
COMENIUS SEMINAR LEEDUS,  

VILNIUSES – PAKRUOJISES 

27.09.2014 – 02.10.2014 

 

Seminaril osalesid: Marilyn Palla, Kristiina Vallikivi, Lia Randal, Monika Suumann 

 

Saabusime Leedu pealinna Vilniusesse 27.09 hiljaõhtul. Pühapäeval 28.09 jalutasime ringi 

Vilniuse vanalinnas, kus tutvusime ohtrate Vilniuse erinäoliste kirikute ja Leedu käsitööga. 

Samal päeval kohtusime projekti partneritega  õhtusöögil hotell Panorama restoranis.  

 

Hotell panorama restoranis Vilniuses koos projekti partneritega 

 

Esmaspäeva 29.09 varahommikul kohtusime hotelli fuajees, kus Leedu partnerid jagasid 

kõigile osalejatele soojad Leedu mustrites sallid.  

Seejärel toimus giidiga ekskursioon Vilniuses, mille käigus külastati Vilniuse vanalinna, 

Vilniuse ülikooli, Presidendi lossi, Vilniuse katedraali ja Gediminase kindlust. Gediminase 

kindlus asub linna sees, mäe otsas ja üles sõidetakse köisraudteega. 



 

Koos Leedu partneritega Vilniuses 

 

Ekskursioon Vilniuse vanalinnas 



 

Koos projekti partneritega Presidendi lossi ees Vilniuses 

 

Lia, Marilyn, Monika ja Kristiina Gediminase kindluses 

 



Lõuna ajal suundusime vabaaja keskusesse Belmontas, kus söime lõunat. Seejärel suundusime 

Trakaisse. Trakais külastasime saarel asuvat Trakai kindlust, mis kunagi oli esimene Leedu 

pealinn, tänapäeval tegutseb see muuseumina. 

 

Koos partneritega Trakais, Trakai kindluse taustal 

Õhtul sõitsime bussiga Leedu teise otsa väikesesse linnakesse Pakruojis, kus asub meie Leedu 

partnerite lasteaed Vyturelis. 

Teisipäeva hommikul 30.09 saabusime meie Leedu partnerite lasteaeda Vyturelis. Lasteaias 

võtsid meid vastu lapsed ja õpetajad. Kõigile saabujatele pakuti Leedu traditsioonide kohaselt 

kodus küpsetatud leiba.  

 



Seejärel kohtusime laste, personali ja vanemate esindajatega lasteaia saalis. Lapsed esinesid 

meile traditsiooniliste Leedu rahvalaulude ja rahvatantsudega. Kohtusime ka Pakruojise 

linnapea Mrs. Asta Jasiunienega ning haridusameti juhi Mrs. Irena Mazulienega. 

 

Koos Pakruojise linnapea Mrs. Asta Jasiunienega 

 

Vyturelise Lasteaia lapsed esitavad Leedu hümni 



 

Traditsiiooniline Leedu lastelaul 

 

Koos projekti partnerite ja kõikide Leedu lasteaia õpetajatega 

 

Peale laste esinemisi jagasid kõik osalejad Leedu partneritele kaasa toodud kingitused, mis 

esindavad nende riiki. 



 

Koos Vyturelise Lasteaia direktori Nijole ja koordinaatori Ritaga 

 

Seejärel suundusime ringkäigule lasteaeda, mille käigus tutvusime lasteaiaga, keskkonnaga ja 

töökorraldusega. Vyturelise lasteaed on 12 rühmaline, kuid avatud on vaid 10 rühma ja seda 

lastepuuduse tõttu. Lasteaed on avatud kella 8.30 – 17.00. Sõimerühmas käib 10 last, 

aiarühmas 15 last ja erivajadustega laste rühmas 7 last. Lastega tegeleb korraga 1 õpetaja ja 1 

abiõpetaja. Lapsed söövad 3 korda päevas ja magavad lõunauinakut.  

