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SAATEKS

Käesoleva kogumiku sadakond 
lugu räägivad laste, keelekümb-
lusvilistlaste, vanemate, õpeta-

jate, haridusjuhtide ja -ametnike suh-
tumisest õppimisse, keelekümblusse, 
Eesti riiki, jutustavad meelde jäänud 
seikadest ja sündmustest. On lugusid 
20 aasta tagusest ajast, lähemast mine-
vikust, Eesti 100. sünnipäeva aastast. 
Mõneski loos heidetakse pilk tulevikku.

Keelekümbluse sõna tuli Eestisse 
Soome kaudu, kus ingliskeelsele mõis-
tele Language immersion omakeelne 
vaste kielikylpy kasutusele võeti. Ülle 
Rannut tutvustas seda keeleõppelist 
lähenemisviisi 1992. aastal. Samasuu-
nalise eesmärgi teenistuses olid näiteks 
kakskeelne õppekava Tartu Annelinna 
koolis aastast 1992, Aseri koolis 1993/04. 
õppeaastal kujundatud keelekümblus-
klass, Kohtla-Järve gümnaasiumiastmes 
1994. aastal avatud keelekümblusklass, 
integratsiooniklass Tallinna Laagna 
gümnaasiumis.

Kui Ülle Rannuti keelekümblust tut-
vustav brošüür ilmus, ei leitud veel kõi-
kidesse vene õppekeelega koolidesse 
eesti keele kui teise keele õpetajaid. 
Olemasolevate õpetajate nädalane tun-
nikoormus oli sageli 30 tundi või enamgi. 

Krista Kõrvemaa. Ahtme gümnaasiumi argipäevaelu
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Dobroljubova. 
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 gümnaasiumis
Natalia Presnetsova. Nukkude salajane elu. Traditsioonilisest hiliskeelekümbluse   
 üritusest Tallinna Pae gümnaasiumis
Natalia Presnetsova. Lapse suu ei valeta. Tallinna Pae gümnaasiumi õpilaste
 kaasamine kooli parimate praktikate tutvustamisse
Eneli Värnik. Üks keelekümbluse edulugu Valga Priimetsa koolist
Marina Rüütel. Haabersti vene gümnaasiumi parimad keelekümblusüritused
Krismar Rosin. Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi ja Tarvastu gümnaasiumi
 ühisprojekt „Üks päev viikingina“
Olga Ivanova,  Emakeelepäeva konverentside traditsioon Tallinna Mustamäe
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Väliskoolitajaid: Doreen Radomsky, Fred 
Genesee, Lynda Boynton, Gerry Connelly, Jane 
Deluzio, Maureen Edgar, Penny Lawler, Olga 
Little, Robert McConnell, Barry Pervin, 
Harriet Lindfors, Hanna Suni, Karita Mård, 
Siv Björklund, Britt Kaskela-Nortamo, Marita 
Heikkinen, Mira Ahonen, Kirsti Kosonen, 
Marina Bergström, Tarja Svärd-Ylilehto, Eija 
Laine, Margareta Södergård, Hanna Turpeinen, 
Sirpa Sipola, Nina Hovi, Tara Fortune, Diane 
Tedick, Josep Maria Artigal, Irina Lõkova, Keith 
Kelly, Oliver Meyer

Sellises olukorras jäid eestikeelse õppe sisseviimise 
eest seisjate püüdlused hüüdjaks hääleks kõrbes. 
Ometi suutis Kanada saatkond haridusinimestes 
tekitada uudishimu ja 1996. aastal leida mõttega 
kaasatulijaid. 1998 jõuti otsusele käivitada koolides 
varase keelekümbluse programm – nii võime 2018. 
aastal tähistada programmi 20. sünnipäeva. 2000. 
aasta sügisest hakkasid 134 last läbi tegema kee-
lekümbluse tuleristseid. Ettevalmistuste tähendus-
rikkus ja tegijate pühendumine pole keelekümblus-
programmiga ühenduses vahepeal vähenenud. 20 
aastat on juhtimis- ja kaasamiskultuuri lugu, koos-
töövõrgustike loomise ja hoidmise lugu. Juurtest 
ladvani on keelekümbluspuu täis eestimaiseid ja 
üle Eesti piiride ulatuvaid lugusid. Õppijaist on kas-
vanud õppivad õpetajad. Keelekümblussõbra tiitli, 
mida hakati andma 2005. aastal, on pälvinud nende 
aastate jooksul programmiga vahetult mitte seotud 
35 inimest: ministreid, filmimehi, haridusametnikke, 
koolitajaid jt.

