).

ÕPPETEGEVUS :
Rühm: Lepatriinu

TEEMA :
PÄEV JA ÖÖ

Laste vanus: 5-7 aastat
Õpetaja: Erika Kärner
Eesmärgid
Laps teab miks öö ja päev vahelduvad. Laps teab, et Maa, Päike ja
Kuu on planeedid, mis asuvad kosmoses. Laps on võimeline
joonistama ringi abimaterjali abil.
Lühikokkuvõte
Raamatutest ja piltidelt õppimine: planeedid, Maa pöörlemine,
kosmos. Temaatilised vestlused. Maa pöörlemise uurimine mudelil,
Päikese mõjud. Mängude mängimine, kunst ja käsitöö.
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Vahendid
Pildid, taskulamp, kosmose mudel, värvipliiatsid, kabenupp, käärid,
liim, kriidid, kollane paber.
Tulemused
Lapsed tõesti nautisid tegevusi. Nad õppisid, kuidas kujunevad Maal
hommik, päev, lõuna ja öö. Neid huvitas väga öö ja päeva teemalise
pildi tegemine. Kodus nad arutlesid lasteaias saadud teabe üle
vanematega ja näitasid vanematele oma pilte. Vanemad aitasid neil
uut teavet omandada.
Tegevus:
Lapsed vaatavad fotosid ja pilte
planeetidest ja kosmosest.
Uurivad gloobust.

Tegevus:
Vestlus teemal „Miks ei sära
päike kogu aeg, mida teevad
loomad päeval ja öösel?”
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Aktiivne mäng: Öö ja päev

Tegevus: Lapsed joonsitavad
planeeti Maa ja lõikavad selle
välja. Nad jagavad valge
paberilehe kaheks kriidi abil ja
värvivad ühe poole siniseks, teise
mustaks. Paberi keskele nad
kleebivad planeedi Maa.
Kabenupu abiga nad joonistavad
kaks ringi kollasele panberile.
Ringid kujutavad Päikest ja
Kuud. Nad lõikavad ringid välja
ja kleebivad need paberile
vastavalt saadud teadmistele.
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VAKi KOHANDAMINE 6-AASTASTELE
Chirvase Daniela-Alina
Nistor Luciana
Olgugi, et selles vanuses on mängimine peamine tegevus, hakkab
koolieelik korreleeruma õpetlike ja hariduslike ülesannetega. Selle
tulemusena me toetame teadmiste süvenemist, et muuta laste suhtumist
keskkonda ja lõpuks arendame lapse tegevuste vorme. Lapse seoste
raami laienemine (objektidega, teistega, endaga) on üks lapse füüsilise
arengu eeldus igal tasemel. Motoorika ja sensoorikaga liialdamine selles
faasis seostuvad loomulikult keele rikastamise ja paindlikkusega,
mõtlemise

