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LOODUSTEADUSLIKKE KATSEID KOGU AASTAKS
365 katset kodulaboris
Loodusnähtuste mõistmiseks on parim
viis ise katsetada ning oma kätega asju
teha. Ka üsna keerulisi loodusnähtusi on
võimalik seletada koduste vahendite abil
korraldatud lihtsate vahenditega. Tormi
tekitamine veeklaasis aitab mõista tõelist tormi, mänguvulkaani ehitamine päris
vulkaani ehitust ja ise esile kutsutud vikerkaar taevasse ilmuvat vikerkaart.
Raamatus on kirjeldatud lihtsamaid
ja keerulisemaid katseid ja praktilisi töid
erinevatest nähtuste valdkondadest, keemilistest reaktsioonidest ja taimede kasvamisest elektri- ja magnetnähtusteni.
Millistel leidlikel viisidel saab ära kasutada äädika ja sooda reaktsioonil eralduvat süsihappegaasi? Kuidas täita õhupalli
suud või pumpa kasutamata? Kuidas ehitada käepärastest vahenditest mitmesuguseid muusikariistu? Kuidas mõõta valguse

kiirust mikrolaineahju abil? Kuidas eraldada maasikatest DNAd?

Katsete läbiviimiseks on antud sammsammulised juhised ning töö käiku ja eeldatavat tulemust illustreeritud fotodega.
Suur osa katseid on lapsele iseseisvaks toimetamiseks ohutud. Tule, elektritööriistade, kuumade ainete jms kasutamisel on
aga soovitatav tegutseda täiskasvanu abiga – raamatus on sellised katsed tähistatud
vastava sümboliga. Lisaks on välja toodud
eeldatav katseks kuluv aeg ja selle raskusaste. Kõigis katsetes ilmnevatele nähtustele on antud lihtne mõnelauseline seletus.
Eraldi nupukestest saab laps teada, kus esineb või kuidas kasutatakse sama nähtust
päriselus.
Loodusainete õpetaja võib raamatust
leida ideid praktiliste tööde tegemiseks
tunnis ning vahvaid viise mitmesuguste
loodusnähtuste demonstreerimiseks.
Pärast pikka ootamist on raamatud
lõpuks laevaga teel Indiast Eesti poole. 
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KUIDAS JÄLGIDA LAPSE ARENGUT?
Laste arengu jälgimine on olnud aktuaalne teema juba mitmeid aastaid ning ikka
ja jälle otsivad õpetajad huvitavaid võimalusi, kuidas teha seda lastepäraseks ning
huvitavaks nii lapsele kui ka õpetajale. Samas on oluline koguda infot lapse teadmiste kohta, et igapäevaseid õppetegevusi läbi
viies oleks võimalik arvestada kõigi individuaalsete võimetega.
Lasteaias on mäng lapse põhitegevuseks, sest mängides kasutab laps olemasolevaid kogemusi ning samal ajal rikastuvad tema teadmised. Lapse areng ja selle
hindamine võiks samuti toimuda mängu
kaudu, sest mängides tunneb laps end vabalt ning mäng pakub lapsele rahuldust.
Omandatu kohta saab täiskasvanu tagasisidet lapsega mängides või lapse mängu vaadeldes. Sellest lähtuvalt töötasimegi
välja arengu jälgimise mängu. Mängu abil
saab jälgida 3–7-aastaste laste arengut.
2010. aastal ilmus selle mängu esimene variant. Kuue aasta jooksul tekkis nii mõnigi

mõte mängu täiustamiseks ja põnevamaks
muutmiseks.
Mängu juures peame eriti oluliseks
kompaktsust ning järjepidevust, sest sama
alusega mängivad lapsed igal aastal, muutuvad vaid õpetaja poolt antud ülesanded
ning nende raskusaste. Kui mängu esime-

ne variant ilmus suuresti tänu meie lasteaeda külastanud täiendõppijate suurele huvile taolise materjali vastu, siis uus ja
täiendatud mäng „Mina oskan juba. Arengu jälgimise mäng“ näeb ilmavalgust tänu
lasteaiaõpetajate jätkuvale nõudlusele antud materjali järele.
Iga laps on tervik, seega on oluline jälgida
igakülgselt tema arengut. Ilmunud materjal
sisaldab lisaks eelpoolmainitud mängule ka
sotsiaalse arengu jälgimise kokkuvõttelehte ja MLA Viimsi Lasteaiad liikumisõpetaja
Reet Variku laste füüsilise arengu jälgimise
juhendit ja kokkuvõttetabeleid.
Soovitame kindlasti tutvuda ka sotsiaalsete oskuste hindamise mänguga „Reis
mööda põnevaid teid“ (Kirbits 2014), mis
aitab saada parema ülevaate koolieelikute
sotsiaalsetest oskustest.