 

Sõimerühm Vyturelise lasteaias 



 

Noorem sõim, kus käivad ka osaajaga alla aastased lapsed 

 

Rühmaruumide esikud 



 

Projekti partnerite riikide lastejuttude teemalised joonistused 

 

 

5-6 aastased lapsed mänguhoos 



 

6-7 aastased lapsed mänguhoos 

Peale ringkäiku toimus esimene seminar, mille käigus tegid Leedu partnerid ettekande Leedu 

ja Pakruojise kohta. Seejärel tutvustasid Leedu partnerid meile põhiväljendeid leedu keeles. 

Esimese seminari lõpuks tegid kõik partnerid ettekanded tegevustest lastega peale Itaalia 

seminari.  

 

Monika, Lia, Kristiina ja Marilyn Vyturelise lasteaias 



 

Seminari ettekanded 

 

Lõunasöögiks pakuti meile traditsioonilisi Leedu kartuli-liha pallikesi Zepelliinisid. 

 



Peale lõunasööki toimus teine seminar, mille käigus tegid kõik partnerid ettekande teemal: 

„Kuidas me õpetame lastele initsiatiivi ja ettevõtlikkust“. Seejärel toimus töökoosolek, mille 

käigus vaatasime üle tööplaani, leppisime kokku järgmised tegevused ja tähtajad. Samuti 

lõpetasime juttude CD tegevuse.  

Lasteaias lõpetas tegevuse Leedu lastejutu „The sky is falling“  tutvustus ja laste 

samateemaline lavastus. 

 

Lapsed esitavad Leedu lastejuttu „The sky is falling“ 

 

Koos Leedu „Anu ja Sipsikuga“ 



 

Kristiina, Marilyn, Lia ja Monika koos Leedu partnerite kingitud jutu tegelastega 

 

Õhtusöök toimus Pakruojise kõige populaarsemas kohvikus Gluosnis. Õhtusöögil esines 

meile Pakruojise kõige kuulsam ja parem rahvatantsuansambel. Rahvatansijad õpetasid  meile 

traditsioonilisi Leedu tantse. Oli väga meeleolukas rahvatantsu õhtu. 

 

Õhtusöök Gluosnise kohvikus koos Pakruojise rahvatantsijatega 



 

Koos partneritega õhtusöögil Gluosnise kohvikus 

 

Kolmapäeval 01. 10 hommikupoolikul toimus ekskursioon Pakruojise linnas, mille käigus 

tutvustati meile terviserada, puidust sünagoogi ja rahvamaja. 

Seejärel sõitsime Ristimäele, mis kuulub ka UNESCO maailmapärandi nimekirja. Meie 

Leedu partnerid asetasid Ristimäele ka meie projekti risti. 

 

Koos projekti partneritega Ristimäel, kuhu asetati ka meie projekti rist 



 

Marilyn ja Leedu lasteaia direktor Nijole Ristimäel 

 

Hiljem külastasime ka „Rural Life Museum of Kleboniskis´st“, mis oma iseloomult on nagu 

meie Vabaõhu muuseum. Seal tutvusime Leedu eluga sajandeid tagasi. 

 

Jalutuskäik vabaõhumuuseumis 



Lõunasöögiks külastasime restorani „Šeduvos malunas“, mis asub ajaloolise tuuleveski sees.  

 

Päeva lõpetasime Pakruojise mõisas, kus tutvusime mõisa valdustega ja  külastasime mõisa 

seppa, kus igaüks sai endale valmistada meenemündi. 

 



 

Lia rasket sepatööd proovimas 

Õhtu ja meie Leedu seminari programm lõppes mõisa trahteris, kus toimus viimane õhtusöök 

ja kõigile osalejatele jagati sertifikaadid. Peale õhtusööki toimus pidulik lõpetamise 

tseremoonia, mille käigus lasi iga riik taevasse ühe taevalaterna. 

 

Sertifikaatide jagamine kõikidele osalejatele 



 

Koos Leedu partneritega 

 

Taevalaternate süütamine 