arenemisega,

järjepidevuse

tõusmisega,

selgusega,

suhtlemisoskustega ja see on kuidagi kauge dominantsest mõjust, mis
pidurdas seda eelmises faasis.
Koolieeliku kognitiivsete võimaluste arendamine, kohanemisvõime
arendamine ja suhtluskava reguleerimine viivad koolieeliku järgmise
sammuni tema arengus, koolitusfaasi.
Nüüd muutuvad süstemaatilised õppetegevused aina tihedamaks.
Õpiprogramm on tihedam, on rohkem kohustuslikke tegevusi, nõuded on
püsivamad, nii valmistub laps uuteks kohustusteks, mis teda ootavad.
Nendes tingimustes mitmed lapse vaimsed võimed tähtsaid muutusi.
Näiteks taju, mida siiani kasutati vaatluseks, harjutatakse nüüd ja temast
saab oskus; keel saab seotumaks struktuuriks kui loogilistes etappides,
muutudes läbi süstematiseerimise ja teatud faktide vaatlemisele
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orienteerituks; vabatahtlik kohalolu suurendab oma kestvust. Vanemal
koolieelikul on rohkem jõudu ja väledust. Ta kohaneb lihsasti kiiresti.
Kvantitatiivne tunlikkus muutub sel perioodil kaks korda paremaks.
Siiani kasutati kontakti, et avastada objekte, aga füüsilise arengu uuel
tasandil kasutatakse seda eriliselt, et mõista nende tähendusi. Visuaalse
ja kinesteetilise tundlikkuse vaheline suhe on selles vanuses päris hästi
koordineeritud, erinevalt eelnevatest etappidest, selles etapis tunneb laps
katsudes räa objektid, mida ta on varem visuaalselt tajunud. Selles
vanuses on esitamised intuatsiivsed, olukorralised, laetud konkreetsete
eripäradega objekti või nähtuse kohta. Nende skemaatiline ja üldine
iseloom kujuneb esmaselt välja 6- või 7-aastaselt. Nende roll lapse
füüsilises elus on väga tähtis. Nad laiendavad ringi ja suurendavad
füüsilise elu sidusust, andes lapsele võimaluse teada objekte ka nende
puudumisel ja teisest küljest, et uuendada nende minevikukogemusi ja
integreerida neid oleviku või isegi tulevikukogemustesse. Need on
mõned põhjused, miks saab VAK lähenemist edukalt kasutada vanemate
koolieelikute peal. Õpetaja või isegi lapsevanemad võivad luua ja
rakendada huvitavaid, innovaatilisi tegevusi lapse füüsilise arengu jaoks
vastavalt lapse domineerivale õpistiilile.
Kust tuleb vihm? Miks lehed langevad? Kuidas kanad sünnivad? Mis
juhtub röövikuga? Kuidas tähed taevas ripuvad? Ja nii edasi. Lapsed on
oma loomult uudishimulikud. Nad tahavad teada igasuguseid asju. Nad
kasutavad kõiki meeli, et õppida ja see kogemus on asendamatu. Viis,
kuidas lapsed midagi uurivad on sisuliselt tõeliselt teaduslik tegevus.
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Paljud teaduslikud tegevused klassiruumis peavad olema põhjustatud
laste küsimustest. Intelligentne õpetaja on see, kes kuulab lapsi ja vastab
kõigepealt nende küsimustele. Lastel peab aitama vaatata sarnasusi,
erinevusi põhjsueid ja tulemusi. Nad peavad kasutama kõiki oma meeli,
et õppida ja nad peavad ka osalema aktiivselt katsetes, manipuleerima
materjalidega, proovima korraldada üritust, rääkida mis toimub, kui see
toimub. On hea, kui klassiruumis on teadusenurgake, kust laps võiks
leida „katse” jaoks vajalikud materjalid. Seega võivad meil olla erinevad
materjalid, millega laps saaks visuaalse auditoorse ja kinesteetilise
kontakti: käsn, klaas, märg ajaleht, teadetetahvel, kaal, akvaarium,
terraarium, suurendusklaas, kandik jne. On väga huvitav vaadata, kuidas
seeme idaneb ja kuidas vars kasvab. Et seda saavutada, me võime panna
klaasi või klaaspurki käsna. Käsn peab ennast suruma vastu purgi seinu.
Paiguta seemned äärtesse, käsna ja klaasi vahele. Valame väikese koguse
vett klaasi ja käsna vahele ja me paneme klaasi valguserikkasse kohta.
Umbes nädala pärast, olenevalt seemnest, hakkavad takkima juured.
Et tekitada puudutamise tunne, me võime teha „koputuskasti” lõigates
augu pappkasti. Kott võib täita sama eesmärki. Me paneme kotti
erinevatest materjalidest erinevad asjad. Laps peab tuvastama valitud
objekti. Lapsed saavad näha kõiki asju enne, kui need pannakse karpi.
Nägemise arendamiseks, me võime panna kandikule objektid, mis
annavad katsudes sama tunnetuse, aga nad näevad välja pisut
teistsugused (näiteks värvipliiatsid, tassid mustriga ja ilma mustrita). Me
palume lastel vaadata neid hoolikalt, siis sulgeda silmad ja valida objekti
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kandikult. Kas ta suudab seda kirjeldada? Kui vaja, võime teda juhendada
küsimustega: kas see on suur või väike? Pehme või tahke? Kas sellel on
peal joonistus või muster? Kui laps on kirjeldamise lõpetanud, avab ta
silma ja vaatab uuesti objekti.
Et arendada kuulmist, me võime teha lihtsate asjadega helisid, näiteks kui
pliiats kukub põrandale, lusikas liigub plaasis, ukse sulgemine ja
avamine, vilistamine. Laps peab kinniste silmadega arvama, mis heli see
oli ja mis seda põhjustas.
Me võime teha ilmaga seotud katseid: võib teha papist
ilmakaardi, millel on liimitud või joonistatud kujutised: päike, tuul,
pilved, vihm, lumi. Kaardi keskele me paneme indikaatori, mida laps
saab liigutada kirjeldamaks selle päeva ilma.
Paljudes kohtades koguvad inimesed vihmavett erinevatel
eesmärkidel. Me võime teha teadusliku õppetunni lastega, et teha
vihmasel aastaajal selgeks, kui palju vihma sajab iga päev. Me võtame 7
võrdse suurusega purki ja paneme igale purgile sildi erineva nädalapäeva
nimetusega. Me paneme nad välja , aga avame iga päev ainult vastava
nädalapäeva sildiga purgi, jätame teised kinni. Järgneval hommikul
võivad lapsed vaadata purki, et näha kui palju vihma purgis on,
loomulikult, kui eelmisel päeval sadas vihma. Jätkame sama asja iga päev
ja viimasel päeval lapsed järjestavad purgid ja võrdlevad iga päev
sadanud vihma kogust.
Me võime lastele rääkida päevasest temperatuurimuutustest.
Missugune on päeva kõige soojem osa? Millal on päike just meie pea
35 | L e h e k ü l g

kohal? Kuidas on temperatuur, kui päike loojub? Siin võib tegevus üle
kanduda teistesse teemadesse õppekavas. Missuguseid riideid kannavad
inimesed, kui õues on soe? Aga kui on külm? Kui meil on
seinatermomeeter, siis me võime demonstreerida, kuidas temperatuur
välja näeb. Koolieelikute jaoks me võime luua termomeetri luku abiga.
Kinnitame luku papi või riide külge. Kui ilm on soe, siis lapsed sulgevad
luku ja „temperatuur tõuseb”, külma ilmaga nad avavad luku ja
„temperatuur langeb”. Luku kõrvale võib joonistada temperatuuri
sümboliseerivad numbrid. Lapsel on lõbus tunda ennast eksperdina ja
ennustada ilma vaadates pilvi. Me võime õpetada lapsele erinevaid
pilvetüüpe, mida nad taevas näevad, eriti erinevust tumedate
vihmapilvede ja kohevate valgete vahel, mis sümboliseerivad rahulikku
ilma.
Õhk on kõikjal meie ümber, aga ta on nähtamatu, 6-aastasel on
seda raske mõista. Me võime teha mõne lihtsa katse, et näidata lastele
õhku: Me alustame mängu tavaliste värviliste õhupallidega; puhume
mulle, mis on täidetud õhuga ja mis hõljuvad õhus.
Matemaatikat õpetades eeldatakse lapselt abstraktse mõtte
kasutamist. Tal palutakse näha seoseid objektide ja sünmuste vahel:
grupeerida, sorteerida, klassifitseerida. Paljud sellised kogemused
kujundavad hilisemaid arusaamu geomeetriast. Selles vanuses tajuvad
lapsed asja füüsilisi omadusi. Nii nagu lapsel on palju kogemusi aja ja
ruumiga, saab ta teadmisi füüsilise maailma kohta läbi teda ümbritsevate
asjade.
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Me tahtsime esile tõsta infohulka, millega 6-aastane koolieelik
kokku puutub, kasutades kolme taju: kuulmine, nägemine, puudutamine.
Lapsega töötamine on tõeline seiklus nii õpetajale, lapsevanemale kui ka
lapsele. Meid juhtiv põhmõte peals olema: „Vaatame kui palju viise me
leiame, et valmistada laps ette teadmiste jaoks”. Praktiliselt on ainus
piirang meie kujutlusvõime. Seega on see meie, täiskasvanute teha,
kuidas me stimuleerime ja arendame iga lapse potentsiaali.
Mis puudutab VAK lähenemise rakendamist koolieelses
hariduses, 6 aastaste peal, võime me öelda, et raskusi põhjustanud
ebapiisav kognitiivne ja sensoorne iseloomu areng eelnevatel tasandiitel
võib kaduda, laps muutub vastuvõtlikuks kõigele uuele, tõlgib uued
teadmised edukalt uuteks õppemomentideks.
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VARAJANE STEM JA VAK