Keelekümblusvõrgustiku punujaist on Peeter 
üleilmselt tuntud mitmekeelsusgurude seas. Irene 
on jõudnud üldhariduse valdkonna sihiseadjast Eesti 
ühiskonna sidususmüüri ladujaks Integratsiooni SA 
juhatuse esimehena. Natalja tegevusväli on laie-
nenud üldharidusteemade kaudu hõlmama neid 
küsimusi, mis on olulised ülikoolieelses õpetuses ja 
kasvatuses. Juhtide kõrval on ühte kuuluvustunde 
hoidjaiks-tekitajaiks olnud assistendid Lindu ja Maie.

Eesti keelekümblusprogrammi alguspäevist on 
tähtsustatud sõnumite selgust ja atraktiivsust. Esi-
mese ülevalvajana oli eriti nõudlik Peeter, atraktiiv-
suse eest hoolitsesid Mare, Tõnis ja Krista.

Esiklapse, varase keelekümbluse koolimudeli 
rakendamisega tõusis keelekümblustaevasse Maire, 
lasteaiamudelid viisid sinna Sveta, hiljem Kadri, 
Anna ja Karini, hiliskümbluse mudel – Aivari.

Iga uus mudel tõi kaasa 
õppevara koostamise 
ja õpetajate ette-
v a l m i s t a m i s e 
vajaduse. Ees-
kujusid saime 
peaasjalikult 
K a n a d a  j a 
Soome part-
nerite vahen-
dusel. Keele-
k ü m b l u s l a s te 
jaoks koostatud 
õppevarast on aas-
tate jooksul kasu leidnud 
ka eesti õppekeelega koolid. Õppeülesannete 
koostamise ja esitamise põhimõtted on Peetri 
vahendusel edasiarenduse saanud LAK-õppe 
käsiraamatus, töölehtede ja õpikute koostamise 
kogemuste alusel on koolitusi tehtud Kasahstanis 
ja mujal.

Vanemate kaasatulek ja toetus on olnud prog-
rammi rakendajatele väga tähtis. Kohtumistest 
koolides ja lasteaedades tekkis usaldus, Kanada 
eeskujul jõuti 2004. aastal keelekümblusprogrammi 
lastevanemate liidu loomiseni. Võrgustiku hoidmise 
vahendiks said iga-aastased konverentsid ja suve-
koolid, kursil püsida aitas perioodiliste aastaraama-
tute koostamine.

Väliskoolitajate kõrvale ja asemele astusid vähe-
haaval Eesti õpetajad ja programmi koordinee-
rijad, kellele koolitamiseks ja nõustamiseks vaja-
likku alust aitas kujundada Avatud Meele Instituut. 

Kanadalaste abiga avastati lühivaatluse metoodika 
kui organisatsioonikultuuri arengu mootor.

Algusest peale on uuritud õppekavaliste tulemuste 
saavutatust ning vanemate rahulolu programmiga, 
hinnatud varase ja hilise keelekümblusprogrammi 
jätkusuutlikkust.

Eesti keelekümblusprogrammile tõi uue hinga-
mise koostöö Nazarbajevi intellektuaalsete koolide 
liikumisega, mitme aasta pikkune Eesti kogemuste 
vahendamine, tugi keelekümblusliku õppevara loo-
miseks ja koolitajate-mentorite ettevalmistamiseks 
andis tiivad koolitusteks Kõrgõzstanis, Uzbekistanis, 
Gruusias, Ukrainas jm.

Keelekümblusvõrgustikuga on liitunud 100 asu-
tust. Sellesse kogumikku on mahtunud neist kol-
mandiku kogutud lood. Teiste lugusid leiab keele-
kümbluse aastaraamatutest (https://www.innove.
ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus/kee-
lekumblusprogrammi-aastaraamatud/), asutuste 
kodulehtedelt, kõrgkooli lõputöödest, magistri- ja 
doktoritöödest. Palju lugusid ootab rääkimist, ootab 
kirjapanemist.

Usun, et kogumiku lood süstivad tegijaisse ja 
lugejaisse optimismi, julgustavad riskima ning 
nägema eksimisi õppimise loomuliku osana. Keele-
kümblus on tulnud, et jääda, jääda ajale jalgu jää-
mata, omaaegseid kokkuleppeid kinnitades ja 
uuendades.

