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Projekti lühikirjeldus ja tulemused: Suhtlemine on iga lapse väga tähtis vajadus. Selle abil 

jagab ta oma kogemusi, loob suhteid teiste inimestega, edastab infot ümbritsevast maailmast. 

Erivajadustega lastel on suhtlemisprotsess tunduvalt raskendatud. Sellest tulenevalt on 

püstitatud järgmised projekti eesmärgid - Projekti sihtrühma kuuluv laps (sh erivajadustega 

laps): - tunnetab enda tähtsust, kogeb eduelamust - tunneb, et tema isiklikud huvid on 

märgatud ja toetatud - ei ole üksi tänu suhtlemisele eakaaslastega - on enesekindel, julgeb 

rääkida, arutleda ning fantaseerida - mõtleb ning tegutseb loovalt ja aktiivselt - teeb koostööd, 

ilmutab uudishimu ja huvi õppimise vastu - tegutseb iseseisvalt, väikestes gruppides ja 

meeskondades - teeb koostööd täiskasvanutega - märkab kaaslast ja oskab teisi arvestada - 

peab lugu kodust, perekonnast ja kodumaal elavatest loomadest. Projekti raames on loodud : • 

Mäng Bee-Botiga „Leia kaardilt, kus Eestis elab karu”, „Muinasjuttudega seiklemas” • 

„Jäljeaabits" (individuaalse albumi loomine Eestis elavate loomade jälgedest) • Rätiteater • 

Koonuskujude teater • Süžeepildid „Kaks ahnet karupoega” muinasjutu järgi • Flipchart 

„Metsloomad”, „Kes elab külmal maal” • „Karud”: laste ja kunstnike joonistuste näitus • 

Muinasjutu mnemotabelid • Installatsioon karbis „Kes elab põhjamaal” • Lasteraamat „Mõtle 

välja ja joonista muinasjutt Karumõmmist”. Projekti raames on läbi viidud: • 4 üritust 

Karumõmmiga • Raamatute lugemine, arutlemine • „Karumõmmi muuseumi” vormistamine 

(rätiteater, koonuskujude teater, jäljeaabits, installatsioon karbis „Põhjamaa loomad”, 

pildigalerii, mänguasjad ja raamatud karudest) • 2 küsitlust „Lapse lemmikmuinasjutt”, 

kokkuvõte • 3 õppekäiku (Elistvere park „Karu Karoliinale külla”, Mänguasjamuuseum, 

raamatukogu) • 7 meistrikoda: „Jäljeaabits" (3), Rätiteater, Koonuskujude teater, 

lastevanematega „Mõtle välja ja joonista oma muinasjutt karumõmmist”, töötoad lasteaia 

õpetajatele koos lastega erinevate teatrite loomiseks. • Mäng „Joonista jäljed liival” 

(liivateraapia LED-laual) • Uue muinasjutu loomine (süžeepiltide segamine muinasjutu 

/mnemotabeli järgi • Pildigalerii „Karud” loomine (laste ja kunstnike joonistused) • 

Rollimängud „Uued muinasjutud karupojast ja tema sõpradest” • Spordiüritus „Loomarajal 

seiklemas” • Karumõmmi disko (külas on rühma Nartsiss lapsed) • Lastevanemate 

teatrietendus „Uus muinasjutt vanamoodi” • Ekskursioon lasteaialastele Karumõmmi 

muuseumisse (näituste valik: rätiteater, koonuskujude teater, jäljeaabits, installatsioon karbis 

„Põhjamaa loomad”, pildigalerii, mänguasjad ja raamatud karudest) Projekti uudsus seisneb 

koostöise ja loova õppimise rakendamises ning digipädevuste omandamises (LED-laua, 

Active-tahvli, Bee-Bot-robotite kasutamine). Koostöine õppimine toimub erinevate õppijate 

vahel: lapsed, partnerlasteaiad, lapsevanemad. Lisaks sellele peetakse oluliseks kaasava 

hariduse põhimõtete rakendamist. 