STEM (teadus, tehnoloogia, tehnika, matemaatika) on 21. sajandi
vastus loodusteaduse arengu ja hariduspõhiste pädevuste tõstmise
nõudele. Üks esimesi küsimusi seoses STEM-ga on

- missugusele

vanusele see adresseeritud on? Ei ole kindlat teaduslikku tõestust, aga
meie lasteaed on paika pannud, et kunagi ei ole liiga vara alustada STEM
õppetegevustega, sest need tegevused on seotud loomuliku uurimise- ja
vaatlusoskustega. Meie lasteaed alustab STEM tegevusi läbi looduse
uurimise õues, sest see annab lastele võimaluse õppida õiges keskkonnas
ja õpiprotsess on lõbus.
Kõigepealt on tähtis teha selgeks, et STEM on õppimise
kontseptsioon ja mitte õppetegevuste tüüp. STEM tegevused ei ole
kunagi pikaajaliselt edukad, kui on ette antud loetud mänguasjad või
kindel katsevahendite hulk. Kontseptsiooni idee on, et on olemas seotud
teadused, mis lasevad mõista sisu terviklikumalt ja pädevuste põhine
haridus näeb ette, et õppija on õppeprotsessi keskne osa ja läbi katsete
seostab erinevaid teadmisi ning teeb otsuseid. Selle kontseptsiooniga on
väga tähtis meeles pidada ka seda, et õpilased õpivad erinevalt. Seega ei
pea ainult sisu kohandama, aga ka õppevorm peab sobima õpilase
vjaadustega.

38 | L e h e k ü l g

STEM õppimise kord vastavalt Bostoni Lastemuuseumile

Teadus vaatleb ja katsetab,
teeb ennustusi, jagab
avastusi, küsib küsimusi ja
imestab, kuidas asjad
töötavad.

Tehnoloogia kasutab
tööriistu, on leidlik,
tuvastab probleeme,
paneb asjad toimima.

Tehnika lahendab
probleeme kasutades
erinevaid materjale,
kujundamist ja loomist,
töötavate asjade ehitamist.

Matemaatika järjestab
(1,2,3,4...), loob mustreid
(1,2,1,2...), ja avastab
kujundeid (kolmnurk,
ruut, ring), mahutavus
(mahub rohkem või
vähem) ja suurust
(suurem, vähem kui)

STEM on ristkontekstuaalne õppimine. Näiteks putukate või lillede
lugemisest võib arendada vestluse, et mida halba teevad putukad lilledele
ja see ristab omavahel matemaatika ja keskkonnateadmiste arengu.
STEM kontseptsioon võimaldab arendada ka õppija oskusi, mida saab
kasutada erinevates lähenemistes, aga ainult õppija saab otsustada
missugust oskust või pädevust ta kasutab õppetegevuse lahendamisel.
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Stimuleerib
uuringuid
Vaatleb
objekte

Katsetab
mõtteid

STEM ÕPPIJA

Jagab
argumente

Tuvastab
objekte
Teeb
võrdlusi

Varajase STEMi idee ei ole varakultkeerukalt õppida. Esmalt
õpetab see oskuste arendamist ja eelkoolis vajaminevaid õpiväärtusi,
lubades õppijal olla aktiivne, vastutav ja iseseisev õppeprotsessis ning
olla huvitatud õppetegevusrst. Eelkooliealised lapsed on kõige paremad
nende omaduste arendamisel, sest neil on loomulik uudishimu, mis vajab
rahuldamist.
Üks kõige tähtsamaid asju STEM õppeprotsessis on kasutada
kahte põhilist küsimust – „Mis?” ja „Miks?”. MIS-küsimused lubavad
vaadelda erinevaid protsessee koos (näiteks – mida teevad putukad
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sellele taimele) ja lasevad õpilastel vestelda vaatlusteemadel. MIKSküsimused on keerukamad küsimused, mida võib kasutada siis, kui
mõned tegevused on juba vaadeldud- see julgustab lapsi tegema oma
otsuseid.
STEM õppetegevused põhinevad õpistiilidel (VAK) ja säilima
peaks 4 peamist õppeesmärki:
1. Teadmine/arusaam;
2. Oskused;
3. Paigutused;
4. Tunded.
STEM õppeprotsessil põhinevad pädevused

•Integreeritud STEMõpe
•Eesmärk vaadelda ja
uurida

Sisu
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Õpistiil
•Visuaalne
•Auditoorne
•Kinesteetiline

•Teadmine
•Oskused
•Paigutused
•Tunded

Tulemus

Mida jätta meelde viies läbi STEM- õppetegevusi õues seoses
taimede või loomadega?
Visuaalse õpistiiliga lapsed, sattudes otsesesse visuaalsesse
kontakti taimedega nende ümber võivad neid kirjeldada (värv, suurus,
kuju), eristada nende osasi, ära arvata nende rolli, võivad märgata
keskkonna tegurite mõju taimedele.
Kinesteetilise õpistiiliga lapsed kasutavad katsumise tunnetust (et
tunnetada karedust, tihedust, kokkusobivust), lõhna (et mõista, et lilled
ja puuviljad lõhnavad), maitsmist (et tunda ära puuvilja ja juurviljade
maitse). Et süvendada nendes austust looduse vastu, nad võivad istutada
erinevaid taimi õpetaja järelvalve all.
Auditoorse õpistiiliga lapsed verbaliseerivad vaatlusi ja teevad
tegevuste ajal kokkuvõtteid. Korraldusvormina töötab õpetaja enamasti
üks-ühele , aga ka gruppides. Lapsed eelistavad keskkonnaga seonduvaid
teemasid, seda saab saavutada läbi otsese kontakti asjade ja loomadega.
Visuaalse õpistiiliga lapsed võivad nimetada looma kehaosasid
(värv, kuju, suurus), võrrelda kahte või rohkemat looma.
Auditoorse õpistiiliga lapsed tunnevad ära looma hääli, võivad
eristada

