Kohtla-Järve Lasteaias Pääsuke on lastele mäng ja õppetegevus tänu e- Twinningu projektile
veelgi huvitavam, see on mängimise-õppimise igapäevane loomulik osa.
E-Twinningu projektitegevuse initsiaator on lasteaia direktor Ene Kruzman.
Osaletud on üheksas e-Twinningu projektis. Laste kaasamisel arvestatakse laste vanust ja
asjaolu, et koolieelses eas laste põhitegevuseks on ikkagi mänguline tegevus. Projektid on
lastepärased : näiteks projekt „Math on the street” („Matemaatika õues”): matemaatika on
meie elus igal pool, ka tänaval. Matemaatilisi mõisteid õpiti tegelikkuse keskel. Tänavatest
tehti fotosid ja seejärel koostati tänavakaarte. Tehtud fotod ja tööd saadeti e-postiga
projektipartneritele. Lapsed leidsid koos õpetajaga oma projektipartnerite tänavad Google
Mapsist ning ehitasid uusi hooneid BlockCADi programmi abil.
Huvitavad projektid olid seotud lihavõttepühade teemaga:
Uuriti, kuidas mujal Euroopas lihavõtteid tähistatakse. Kolm eTwinningu projekti – „Easter
cards and customs“ (Lihavõttekaardid ja -kombed), „Easter activities” („Lihavõttepühade
tegemised“) ja „Happy Easter, Europe!” (Häid lihavõttepühi, Euroopa!“) – aitasid seda teha.
„Need projektid muutsid lastele teadmiste ja oskuste omandamise huvitavamaks, lihtsamaks
ning mõnusamaks. Projektid aitasid lastel õppida ja õpetajtel õpetada,“ ütles lasteaia Pääsuke
direktor Ene Kruzman. Projektide käigus õppisid lapsed tundma ja austama Eesti ning teiste
Euroopa riikide lihavõttekombeid. Nad valmistasid eestikeelsete pühadesoovidega kaarte ning
õppisid eestikeelseid lihavõttelaule ja lihavõttepühadega seotud sõnu. Projekti lõpus toimus
lihavõttekaartide näitus.
Huvitav oli projekt „Mysteries of our town“ („Meie linna müsteeriumid“)
Lapsed kogusid infot oma linna, selle ajaloo, vaatamisväärsuste ja mälestusmärkide kohta
ning valmistasid õpetajatega koos esitluse; tehti linna kujutavaid joonistusi ja postkaarte.
Nüüd on lasteaial olemas esitlused, illustratsioonid ja fotod oma linna ning teiste Euroopa
linnade kohta.
Lastele on olnud põnevad ka järgmised projektid:
1) Tell me about your country, life and traditions!” („Räägi mulle oma riigist, elust ja
traditsioonidest!”)
Iga projektipartner tutvustas oma riiki teistele. Lapsed õppisid rääkima oma emakeeles oma
riigist, elust ja riigi traditsioonidest. Partnerile tõlgiti jutt inglise keelde. Lapsed omandasid
teadmisi teiste Euroopa riikide kohta. Projekti käigus kasutati PowerPointi programmi, samuti
videosid, fotosid, joonistusi ja videokonverentsi.
2) „Paper ornaments for four seasons” („Paberornamendid neljaks aastaajaks”)
See projekt veel kestab. Lapsed õpivad tundma mitmesuguseid kunstitehnikaid, värve, paberi
tekstuure ja kujundeid ning valmistavad paberist huvitavaid asju.
3) "Getting to know Europe” („Tutvudes Euroopaga”)
Projekti käigus saavad lapsed teadmisi Euroopa riikide kohta, uurides nende maade kombeid,
traditsioone, lippe ja hümne. Projekti eesmärk on aidata lastel paremini mõista teisi Euroopa
kultuure ja Euroopa mitmekesisust.
4) „To protect nature!” („Looduse kaitseks!”)
Projekt on seotud loodusega. Selle projekti raames käiakse loodusekskursioonidel ja näitustel,

vaadatakse õppefilme, mängitakse, joonistatakse ja tehakse kollaaže.
Oma projektipartneriga suheldakse Skype’i kaudu. Arvuti ees lapsed ei istu, kuna lasteaial on
Skype’i videokonverentsi tarbeks olemas projektor ja ekraan. Lapsed muidugi ei räägi inglise
keeles, projektipartneritega suhtlevad täiskasvanud ja tõlgivad lastele jutu nende emakeelde.
Projektipartneriga on kokku lepitud, mis ajal videokonverents toimub: selleks hetkeks on
õpetajad ja lapsed juba valmis.
Projektitöö annab lastele positiivse elamuse, sest lapsed avastavad, kogevad, uurivad,
katsetavad ja õpivad: lastele meeldib tegutseda ja suhelda.
Lasteaia direktor Ene Kruzman peab oluliseks projektitöö õnnestumisel, et tema esitatud
taotlus võimaldada lasteaia koosseisudesse veerand kohaga projektijuht, sai linnavalitsuse
poolt positiivse lahenduse. Projektijuht räägib vabalt ka inglise ja itaalia keelt, seega on
võimalik projektipartneritega veelgi hõlpsamalt suhelda.
Projektid annavad palju võimalusi rikastada lasteaia elu ja õppekava. Lasteaed Pääsuke on
endale leidnud ka juba sõpruslasteaedu teistest riikidest.
Projektides osalemine liidab ka lasteaia kollektiivi: koos arutletakse tegevuste üle ja ollakse
rõõmsad õnnestumiste üle. Mõnikord on töösse kaasatud ka lapsevanemad. Lasteaed Pääsuke
ja direktor Ene Kruzman on pälvinud kvaliteedimärgi sertifikaadi töö eest e-Twinningus.
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