
COMENIUS SEMINAR EESTIS, TALLINNAS 

09.03.14 – 13.03.14 

 

Seminaril osalesid: Marilyn Palla, Maarja Hüdsi, Liisa Prööm, Liina Viilukas, Kristiina 

Vallikivi 

 

Meie partnerid Türgist, Hispaaniast, Poolast, Leedust, Itaaliast ja Kreekast saabusid Tallinna 

pühapäeva õhtuks. Kohtusime partneritega tervitusõhtusöögiks Baieri Keldri restoranis, kus 

meie külalised said esimese kogemuse Eestipäraste toitudega.  

 

Tervitusõhtusöök Baieri Keldris 

 

Esmaspäeval 10.03 algas seminar Tallinna Suitsupääsupesa lasteaias. Hommikul toimus 

ringkäik lasteaias, mille käigus külalised tutvusid meie lasteaia, personali ja lastega. Külalised 

olid väga huvitatud meie õppemeetoditest, reeglite õpetamisest ja erilistest metoodikatest. 

Külalistele jättis meie lasteaed väga positiivse mulje ja eriliselt tõid nad esile koostööd, laste 

rõõmsameelsust ja head käitumist ning meie lasteaia lapsesõbralikku keskkonda. 



 

Tutvumine Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaiaga 

 

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed 



 

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed 

Seejärel toimus esimene seminar, mille käigus partnerid tegid ettekanded, kuidas nende 

riikides õpetatakse lastele sotsiaalseid oskuseid. 

 

Seminar Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias 



 

Seminar Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias – Türgi partnerid 

Seejärel tutvustasime partneritele „Persona Dolls“ nukkude metoodikat. Näitasime nukke ja 

tutvustasime iga nuku profiili ning partnerid said põhjaliku ülevaate metoodika 

rakendamisest. 

 

Persona Dolls metoodika tutvustus lasteaias 

Lõunat sõime lasteaias ja seejärel jätkasime seminari tegevustega. Teise seminari käigus tegid 

partnerid ettekande tehtud tegevustest lastega ning koos partneritega arutasime projekti 

hindamise kriteeriumeid ja tegime lõplikud kokkulepped. 



 

Lõunasöök lasteaias 

Päeva lõpetuseks jagasid partnerid meile enda riigist kaasa toodud kingitusi. 

 

Kingituste jagamine – Poola partnerid 



 

Kingituste jagamine – Hispaania partnerid 

 

Koos projekti partneritega 



Õhtul kogunesime Raekoja platsile restorani Old Estonia, kus nautisime keskaegset miljööd ja 

sõime traditsioonilisi Eesti toite. 

 

Õhtusöök Old Estonia restoranis 

 

Teisipäeval 11.03 algas hommik „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika tutvustusega. 

Seejärel esinesid lapsed rahvuslike etteastetega. Kontserdi lõpuks õpetasime külalistele 

Kaerajaani ja seejärel tantsisime üheskoos ühe meeleoluka Kaerajaani. 

 

Laste rahvuslikud etteasted 



 

Laste rahvuslikud etteasted 

 

Traditsiooniline Poola tants 



Seejärel toimus kolmas seminar, mille käigus tegime partneritele ettekande Sipsiku raamatust. 

Tutvustasime juttu „Sipsiku saladus“ koos piltidega ning esitasime partneritele põhifraase 

eesti keeles. Seminari lõpetuseks tegime partneritele väga emotsionaalse ja põhjaliku Eesti 

riigi tutvustuse. 

 

Külalised õpivad Kaerajaani 

Lõunasöögiks pakkusime oma külalistele traditsioonilisi Eesti toite, mis kõik olid valmistatud 

lapsevanemate poolt.  

 

Eesti toitude buffee 



 

Eesti toitude buffee 

 

Eesti toitude buffee 



 

Poola partnerid proovivad rahvuslikke Eesti toite 

 

Itaalia partnerid proovivad rahvuslikke Eesti toite 

Päeva lasteaias lõpetasime sertifikaatide ning kingituste  kättejagamisega. Aega jäi veel teha 

ka mõned ühispildid, koos kõikide partneritega.  



 

Sertifikaatide jagamine 

 

Sertifikaatide jagamine 



 

Koos partneritega 

Lõunast lahkusime lasteaiast ja seejärel suundusime  ekskursioonile Lennusadamasse, kus me 

külastasime ka Titanicu rändnäitust.  

 

Ekskursioon Lennusadamas 



 

Maarja, Marilyn ja Liisa Lennusadamas 

Õhtu lõpetuseks kohtusime partneritega väga traditsioonilises Eesti restoranis Viru tänaval – 

Talukõrts.  

 

Õhtusöök Talukõrtsis 



Kolmapäeval 12.03 toimus kultuuriprogramm, mille raames toimus Tallinna vanalinna 

eksursioon. Lõunasöögiks külastasime Kuldse Notsu Kõrtsi ja kohtumise lõpetasime NUKU 

muuseumi eksursiooniga. 

 

Vanalinna ekskursioon 

 

 

Vanalinna eksursioon 



 

 

Lõunasöök Kuldse Notsu Kõrtsis 

 

Ekskursioon NUKU muuseumis 

 