erinevate loomade poegi, klassifitseerida neid erinevate

kriteeriumite järgi.
Kinesteetilise õpistiiliga lapsed oskavad loomade kujusi
rekonstrueerida pusletükkidest, jäljendada loomade tegevust.
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STEM õppetegevused, mis seostuvad õhu, vee ja maaga võivad
olla suunatud interdistsiplinaarselt. Vee puhul võib õppida füüsilisi
omadusi: erinevaid substantse saab vees lahustada, veel on tihedus, vesi
on tähtis taimedele ja loomadele jne.)
Õhu omadustega võib korraldada erinevaid katseid: tihedus,
füüsilsied omadused, kuum-külm õhk, sõhu tähtsus taimedele ja
loomadele jne. Materjalid on kättesaadavad kõigile: võib töötada
individuaalselt või klassi ees, seda võib ühendada vaatlusega (visuaalse
ja kinesteetilise stiili puhul) ja arutelud õppijatega või selgitused
(auditoorne stiil).
Looduse kohta teadmisi saab otsese kontaktiga, kasutades objekte
ja nähtusi keskkonnas, et saada rohkem teadmisi keskkonna ja üldiste
nähtuste kohta. Õpetaja võib korraldada katseid millegi rõhutamiseks:
liikumise või puhkeasend, kukkuvad kehad, lihtsad vooluringid,
plastiline või elastiline deformatsioon, helide tekitamine, tihedus,
erinevad materjalid, planeetide liikumine, öö ja päeva vaheldumine,
tundeelundite tähtsus, hõõrdumise tähtsus, sademete teke, veetsükkel,
vikerkaare moodustumine jne.
Kokkuvõttes viib STEM õppes kolmele õppestiilile keskenduvate
katsete kasutamine õppetöö optimeerimiseni ja stimuleerib koolieeliku
keskkondlikke huvisid.
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TEEME!
VALIK PRAKTILISI STEM ÕPPETEGEVUSI
KODUKESKKONNA JAOKS
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VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Aurumist võib märgata
ainult väljas päikselise
ilmaga pannes puuoksa
kilekotti. Kilekott
seotakse nööriga üles ja
jäetakse sinna 15-20
minutiks.

EESMRÄK
Et jõuda selgusele, et
iga taim on
elusolend, mis
toodab hapnikku.

KASTE JA HINGAMINE
TAIMED
VAHENDID
Kilekott
Nöör
Taimer

SAMM-SAMMULT
TEEME!

MÕNED
MÄRKUSED

VAJALIK TEADA

Võta kilekott ja
pane oksad õue.

Taimed toodavad
hapnikku, mis on
vajalik inimeste
igapäevaseks eluks.

Kinnita plastikkott
nööriga. Arutle kas
taimed on elus ja
kuidas neid saab
vaadelda (kasv,
muutused värvis,
kastmine).
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Vaatle, kas kilekott
on kastmega
kaetud ja küsi
lastelt, mis võiks
selle põhjus olla.

Võta kilekott alla ja
arutle, mida saab
teha, et kaitsta
looduses puid.
Arutle, kas lapsed
on metsas käinud ja
missuguseid
vaatlusi nad metsas
teinud on.
.
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Metsasi raiutakse
tihti maha nende
värtuse pärast ja
maa võimaliku
põllumajandusliku
kasutamise pärast.
Sellel on otsene
mõju kliimale ja
illmastikult kogu
maailmas.

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Mädanemist saab
teha päikselise ilmaga
või elektrilise
valgusega objekti
lähedal. Objektid
pannakse taldrikule ja
jäetakse sinna
nädalaks seisma.

EESMÄRK
Et saada teada, et igal
elusolendil on oma
elutsükkel ja selle
elutsükli erinevatel
tasanditel saab
kasutada tootmist.

MÄDANEMINE
VAHENDID
3 klaastaldrikut
Õunakoor
Banaanikoor
Kartulikoor
Nuga

SAMM-SAMMULT
TEEME!

MÕNED MÄRKUSED
Ohutus ennekõike –
anna lapsele tema
eale vastavad
tööriistad.

Koorime banaani.
Arutle lapsega
missugune on banaan
(värv, pehme koor,
maitse). Pane koor
taldrikule ja taldrik
päikese kätte.
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VAJALIK TEADA
Igal tootel on oma
elutsükkel ja tegevusi
objektidega saab
kasutada surelikkuse
teemadel
arutlemiseks – tihti
selles vanuses.

Koorime kartuli.
Arutle lapsega
missugused on kartuli
ja banaani erinevused
(paks koor, värv, raske
koorida). Pane koored
taldrikule ja päikese
kätte.

Arutle mis on banaani
koorega juba
toimunud.

Koorime õuna. Arutle
lapsega, missugust
toodet oli kõige
lihtsam koorida.
Arutle ka õuna värvi ja
omaduste üle. Pane
koor taldrikuga
päikese kätte.
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On võimalik arutleda
ka, et õuekeskkonnas
ja toas toimub
mädanemien
erinevalt. Ka nisikus
võib tulemusi oluliselt
mõjutada.

Nädala pärast vaatle
tulemust. Lase lapsel
selgitada, mis
juhtunud on.
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VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Läbi tootmise
protsessi saab laps
esimesed aja ja ajas
tegutsemise
kogemused.LEGO
klotside õppes
kasutamine arendab
ettekujutlusvõimet ja
korduvate tegevuste
läbiviimist.

EESMÄRK
Selgitada välja, et
korraldamine ja
protsessi planeerimine
mõjutavad aega, mille
jooksul ülesannet
sooritada saab.

LOOMINE, TOOTMINE
PROTSESS
VAHENDID
LEGO klotsid
Kell

SAMM-SAMMULT
TEEME!

MÕNED MÄRKUSED
Arutlege lapsega,
missuguseid
kujundeid ta
klotsidest teha saab.
Lase lapsel ehitada
kujund viiest
klotsist.
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VAJALIK TEADA

Püüa koos lapsega
ehitada uuesti
klotsidest sama
kujund ja arutlege,
kas see erineb
eelmisest.