Koostaja

Keelekümblusprogrammi eestvedajaid 
1997–2018: 
Peeter Mehisto, Irene Käosaar, Lindu Kaljulaid, 
Mare Maxwell, Maire Kebbinau, Klea Vaher, Tõnis 
Kärema, Svetlana Belova, Kai Võlli, Evi Mõttus, 
Aivar Liivrand, Maie Jürgens, Marju Randlepp, 
Natalja Mjalitsina, Karin Piirsalu, Erika Veide, 
Kadri Peterson, Anastassia Valužina, Ave Härsing, 
Anna Golubeva, Urve Rannaääre, Einar Värä, 
Tatjana Baum- Valgma

Enesekindluse kasv julgustas astuma rahvus-
vaheliste konverentside korraldajate ritta. 2008. 
aasta konverentsil „Lõimitud aine- ja keeleõppe 
levik: mitmekeelsus kui toimetuleku võti paljukul-
tuurilises maailmas“ (CLIL Fusion 2008: Multilingual 
Mindsets in a Multicultural World) osales u 350 eks-
perti 27 riigist.

Keelekümblusvõrgustikuga liitunud lasteaedade 
ja koolide arvu kasv viis enesehindamise tähtsus-
tamisele ja kvaliteediauhinna sisseseadmisele. 

https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus/keelekumblusprogrammi-aastaraamatud/
https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus/keelekumblusprogrammi-aastaraamatud/
https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus/keelekumblusprogrammi-aastaraamatud/
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TARK JUHTIMINE – 
KEELEKÜMBLUS PROGRAMMI ELUJÕULISUSE SALADUS

Keelekümblus on sündinud tõsisest vaja-
dusest ja soovist õpetada ning õppida 
keelt nii, et ei unustataks ega kaotataks 

oma emakeelt ja kultuuri. Erinevatel aegadel on 
oma emakeele ja kultuuri tähtsus riigikeele ja 
riigiidentiteedi kõrval ka Eestis esiplaanil olnud. 
Kanadas, ametlikult kakskeelses riigis, töötasid 
teadlased ja õpetajad välja metoodika, et tagada 
nii inglise kui ka prantsuse keele heal tasemel 
omandamine, tähtsustades sealjuures emakeelt 
ja toetades ühtse riigiidentiteedi tugevdamist. 
Keelekümbluse erinevad vormid on hõlbustanud 
riigikeelte omandamist ka Kanadasse elama asu-
nud uussisserändajatel. 

Eesti Vabariigiga taastas Kanada riik diplomaati-
lised suhted 26. augustil 1991. aastal. Kohe pärast 
seda alustati ettevalmistusi Kanada saatkonna 
esinduse avamiseks Tallinnas. Hakkas arenema eri-
nevate valdkondade koostöö. Kanada riik pakkus 
teemasid, mida peeti oluliseks, et toetada taasise-
seisvunud Eesti riiki. Abiprogrammi valdkondadeks 
said haridus, õigusriik, sotsiaalvaldkond (vaimne 
tervis, HIV, narkomaania, erivajadustega inimesed) 
ning rahvussuhted/vähemusrahvused.

1990. aastatel hinnati suurimaks sisepoliitiliseks 
väljakutseks pingeid kogukondade vahel, väheseid 
dialoogi kogemusi. Osapoolte arusaamad ja ootu-
sed olid väga erinevad nii keele, kultuuri, ajaloo 
kui ka maailmavaate osas. Nõnda said Kanada riigi 
abiprogrammides tähtsaimateks valdkondadeks 
integratsioon ja keeleõpe. 

Saatkonnad jõudsid arusaamisele rahvus-
vaheliste doonorite ümarlaua vajaduses. See andis 
avaramad võimalused projekte kaasrahastada ja 
samas vältida tegevuste kattumist. Keelekümblus-
programmi toetasid näiteks ka Hollandi ja Soome 
saatkond.

1995. aasta lõpus pöördus riigiminister Uno 
Vee ring Kanada saatkonna poole koostööettepa-
nekuga integratsiooni valdkonnas. Saatkond koos 
ekspertidega pidas ajurünnakuid, et leida sobi-
vaid Kanada riigi kogemusi, mida pakkuda Eestile 
koostööks. 

