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MIKS ON VAJA KODUKOHTA TUNDA?
❖ Väga oluline on, et laps õpib väärtustama 

kodumaa sümboleid juba varasest 

lapsepõlvest.

❖ Kodutunde sügavusest sõltub suurel määral 

lapse, tema pere, kogu riigi ja rahva saatus.

❖ Armastus kodumaa vastu algab lapse 

kodust, koduümbrusest ja kodumaa 

väärtustest ning sümbolitest. 

❖ Usume, et läbi kodukoha tundma õppimise 

kujuneb lastel parem arusaam Eesti rahva 

ühisest soovist hoida, arendada ja kaitsta 

oma väikest kodumaad.
Programmi motoks on

KASVAME PÄRNUS!



Lasteaias on presidendi stend

Iga laps teab, kes on eesti president

Traditsiooniline sõit Tallinna 
Nukuteatrisse ning Pika 

Hermanni juurde

Väärtuskasvatus: isamaalisus



PÄRNU LINN KUI ÕPIKESKKOND
❖ Pärnu lasteaiad osalevad Pärnu linna koostööprogrammis 

Pärnu linn kui õpikeskkond (PÕK)

❖ Õppetegevused toimuvad linna huvikoolides, muuseumides, 
teistes õppeasutustes ja ettevõtetes.

❖ Koostöövõrgustikus osalevad partnerid aitavad rikastada 
lasteaedade õppekava.

❖ Läbi tegevuse soovitakse tunda oma kodulinna ajalugu, 
kodukoha loodust ja vaatamisväärsusi.



KOOSTÖÖVÕRGUSTIK ALUS- JA ÜLDHARIDUSES



PÄRNU LINN KUI ÕPIKESKKOND



PÄRNU LINN KUI ÕPIKESKKOND
Programmi eesmärgiks on:
❖ Lastele eakohaste ja õppekava erivaid valdkondi lõimuvate

ning üldpädevusi arendavate hariduslike tegevuste läbi

viimine kodukoha ümbruses;

❖ pärimuskultuuri, kodukoha ja kodutunde väärtustamine;

❖ huvigruppide kaasamisel erinevate asutuste külastamine ja

vaatamisväärsustega tutvumine.



PÄRNU LINN KUI ÕPIKESKKOND



PÄRNU LINN KUI ÕPIKESKKOND

Kodukoha - kodutunde tundmine ja 
väärtustamine algab lasteaia ümbrusest



PÄRNU LINN KUI ÕPIKESKKOND

Kodukoha - kodutunde tundmine algab lasteaia 
ümbrusest.

Mitme põlve kõnd, kodukoha ajaloo 
väärtustamine



PÄRNU MUUSEUM

Pärnu Muuseumis on huvitav minna 
avastusretkele kiviajast tänapäevani, 

otsida, uurida ja avastada!



MUUSEUMIHIIR

Muuseum on kui ajamasin ja 
muuseumihiire kodu. Seal on huvitav 

minna avastusretkele kiviajast 
tänapäevani, 

otsida, uurida ja avastada!



PÄRNU KOIDULA MUUSEUM

VANA KOOL 
uute teadmiste sidumine varasemate kogemustega,

lapsed saavad teada, kuidas vanasti koolis käidi



PÄRNU KUURORDIELEVANT

Pärnu kuurordielevant kui ranna 
äärne tuttav elanik valmistab rõõmu 

erinavatel laste üritustel



Koostöös Pärnu Spordihalli ja Pärnu 
avastusõppe 

lasteaednike ühendusega toimus nov 2018 
mängupidu 

„Eesti sajad Avastaja Põrnikad kokkutulekul 
Pärnu Spordihallis“ 

NÄITED KOOSTÖÖST



Koostöös Pärnu Päikese Kooliga toimusid rahvuslik 
perepidu ja poiste päev Pärnu Pauluse Spordihallis

NÄITED KOOSTÖÖST



PERNOVA HARIDUSKESKUSE LOODUSMAJA

Pernova Hariduskeskue Loodusmajas 
saavad lapsed uusi teadmisi loodusest



PERNOVA HARIDUSKESKUSE MOTOMAJA

Toimub uute teadmiste sidumine 
varasemate kogemustega



PERNOVA HARIDUSKESKUSE TEHNIKAMAJA

Toimub uute teadmiste sidumine 
varasemate kogemustega



PÄRNU KESKRAAMATUKOGU

Lapsed saavad osaleda karude jututoas 
ja lugeda koos teraapiakoertega



PÄRNU LIIKLUSLINNAK

Oluline on, et elamuslikkus oleks 
tasakaalus teadmiste omandamisega.



PÄRNU LAULUPEOD

Laul paneb silmad särama, hinge helisema ja 
teeb rinna rõõmsaks!



PÄRNU HAMBAPOLIKLIINIK

5-7. a lapsed osalesid Suukoolis ja projektis „Suhkur- sõber või vaenlane“



LAPSE KOOLIVALMIDUSE HINDAMINE LÄBI 

PÄRNU TEEMALISE ARENGUMÄNGU
❖ AM on kindlatel reeglitel põhinev lõbus rollimäng, kus 6-7. 

a lastel tuleb täita oma mänguroll, sooritades erinevaid 
mängulisi ülesandeid ja katseid;

❖ AM ülesannete aluseks on riiklikust õppekavast tulenevad 
6-7. a laste eeldatavad oskused ja pädevused; AM kaudu on 
võimalus hinnata lapse vaimset, füüsilist ja sotsiaalset 
valmisolekut kooliks; 

❖ Lapsed liiguvad oma „kodulinnas“, külastades talle 
tuttavaid kohti. Läbida tuleb teatud "pesad", milles laps 
lahendab ühe ülesande. Pesast pesasse saab liikuda 
erinevat liikumisülesannet täites; ülesandeid mängus 10-15; 

❖ AM vaatlevad ainult tegevuses osalevate laste vanemad, 
peale arengumängu toimub vanematega individuaalne 
vestlus, kus üheskoos analüüsitakse mängu käiku.



Kaadil on pildid kohtadest, mille laps 
arengumängu jooksul läbib



.

LAPSE KOOLIVALMIDUSE HINDAMINE 

LÄBI PÄRNU TEEMALISE ARENGUMÄNGU



KOOSTATUD ÕPPEMATERJAL

Õppematerjal aitab mitmekesistada õppetegevusi ning 
tutvustada oma edulugusid lapsevanematele 



KOOSTATUD PILDIMATERJAL

Abimaterjal- fotomapp FOTOMAPP
„PÄRNUT AVASTAMAS“ 1 ja 2 osa

aitavad põnevalt ja mänguliselt avastada meie imeilusat Pärnut



LASTE KOOSTATUD RAAMATUD

Laste koostatud värvikad Pärnu-raamatud on 
toredaks mälestuseks



PÄRNU TEEMA SEOB PÄRNU LASTEAIA 
ÕPETAJATE ÜHENDUSI

Jõulumäe 2014 „Päri Pärnu pärimusi“

Koostöö ühendab, rikastab meie silmaringi 
ning annab palju kogemusi



PÄRNU PÄEVA TÄHISTAMINE PERSONALIGA

Giidituurid ja foto-orienteerumised 
Pärnu linnas avardavad personali 

silmaringi



Tere tulemast Pärnusse!

KASVAME PÄRNUS!

Oleme uhked oma kodukoha üle!

Tänan kuulamast!