Näita lapsele kella ja
palju tal seda
iseloomustada.
Püüa näidata,
kuidas panna kella
peal jooksma 1
minut.

Püüa ehitada üks
kujund ühe minuti
jooksul näidiseks.
Arutle, kui palju
kujutisi on.
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Varajases eas ei ole
vaja teada kella
täpseid
funktsioone, aga
see võimaldab
määrata kas tegu
on pika või lühikese
ajaga.

Proovi korra veel ja
arutle, kas laps
suutis sel korral
ehitada rohkem
kujundeid, kui
eelmisel katsel.

Arutle selle üle, et
korduvad tegevused
aitavad meil
arendada oskust
töötada kiiremini ja
see on tootmises
üks põhioskusi.
Arutle, kas laps saab
aru päriselulisest
tootmisest
(põllumajandus,
tehased).
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VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Puu vaatlus ja puu
seisukorra hindamine.
Putukate poolt
keskkonnale tekitatava
ohu hindamine.

EESMÄRK
Vaadelda erinevaid
taimi ja otsustada, kas
putukad teevad
sellele mingit kahju.

PUTUKAD
VAHENDID
Taimed
Putukad
Suurendusklaas

SAMM-SAMMULT
TEEME!
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MÕNED MÄRKUSED
Võta kaks lehte – üks
terve ja üks katkine –
et vaadelda nende
olukorda.

VAJALIK TEADA

Arutle mis on
erinevused ja kuidas
putukad on lehti
mõjutanud. Kasuta
suurendusklaasi

Kuum ilm tõstab
putukate aru
looduses. See võib
kahjustada
eeldatavat tulemust.

Vaatle aias puid ja
põõsaid. Arutle, kas
nende peal on
putukaid ja sipelgaid.
Kui on võimalik
võrrelge erinevaid
putukaid.

Arutlege missuguseid
puid on putukad
rohkem kahjustanud
ja miks. Proovi
lastega joonistada
nähtud putukaid.
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VANUSEGRUPP 3-5A
ÜLESANNE
Uute
konsruktsioonide
avastamine ja
erinevate jõudude
mõju nendele.

EESMÄRK
Vaadelda missugused
tingimused
mõjutavad
tuulegeneraatori
kiirust ja missugune
neist on kõige
efektiivsem.

TUULEGENERAATORID
VAHENDID
3 paberilehte(A4)
3 kustukummiga pliiatsit
või kummiga pulka
3 kirjaklambrit
Käärid
Pliiats
Liim
Teip
Ventilaator

SAMM-SAMMULT
TEEME!

MÕNED
MÄRKUSED
Laps teeb paberist
tuuleveski või
generaatori labad.
Lase lapsel need
ise kaunistada.

VAJALIK TEADA

Kui tiivad on
valmis, paneb laps
need pliiatsi või
pulga külge,
kirjaklambrid
lasevad tiibadel
liikuda.
Tuulegeneraatorid
on peamised
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Laps teeb veel kaks
tuulegeneraatorit
vaatluseks.
Arutlege, kas laps
on looduses
tuulegeneraatorit
näinud.

Kasuta
õuekeskkonda või
ventilaatorit, et
vaadelda
missugune
generaator liigub
kõige kiiremini.
Arutlege,
missugused on
põhilised
funktsioonid,
millest
generaatorite
erinevused
tulevad.
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alternatiivenergia
allikad. On tähtis, et
see energia on
ühiskonnale ohutu.
Enamasti kasutavad
tuulegeneraatoreid
mereriigid.
Tuulegeneraatorid
on tõhusad igas
keskkonnas – ainus
vajalik asjaolu on
tuul.

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESAMME
Erinevate jõudude ja
nende mõju vaatlemine
ehitistele. Ehitiste
stabiilsus. Stabiilsemate
ehitiste uurimine.

EHITISED JA TORMID
EESMÄRK
VAHENDID
Katsetada kahte
2 lehte kartongi
ehitisetüüpi ja
Karp
vaadelda missugused
Käärid
ehitised on tugevad ja Kuum liim
missugused asjad seda Kahepoolne teip
mõjutavad.
Liimipüstol
Pliiats
Ventilaator või
kastekann

SAMM-SAMMULT
TEEME!
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MÕNED
MÄRKUSED
Tee koos lapsega
näidismajad
paberist. Kasuta
kõvemat paberit,
puidust pulkasi või
tikke ja teipi.

VAJALIK TEADA

Katseta hoone
stabiilsust selle
suunas puhudes.
Arutlege kui tihti
teie piirkonnas
tuul on ja mis
mõju on sellel
ehitistele.

Tuult kasutatakse
Skandinaavias ja
Põhja-Euroopas
laialdaselt
energiaallikana.

Pane ehitised
pesukaussi, võta
kastekann ja vala
nendele vett. Vaatle
kumb ehitis on
stabiilsem.
Arutle, missugused
funktsioonid teevad
ehitise stabiilsemaks.
Arutlege millist kahju
võivad hoonetele
teha tormid ja kas
laps on varasemalt
tormi näinud.
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Iga aasta näeme
järjest suuremat kahju
tekitavaid torme.
Need mõjutavad ka
ehitisi, seega on
hakatud ehitisi
rohkem soojustama ja
tugevdama.

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Niiskuse vaatlemine,
vedeliku mõju
materjalidele ja
materjalide seostamine
ilmastikuga.

EESMÄRK
Arutleda lume
omaduste üle ja lume
koguse üle
keskkonnas.

LUME TEGEMINE
VAHENDID
Kauss
Polümeer (mähkmete
koostisosa)
Mõõtetops
Vesi

SAMM-SAMMULT
TEEME!
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MÕNED MÄRKUSED

VAJALIK TEADA

Kasuta polümeere

Polümeerid ja
plastikute
utliliseerimise
protsessid on
loodusele ohtlikud.

Anna lapsele
polümeer, las ta
iseloomustab selle
materjali värvi ja
kuju.

Lumi seostub
veega, vee
elutsükliga.

Lisa polümeeridele
vett. Proovi
erinevaid koguseid.