Ирина Логвина, Светлана Минакова
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JANA REBANE ja KRISTI KIRBITS,
MLA Viimsi Lasteaiad
Astri maja õpetajad

HOPSADIHUU, VÕIMLEMAS ON SUU
Edukaks suhtlemiseks vajame me sõnavara
ja grammatika valdamise kõrval kindlasti
korrektset hääldust. Väikelaste hääldus
täpsustub aegamööda ja on individuaalne, keskmiselt peaks eesti keelt kõneleval
lapsel õige hääldus olema välja kujunenud umbes viie aasta vanuselt. Korrektse
häälduse üheks eelduseks on häälduselundite hea toonus ja liikuvus. Näo- ja suupiirkonna lihaste treening ning valede
liigutusmustrite asemel uute kujundamine
nõuab nii logopeedilt kui ka tema klientidelt püsivust ja kannatlikkust. Tulemuslikuks tööks peab harjutamine olema järjekindel, kuid kuidas seejuures rutiini vältida
ja motivatsiooni säilitada, see on levinud
küsimus nii logopeedidelt, klientidelt kui
ka lapsevanematelt.
Raamatus „Hopsadi-huu, võimlemas on
suu!” on toodud suures koguses väga erineva eesmärgiga sooritatavaid ülesandeid.
Autorid pakuvad huvitavaid stsenaariume
rühmatööks – koos harjutamine on alati
lõbusam ja motiveerivam kui üksinda
pusimine. Kasutusele võetakse vigurnuudlid, rosinad ja krõpsud, mis keerukamate
abivahendite kõrval on mugavalt käepärased. Eraldi on välja toodud harjutused
huultele, keelele, alalõuale ja suulaele, need

jagunevad omakorda tugevdavateks ja lõõgastavateks, mida saab sooritada vahenditega või ilma.
See raamat võiks huvi pakkuda kõigile näo- ja suulihaskonna ning kõnetehnika arendamisega tegelevatele inimestele:
(lasteaia)õpetajatele, näitlejatele, lauljatele,
ortodontidele, üliõpilastele, lapsevanematele. Raamat hõlbustab logopeedi tööd teraapia järjepideva harjutamise etapil ning
on heaks abivahendiks neile, kes on mo-

tiveeritud iseseisvaks tööks või lapse toetamiseks logopeedi juhendamisel. Iga aktiivne ja loov õpetaja leiab sealt kindlasti
võtteid, millega tunde huvitavaks ja loominguliseks muuta, kõik harjutused on
sobilikud ka eakohase kõne arenguga laste keelelise teadlikkuse tõstmiseks ja häälduselundite arendamiseks. Oluline on neid
sooritada mänguliselt lusti ja rõõmuga!
Raamat on just teile, kui olete kunagi
mõelnud, kuidas saaks oma last või õpilast toetada, kui ta vajab abi häälduselundite arendamisel. Kuidas tugevdada tema
keelelihaseid? Kuidas tõsta huulte tundlikkust? Kuidas nööbi, joogikõrre, õhupalli ja teiste käepäraste vahenditega harjutuste sooritamist mängulisemaks muuta?
Või on teil endal huvi oma diktsiooni parandamise vastu? Soovite lõbusal kokkusaamisel sõpradega teha midagi enneolematut ja naljakat – võib-olla sobib pusle
kokkupanek joogikõrrega või nööbiga kalapüük? Sellest raamatust leiate huvitavaid
lahendusi, kuidas vajalik rutiinne harjutamine põnevaks mänguks muuta.
Pealehakkamist ja mängulusti!
TIIU TAMMEMÄE,
tõlkija, logopeed ja eripedagoog

Pille Pipar
KOOS ON VAHVA! EESTI KEELE ÕPIK
VENE ÕPPEKEELEGA KOOLI 3. KLASSILE

Pille Pipar
KOOS ON VAHVA! EESTI KEELE TÖÖVIHIK
VENE ÕPPEKEELEGA KOOLI 3. KLASSILE, 1. OSA

