
Eesti Lasteaednike Liidu 25. Suveseminar „ Linnaruum ja looduskeskkond kui õpetaja 

ja lapse arengu toetaja“ 12.-13. 07. 2016 Pärnumaal 

                                           

Ööbimine ja toitlustamine Paikuse lasteaias Mesimumm http://www.paikusemesimumm.ee/. 

 

Päevakava  

 

12. 07. 2016 

11.00 Kogunemine, registreerimine, kohv 

11.45 Suveseminari avamine 

12.00 Paikuse Lasteaias Mesimumm. Tartu Herbert Masingu Kooli eripedagoog – 

miljööterapeut, koolitaja Pille Kriisa koolitus  „Kuidas paremini mitte õpetada lapsi“. 

 

14.00 Lõunasöök lasteaias  

15.00 Väljuvad bussid linna 
 

15.30- 17.00 Töötoad Pärnus. Töötuppa saad ennast registreerida kohapeal. Ühes töötoas  

saab osaleda 20 inimest. 

 

1. Maarja- Magdaleena Gildis http://maarjamagdaleenagild.ee/et/ 

Herdis Elmend „Tervislike maiustuste töötuba“ /kuidas lihtsal ja soodsal viisil meie enda 

looduses kasvavat toiduks kasutada. Puu- ja köögiviljade parimad säilitusvõtted. Erinevate 

rafineeritud suhkruvaba kommide valmistamine toortatra ja teiste vitaminiseeritud lisanditega. 
 

2. Pernova Loodusmaja https://www.puhkaeestis.ee/et/pernova-loodusmaja-9 

planetaariumis õppeprogramm „Avastusretk- planeedid ja päike“   /eriprogramm koosneb 

planetaariumis toimuvast õppeprogrammist ning Pernova Loodusmaja tutvustavast 

õppekäigust, mis annab ülevaate Loodusmaja kollektsioonidest tutvustades kaasaegseid 

õppevahendeid loodushariduses. Läbinud antud õppeprogrammi on õpetaja tutvunud 

kaasaegsete õpivõimalustega läbi erinevate tegevuste andmaks lastele edasi saadud oskusi. 
 

3. Pärnu Vallikäärus https://www.puhkaeestis.ee/et/parnu-vallikaar ja muulil 

Keskkonnameti spetsialist Merike Palginõmm-  õppeprogramm „Inimmõju 

ümbruskonnale“ / õppeprogrammi abil õpivad õpetajad oskusi, kuidas lastega arutleda, mil 

moel ümbritsev keskkond inimest mõjutab. 
 

4. Keskkonnahariduslik OÜ Aasavili  õppeprogramm Pärnu rannaniitude looduskaitseala õpperajal 

„Elu rannaniidul” http://uudised.err.ee/v/eesti/bb286fd6-f251-4cf1-8dce-61704b11d257 

programmi eesmärgiks on aidata mõista elu poollooduslikul kooslusel, looduse ja inimese 

omavahelist seotust. Programmis tutvutakse Pärnu rannaniiduga; kuidas niidud tekivad, 

milline on mere mõju maale. 
 

5.Töötuba Pärnu Nukuteatris http://vabatahtlikud.ee/imedemaa-parnu-nukuteatris/ 
Pärnu Lasteaed Mai muusikaõpetaja ja vabatahtlik nukunäitleja Kairi Kuusk teeb ülevaate 

folkloori kogumikust "Pärnu Pärimused", selle saamisloost ja kasutusvõimalustest.  Pärast väikest 

tutvust selle kogumikuga esitab Pärnu Nukuteater etenduse "Kai, Mai ja Riinu lood", mille aines on 

pärit just sellest samast kogumikust! Pärast etendust saate tutvuda Pärnu Nukuteatri ruumidega, 

nukkude, lavakujundusega jne.  

 

6. Pärnu muuseumi http://www.parnumuuseum.ee/ õppeprogramm „Muuseumi 
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kasutusvõimalused õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks koolieelsetes 

lasteasutustes“ / praktiline koolitus teemal: „Millele pöörata tähelepanu eksponaatide 

esitlemisel, võtted vaatlemisoskuse õpetamiseks“. 
 

7. Eesti vabakutselise etenduskunstniku ja lavastaja Barbara Lehtna 

õppeprogramm „Vanalinna arhitektuur õpikeskkonnana“ /osalejad saavad teadmisi Pärnu 

vanalinna arhitektuurist, elust ja linnalegendidest. 
 

17.00 Tagasi Paikusele, väike amps ja sättimine 

18.30 Sõit pidulikule õhtusöögile 

19.00- 23.00 Villa Andropoff http://www.andropoff.ee/ajalugu  ELAL 25. tegevusaastale 

pühendatud pidulik õhtu koos külalistega (ELAL asutajaliikmed, koostööpartnerite esindajad, 

külalised Soomest) 

 

13.07.2016 
 

8.00 Hommikusöök, asjade pakkimine 

9.00 ELAL üldkoosolek 

10.00 Arengumäng alternatiivina arenguvestlusele lapsevanemaga. Praktiline kogemus annab 

osalejatele teadmisi, kuidas viia lastega läbi kodulinna vaatamisväärsuste teemaline 

arengumäng. Arengumängus on lapsevanemal vaatleja roll; vaatlejana on tal võimalik saada 

ülevaade lapse arengust ja kooliküpsusest.  Arengumängu viivad läbi Pärnu Pillerpalli, Ülejõe 

ja Liblika lasteaedade õpetajad.  

 

12.00 Lõunasöök Paikuse Lasteaias Mesimumm 

12.45 Suveseminari lõpetamine 

13.00 Väljuvad bussid linna 

13.30 Orienteerumismäng Pärnu vanalinnas ja rannas 
 

16.30- 17.30 Väike amps enne teele asumist 

 

Kaasa võtta vahetusjalatsid Paikuse lasteaias liikumiseks, magamiskott ja/või voodipesu. 

 
Osalustasu on 25.- eurot ( toitlustamine ja muud kulud), mitteliikmetele 50.- eurot. 

Osalustasu kanda: Eesti Lasteaednike Liit a/a nr. EE061010152001555007 

NB! Mitteliikmed jõuavad veel enne suveseminari liidu liikmeks astuda ja saavad osaleda liikmete 
osalustasuga. 
 
Kui vajad arvet osalustasu maksmiseks kirjuta: liilipille@gmail.com märkides arve maksja, maksja aadressi, 
e-posti  kuhu arve saata ja millal soovite arvet. 
 
Registreerimine alloleval lingil kuni 28.aprillini, soovitavalt varem. 

https://docs.google.com/forms/d/15jyESliSNgg7iqJsTRz7Se85LQOUieuJuR4UI0hpcdU/viewform  

Registreerunutele teatatakse täiendav informatsioon tellitud transpordi väljumisaegade jm. vajalikuks 
osutuva kohta hiljemalt mai lõpuks. 
 

Tere tulemast Pärnumaale, kohtumiseni Paikuse Lasteaias Mesimumm! 
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