60 | L e h e k ü l g

Arutle lastega lume
ja lumehelveste
omaduste üle.

Rabe lumi ei sobi
lumepallide
tegemiseks.

Arutle talviste
tegevuste üle –
puhkus, sport. Räägi
lastele, mis toimub
talvel puudega ja
muruga. Räägi lume
olulisusest seoses
jätkusuutliku
keskkonnaga.

Ajalooliselt jääb
lund iga aastaga
vähemaks, ilm
muutub
soojemaks.

VANUSEGRUPP 3-5A
ÜLESANNE
Arutle
erinevate
asjade ja vee kontakti
üle. Arutle asjade
veepeal ujumise üle.

VESI
EESMÄRK
VAHENDID
Arutleda
erinevate Apelsinid
asjade omaduste üle ja Veepurk
nende ujuvuse üle.
Plastiliin

SAMM-SAMMULT
TEEME!
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MÕNED MÄRKUSED

VAJALIK TEADA
Lapsevanem valmistab
ette materjalid
(apelsinid, veekauss,
plastiliin).

Pane veekaussi kaks
apelsini (üks koorega ja
teine ilma)

Olgugi, et nad on
sarnased, effekt on
erinev.

On näha, et koorega
apelsin ujub, ilma
kooreta apelsin upub.

Laps, koos
lapsevanemaga teeb
plastiliinist kera ja
teisest plastiliinitükist
paadi.

Plastiliinist tehtud
asjad pannakse vette
(paat ujub, pall upub)
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Apelsinikoorel on õhuga
täidetud augud, õhk on
kerge ja see tõstab
apelsini veepinnale.

Sama materjal,
erinevad efektid.

Paat ujub, sest ta
sisaldab õhku (on
„laetud” õhuga), õhk on
kergem kui vesi ja hoiab
paati pinnal.

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Vee ja teiste vedelike
kombineerimine.

EESMÄRK
Arutleda erinevate
segude omaduste üle ja
kuidas segusid teha.

VEDELIKUD
VAHENDID
Klaasid
Pintsel
Vesivävid
Suhkur
Liiv
Vesi
Piiritus
Õli

SAMM-SAMMULT
TEEME!
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MÕNED MÄRKUSED

VAJALIK TEADA

Laps niisutab
veeklaasis pintsli,
paneb selle vesivärvi
sisse ja siis tagasi
veeklaasi.

Vesi seguneb
vesivärvidega

Teelusikas suhkurt ja
liiva. Ühte klaasi
suhkur, teise liiv.
Segada mõlemate
klaaside sisusid.

Suhkur seguneb veega,
liiv ei segune.

Vala ühte veeklaasi
piiritust ja teise klaasi
õli. Sega mõlemate
klaaside sisusid.
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Mõned asjad
lahustuvad vees, teised
mitte.

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Korraldada katseid, mis
näitavad, et pilti võib
valesti tajuda.

EESMÄRK
Optiliste illusioonide
mõju inimese ajule.

OPOPTILISED
ILLUSIOONID
VAHENDID
Klaas vett
Mahlakõrs
Läbipaistev veeklaas
Marker

SAMM-SAMMULT
TEEME!

MÕNED MÄRKUSED
Vala umbes ¾ klaasi
vett, pane kõrs vette,
hoia kõrt püsti ja
vaata, missugune näeb
kõrs klaasis välja.

Lase kõrs pikali. Nüüd
võib näha, et kõrs näeb
välja katkine.

Lapsevanem kirjutab
kausi põhja numbrid
ühest viieni.
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VAJALIK TEADA
Aju näeb tegelikku
kujutist

Kõrs tundub katki, sest
valgus peegeldub vee ja
õhu vahel.

Laps näeb klaaskausi
põhja kirjutatud
numbreid.

Laps liigub kausist
eemale (kuni ta enam
ei näe numbreid),
vanem valab kaussi
vett, numbrid
muutuvad nähtavaks ja
tundub, nagu nad
ujuksid.

66 | L e h e k ü l g

Kui kaussi valati vett,
siis valgus kaldus
kõrvale. Valguskiir hajus
ülespoole. Tänu valguse
peegeldusele muutusid
numbrid nähtavaks.

VANUSEGRUPP 3-5a
PILVED JA VIHM
ÜLESANNE
EESMÄRK
VAHENDID
Täida ¾ klaasi veega ja Uurida nähtust nimega Klaas vett
lisa raseerimisvahtu, vihm.
Sinine vesivärv
et
teha
pilved.
Raseerimiskreem
Seejärel, pintsli abiga
Pintsel
tilgutab laps sinist
vesivärvi üle klaasi. On
näha, et „vihmapiisad”
kukuvad klaasipõhja
nagu
päris
vihmapiisad kukuvad
Maale.

SAMM-SAMMULT

TEEME!
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MÕNED MÄRKUSED
Lapsevanem täidab ¾
klaasi veega ja lisab
raseerimisvahtu, et
teha pilved.

VAJALIK TEADA
Pilved on valged ja
kohevad

68 | L e h e k ü l g

Laps tilgutab pintsli
abiga vesivärvi üle
klaasi.

Vesi muutub siniseks.

„Vihmaapiisad”
kukuvad klaasi põhja
nagu päris vihm sajab
Maale.

Vihma tähtsus
looduses.

VANUSEGRUP 3-5a
ÜLESANNE
Valmista ette korv:
pane
sinna
paberilehed, kuhu on
joonistatud erinevas
suuruses õunad (suur,
keskmine ja väike),
käärid, liim ja värvilisi
paberilehti.
Lapsevanem
koos
lapsega lõikab välja
õunad ja sorteerib
nad suuruse ja värvi
järgi.
Laps
koos
vanema abiga liimib
kasvavas järjekorras
õunad
(väiksemast
suuremani)
A4
paberile
ja
siis
kahanevas järjekorras
(suuremast
väiksemaks),
arvestades värviga.
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VÄRVID
EESMÄRK
VAHENDID
Asjade iseloomustamine Erinevat
ja nende järjestamine paberilehed
suuruse ja värvi järgi.
Käärid
Liim
Korvid

värvi

SAMM-SAMMULT

TEEME!