Ettevalmistus

1996. aasta kevadel alustas saatkond Kanada 
ekspertrühmadega ringreise mööda Eestimaad. 
Tutvusime erinevate koolidega ja kasutata-
vate metoodikatega. Teavet selle kohta, kuhu 

Sündinud vajadusest ja pühendumisest

◄  Violetta-Anisja Gluškova, 6. kl, 2012/13. õ-a
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minna, mida kusagil vaadata, kellega rääkida, 
saime haridusministeeriumist ja maakondade 
haridusosakondadest. 

Kanada teadmised ja ekspertiis tulid mitmelt 
tasandilt. Selle tagasid: 

1. Peeter Mehisto nõunikutöö kogemu-
sed Eesti haridusministeeriumis (rahas-
tas Kanada riik). Peetri tööülesanneteks 
olid välisabi osakonna loomine ning 
strateegiliste muudatuste ja reformide 
ettevalmistamine-algatamine.

2. Kanada rahastatud eelnevad hariduspro-
jektid. Näiteks „English to Estonia“ raames 
koolitati Eesti koolide inglise keele õpeta-
jaid; Narva ja Ida-Virumaa kolledži, Tallinna 
ja Tartu ülikooliga töötati välja eesti keele kui 
teise keele õpetajate koolitamiseks õppe-
kava ja täiustati seda õppekava rakendades; 
keele- ja kultuurikümbluse metoodika alusel 

korraldati Ida-Virumaa õpetajate suvekoole.
3. Kanada ekspertide kohtumised ametnike, 

teadlaste, koolijuhtide, õpetajate ja õpilas-
tega. Kanada ekspertidena olid kaasatud 
erinevate elukutsete esindajad – teadlased, 
koolijuhid, õpetajad, haridusametnikud, 
juhtimiskoolitajad.

4. Koostööprojektide sisu ja töökavade pidev 
ülevalve saatkonna poolt. Perioodiliselt 
külastati koole, kuulati tunde ja kohtuti 
koolijuhtidega. Nii saime anda tagasisidet 
Kanada rahastajale ning leida probleemide 
tekkides sisulised ja rahalised lahendused. 

5. Kanada saatkonna poliitiline ja valdkonda-
devaheline koostöö kohalike partneritega. 

1996. aastal jõudsime järeldusele, et Kanada 
keelekümblusmetoodika võiks olla see, mida 
tahame Eestile pakkuda. Mõistmaks, kas see idee 
ka vilja kanda võiks, oli oluline korraldada kõigi 
osapoolte kokkusaamine neutraalsel pinnal, et 
kõik tunneksid ennast mugavalt ja julgeksid oma 
arvamust avaldada. Aruteludes sai selgeks, missu-
guseid samme tuleks astuda, et teoks võiks saada 
tõsine keelekümblusmudelite vaagimine.

1998. novembrikuus toimunud suurest semina-
rist võtsid osa haridusametnikud, teadlased, õpe-
tajad, poliitikud ja saatkonna töötajad. Kohtumine 
õnnestus ning mandaat edasi tegutsemiseks oli 
saadud. Arutelude tulemusena võeti vastu otsus 
alustada eesti keele kui riigikeele õppe projekti 
varase keelekümblusega (mitmeid aastaid hil-
jem lisandusid lasteaia kümblusmudelid ja hiline 
keelekümblus). 

Projekti ettevalmistus

Algas töö koostöise keelekümblusprojekti käivita-
miseks vajalike töövormide ning vahendite kavan-
damiseks ja väljatöötamiseks kõikidel tasanditel nii 
Eestis kui ka Kanadas.

Järgmise sammuna oli oluline leida hea ja usal-
dusväärne partner Kanadas. Selleks sõitis Peeter 
Mehisto Kanadasse, et kohtuda sealsete keele-
kümblusekspertide Robert McConnelli ja Fred 
Geneseega. Robert McConnell on üks tuntumaid 
Kanada keelekümblusõpikute autoreid ja temast 
saigi nõupidamiste tulemusena Toronto koolivalit-
suse projektijuht Kanadas. Fred Genesee, üleilmselt 
tuntud keelekümblusvaldkonna teadlane, panus-
tas sisu küsimustes, toetas uurimisprogrammi 
kavandamist ning osales uuringutes.

Projekti lähteülesande koostamiseks tuli korral-
dada hulk kohtumisi, külastada koole. Seda tegid 
Kanada eksperdid ja saatkonna inimesed. Põhjalik 
ettevalmistus tõi kaasa projekti rahastamisotsuse.

