Eesti Lasteaednike Liidu 25. Suveseminar
“Linnaruum ja looduskeskkond kui õpetaja lapse arengu toetaja“
12.-13. 07. 2016 Pärnumaal
Päevakava
TEISIPÄEV 12. 07. 2016
10.30 Kogunemine, registreerimine, kohv
11.15 Suveseminari avamine
12. 00 Pille Kriisa koolitus „Kuidas paremini mitte õpetada lapsi“ Paikuse Lasteaed
Mesimummis
14.00-14.30 Lõunasöök lasteaias
15.00 Väljuvad bussid linna
15.30- 17.00 Töötoad Pärnus.
17.00 Tagasi Paikusele, väike amps ja sättimine
18.30 Sõit pidulikule õhusöögile
19.00- 23.00 ELAL 25. tegevusaasta pidulik õhtu - Villa Andropoff
KOLMAPÄEV 13.07.2016
8.00-8.30 Hommikusöök,
9.00 ELAL üldkoosolek
10.00 Seljasirutamine
10.15 Arengumäng alternatiivina arenguvestlusele lapsevanemaga. Arengumängu viivad
läbi Pärnu Pillerpalli lasteaia õpetajad.
12.00-12.30 Lõunasöök Paikuse Lasteaias Mesimumm
12.30 Aasjade pakkimine
13.15 Lõpetamine
13.45 Väljuvad bussid linna - orienteerumismäng Pärnu vanalinnas ja rannas
16.15 Orienteerumismängu lõpp
16.30- 17.30 Väike amps enne teele asumist Kentuki kõrtsis (vt kaarti)

TÖÖTOAD
1. Maarja- Magdaleena Gildis
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 teisteste vitaminiseeritud
lisanditega.
2. Pernova Loodusmaja 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 ja muulil Keskkonnameti spetsialist Merike Palginõmmõppeprogramm „Inimmõju ümbruskonnale“ - õppeprogrammi abil õpivad õpetajad oskusi,
kuidas lastega arutleda, mil moel ümbritev keskkond inimest mõjuta.
4. Keskkonnahariduslik OÜ aasavili õppeprogramm Pärnu rannaniitude looduskaitseala
õpperajal „Elu rannaniidul“ - programmi eesmärgiks on 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 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. Eesti vabakutseline etenduskunstnik ja lavastaja Barbara Lehtna
õppeprogramm „Vanalinna arhitektuur õpikeskkonnana“ - osalejad saadav teadmisi Pärnu
vanalinna arhitektuurist, elust ja linnalegendidest.