70 | L e h e k ü l g

MÕNED MÄRKUSED

VAJALIK TEADA

Laps saab korvi, kus
on: Värvilised
paberilehed, millele
on joonistatud
erinevas suuruses
õunad
(suur,keskmine,
väike), käärid ja liimi.

Materjalide intuitsioon,
millega laps töötab.

Lapsevanem koos
lapsega lõikab õunad
välja.

Kinesteetilised oskused
(laps peab sõrmedega
töötama)

Õunad sorteeritakse
värvi järgi.

Värvide ära tundmine.
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Õunad sorteeritakse
suuruse järgi

Suuruste äratundmine.

Laps koos
lapsevanema abiga
kleebib õunad
suuruse järgi
paberilehele
arvestades värvi:
***kasvavalt
(väiksemast suureks);
***kahanevalt
(suuremast väikseks).

Tekivad loogilised
ühendused – asjad
võivad olla erinevad.

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
EESMÄRK
Lapsevanem valmistab „Vulkaanipurske”
ette läbipaistva kausi, tekitamine
plastiliini,
punase
toiduvärvi,
küpsetuspulbri
ja
äädika. Laps, vanema
järelvalve all paneb
lusikatäie
küpsetuspulbrit , paar
tilka
toiduvärvi
läbipaistvasse kaussi ja
seejärel ehitab anuma
peale
plastiliinist
vulkaani meenutava
kuju. Seejärel valab
väikese koguse äädikat
sisse, et vulkaanist
hakkaks välja tulema
laava moodi vaht.

Vulkaanid
VAHENDUD
Läbipaistev anum
Plastiliin
Toiduvärv
Küpsetuspulber
Äädikas

SAMM-SAMMULT
TEEME!
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MÕNED MÄRKUSED
Laps voolib plastiliinist
vulkaani meenutava
kuju ja paneb selle
anumale. Lapsevanem
valmistab materjalid
ette.

VAJALIK TEADA
Looduses on materjalid
erinevad.

Laps paneb vanema
järelvalve all
anumasse lusikatäie
küpsetuspulbrit ja
paar tilka toiduvärvi.

Küpsetuspulber
lahustub

Vulkaani vaadeldakse

Vala väike kogus
äädikat vulkaani, et
tekiks laava sarnane
vaht.
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Näeme nähtust
„vulkaanipurse”

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
EESMÄRK
Vee erinevate olekute Arutleda
vee
vaatlus – tahke ja vedel. omaduste üle, kui see
on külmunud ja kui ta
muutub.

VEE VAATLUSED
VAHENDID
Pudelid
Jäävormid
Vesi
Sügavkülmik
Veekauss

SAMM-SAMMULT
TEEME!

MÕNED MÄRKUSED
Täida pudel ja
jäävormid veega

Pane need nõud
sügavkülma.
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VAJALIK TEADA
Vesi võtab anuma
kuju.

Vesi võtab tahke kuju.
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Lapsevanem valmistab
ette veekausi, kuhu ta
paneb jää.

Jää ujub sulamiseni

Laps võtab
sügavkülmast
veepudeli ja vaatab,
mis pudeliga juhtunud
on.

Laps vaatleb pudelit ja
näeb, et see on
paisunud.

Arutelu vee muutuste
üle (vedel ja tahke)

Jää muutub jälle
vedelaks, kui ta sulab

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Kui valguskiired lähevad
läbipaistvast
keskkonnast teise
keskkonda, siis nad
peaksid suunda
muutma.

EESMÄRK
Olla võimeline
vaadelda kuidas
valguse suund muutub
erinevates
keskkondades.

VALGUSE
MURDUMINE
VAHENDID
Klaaspurk
Vesi
Pulk (või pliiats)

SAMM-SAMMULT
TEEME!

MÕNED MÄRKUSED
Purk täidetakse veega
Pulka vaadeldakse purgi
tagant (kuidas ta välja
näeb).

Pulk kastetakse vette ja
vaadeldakse.

76 | L e h e k ü l g

VAJALIK TEADA
Vee kasutuse eesmärk
on objektide parem
vaadeldavus.
Purgi taga kujutis ei
muutu.

Kui objekt pannakse
vette, me näeme seda
väiksemana kui ta
tegelikult on.

Pulka vaadatakse vees
nagu ta oleks
murdunud. Veest tuleva
valguse tõttu näeme
nagu pulk oleks
murdunud. Tegelikult
on murdunud valgus.
Valgus muudab oma
suunda, kui ta läheb
õhust vette.
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Murdumine tähendab,
et valgus muudab
suunda erinevates
keskkondades.

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Külma ja sooja objekti
vaatlemine ja
jahtumise uurimine.

TEEME!

EESMÄRK
Olla võimeline
vaatlema, kuidas jahtuv
õhk kahaneb.

KUIDAS JAHTUV ÕHK
KAHANEB?
VAHENDID
Kilekott,
Jäävormid
Tühi pudel

MÕNED MÄRKUSED
Jäävormid võetakse
sügavkülmast välja ja
pannakse kilekotti,
tehkase väiksemaks.

Väikesed jäätükid
pannakse tühja
plastikpudelisse.

Jäätükid kahanevad
pudelis.
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VAJALIK TEADA

Jäätükid hakkavad
kahanema .

Kilekotis tekib
jaheda õhu laine,
kui loksutame
jäätükke.
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Raputatud pudel
pannakse lauale ja
oodatakse.

Oodatakse, et
pudelist tekkinud
jahe õhulaine
läheks laiali.

Mõne aja pärast, õhk
pudelis kahaneb ja
pudel tõmbub
jahtumise
tulemusena kokku.

Pudeli sees toimub
lagunemine.

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Elektriseerimise
uurimine

EESMÄRK
Vaadelda, kuidas
elekter tekib

ELEKTRISEERIMINE
VAHENDID
Plastikpulk või pipett,
villane riie või nöör,
paberitükid.

SAMM-SAMMULT

TEEME!

MÕNED MÄRKUSED
Paberitükid, villane
nöör ja plastikpulk
valmistatakse ette.

Paberitükid pannakse
suvaliselt lauale.
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VAJALIK TEADA
Objektide vaheline
hõõrumine tekitab
„elektriseerumist”

Sarnaselt laetud
osakesed tõukuvad.
Erinevate laengutega
osaksesed tõmbuvad.
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Paberitükke
puudutatakse
plastikpulgaga

Samasugused
laengud tõukuvad.

Plastikpulka
hõõrutakse vastu
villast nööri või lõnga.

Plastik pulgal olev
laeng on negatiivne () kui see on
põhjustatud
hõõrdumisest villase
nööriga.

Järgmiseks
puudutatakse pulgaga
paberit ja mõistetakse
erinevust.

Erineva laenguga
osakesed tõmbuvad.
Nimelt on osakeste
vhael erinev laeng ja
elektrienergia
suureneb. Kui
vahemaa nende vahel
suureneb, siis
elektrienergia
väheneb.

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Uurida bioloogilist
sõrmejälge

EESMÄRK
Tuvastada erinevusi
sõrmejälgedes

SÕRMEJÄLG
VAHENDID
Suurendusklaas
Tindipadi
Tint
Valge paber

SAMM-SAMMULT

TEEME

MÕNED MÄRKUSED

VAJALIK TEADA

Vajalikud asjad: suurendusklaas,
tindipadii, tint, valge paber.

Valame veidi tinti
padjale.
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Oleme hoolsad, sest
tindipadi on märg.

Surume pöidla ilusti
vastu tindipatja,
seejärel surume pöidla
valgere paberile ilma
seda keeramata.

Seejärel
võtame sõrmejälje
oma emalt

Seejärel võtame
sõrmejälje oma isalt.
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Vaatleme kõiki
sõrmejälgi
suurendusklaasi abil.
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Olgugi, et meie
sõrmejäljed
tunduvad
vanemate
omadega
sarnased, siis
tegelikult on
nende vahel palju
erinevusi.

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Aru saada hingamise
protsesist ja selle seosest
kopsudega.

EESMÄRK
Vaadelda, missugused
on muutused meie
kopsudes hingamise
ajal

KUIDAS HINGATA
VAHENDID
2 paksu ja õhukest
plastiktoru või
pipetti suuruses 1520cm
2 õhupalli

SAMM-SAMMULT

TEEME

MÕNED MÄRKUSED

VAJALIK TEADA
Paigutame vajalikud
materjalid lauale.

Paneme 2 õhukest
Paneme õhukese
toru läbi paksude torude. toru läbi paksu toru
Paneme õhupallid
ja vaarame kas see
nende otsa ja seome laseb õhku läbi või ei.
tugevalt kinni.
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Puhume õhupalle
tugevalt.

Vaatleme muutusi,
mis on õhupallidega
toimunud, kui me
lõpetame puhumise.
Missuguse siseelundi
moodi õhupallid on?
Räägime sellest ja
arutleme.
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Mis võiks olla see, mis
täidab õhupalle?

Mis võiks tekitada
seda, et õhupallid
näevad sellised välja?

VANUSEGRUPP 3-5a
ÜLESANNE
Veega objektide vaatlus

EESMÄRK
Olla võimeline
vaatlema, kas paber
on läbimärg või ei

MIKS EI OLE PABER
LÄBIMÄRG?
VAHENDID
Klaas
Paber
Vesi
Pott, mis on suurem
kui klaas

SAMM-SAMMULT

TEEME!

MÕNED MÄRKUSED

Paber pannakse klaasi
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VAJALIK TEADA
Kasutatavad
materjalid pannakse
lauale.

Paberi funktsioon on
täita õhk klaasis
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Paberit täis klaas
kastetakse vette

Kui klaas kastetakse
vette püstiselt, õhk ei
saa klaasist välja.

Klaas võetakse veest
välja ja vaadeldakse, et
see ei saanud märjaks.

Kui klaas kastetakse
vette, õhk klaasis on
paberi ja vee vahel
kinni ja takistab
paberil läbimärjaks
saamast.

TAGASISIDE LAPSEVANEMATELT
Õpetajad on teinud õppetegevused täpselt ja tegevused viidi läbi
klassiruumis. Pärast anti lapsevanematele koopiad kokkuvõtetest, et nad
saaksid kodus lastega neid tegevusi teha. Tegevused kodus olid
vabatahtlikud. Lapsevanematel paluti anda tagasisidet. Allpool on välja
toodud tulemused.
Kaasatud oli 125 lapsevanemat, aga ainult 46 neist olid nõus kodus
tegevusi läbi viima.
Enamus vanemaid olid tegevustega Rahul. Lapsevanemad tõid
välja, et lapsed olid aktiivsed ja tahtsid tegevustest osa võtta. Kaasati
kõiki pereliikmeid. Kõik lapsevanemad kasutasid kolme sorti tegevusi.
Esmalt visuaalsed – piltide vaatamine, muinasjuttude lugemine,
temaatiliste

multikate

vaatamine

Lapsevanemad kasutasid ka Internetti.

või

telesaadete

vaatamine.

Auditoorseteks ülesanneteks

olid helide kuulamine, lindistatud muinasjuttude kuulamine, vestlused.
Kinesteetiline osa oli kunst ja käsitöö. Teema adresseeriti loovalt ja oli
huvitav.
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Tegevuste läbiviimise käigus ilmnenud raskused:
-

Noorematel lastel (1.5-3 aastastel) ei ole piisavat keeleoskust;

-

Korralduslikud mured;

-

Laps ei võtnud vanemaid tõsiselt;

Positiivsed tähelepanekud:
-

Tegevused olid huvitavad;

-

Laps võttis kodus tegevustest rõõmsalt osa;

-

Tegevuse läbiviimisega ei olnud raskusi;

-

Lapsevanemad said oma lapse kohta palju uut teavet;

-

Vanematele meeldis lapse aktiivsuse aspekt.
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AUTORID
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
pikaajalisi arenguprogramme lapse asjakohase haridusprotsessi jaoks.

Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” on Rumeenia üks vanemaid
pedagoogilisi koole (1870), asub Bârlad,Vaslui maakonnas, KirdeRumeenias. See on ainus pedagoogiline keskkool maakonnas, nii, et
nende roll kogukonnas on väga tähtis.
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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.

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
92 | L e h e k ü l g

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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