Poliitiline toetus

Vaatamata Eesti riigi soovile leida eesti keele tõhu-
sama õpetamise lahendusi, olid poliitilised vastu-
olud ja tundlikkus teema suhtes suured. Kanada 
saatkond kohtus kõigi toonaste poliitiliste parteide 
juhtidega. Käisime Riigikogu fraktsioonides tege-
mas ettekandeid, kohtusime arvamusliidrite ning 
oluliste kultuuri- ja haridustegelastega. Tutvusta-
sime keelekümbluse metoodikat Presidendi rahvus-
vähemuste ümarlauas ja Ida-Virumaa vähemusrah-
vuste ümarlauas. Oluline osa projekti edendamises 
oli ja on Tartu ning Tallinna ülikoolide keeletead-
lastel ja kohalikel ning rahvusvahelistel uuringutel.

Pidasime oluliseks käsikäes keelekümbluse tut-
vustamisega koguda võimalikult palju tagasisidet. 
Üsna pea sai selgeks, et suhtumine keelekümb-
lusse on pigem alalhoidlik ja ettevaatlik, mõni-
kord isegi vaenulik. Tunti hirmu assimilatsiooni 
ees, oma keele ja kultuuri kadumise ees. Poliitiline 
surve omandada eesti keele oskus oli tugev ja see 
muutis valdkonna poliitiliselt väga tundlikuks. 
Taasiseseisvunud riigi õhuke poliitiline kultuur ja 
vähesed kogemused selles valdkonnas mõjutasid 

ka otsustusvõimet: delikaatsetes küsimustes kar-
deti suuri ja radikaalseid muutusi ellu viia.

Turvatunde tekitamine

Mõistsime, et projekti edukaks jätkamiseks peak-
sime oskama keelekümbluse olemust veel lihtsa-
malt ja selgemalt seletada ning tuua häid teadus-
likult tõestatud näiteid, mis sihtgrupis turvatunnet 
looksid.

Tööle võeti keelekümbluse Eesti-poolne pro-
jektijuht ja loodi keelekümbluskeskus (viimane 
võttis oodatust siiski pisut rohkem aega). Esime-
sel aastal tegutses kolmeliikmeline keelekümblus-
meeskond – Peeter Mehisto, Irene Käosaar ja Lindu 
Kaljulaid – Kanada saatkonna territooriumil ühes 
väikeses toas. 

Selleks ajaks oli Soome Kanada keelekümbluse 
mudeli endale sobivaks kujundanud ja metoodikat 
mõnda aega edukalt kasutanud. Soome geograa-
filine ja kultuuriline lähedus tekitas turvatunnet 
ning kasvatas usaldust keelekümbluse vastu. Õpe-
tajatel oli võimalus külastada keelekümbluskoole, 
kuulata tunde ja tutvuda vastavate uuringutega. 
Soome teadlaste ja õppejõudude abi oli projekti 
algaastail hindamatu väärtusega.

Kaasamine kui oluline võti edasiminekuks

Olime seda meelt, et edu sõltub ennekõike meie 
võimest kaasata kõik osapooled ja sidusrühmad 
kohe alguses ja järgida seda põhimõtet kõigis 
edasistes tegevustes (tagasiside tulemuste kohta 
projekti vaheetappides, märkamine, meeles pida-
mine jms). Seejuures polnud tähtis, kas kaasatav on 
keelekümbluse poolt või vastu. Muidugi tähendas 
see, et asjadest räägitakse ausalt, üksiknäidetest ei 
tehta ennatlikke järeldusi ühes ega teises suunas, 
et tuginetakse uurimistulemustele. 

▲  Robert McConnell, Marina Tuul, Eva-Maria Asari

2013. aasta konverentsil
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Töö lastevanematega

Edasises töös oli tähtis roll ka lastevanematega 
suhtlemisel. Sõitsime mööda Eestimaad ja kohtu-
sime lasteaedades lastevanematega, kelle lastest 
pidid saama esimesed keelekümblusõpilased. 
Need olid väga olulised kohtumised, mis and-
sid väärtuslikku teavet selle kohta, millised on 
sihtgrupi hoiakud, ootused ja hirmud. Kogutud 
info oli hea alus, et töötada välja sobivate koolide 
ja piirkondade valiku kriteeriumid.

Tulemusele orienteeritud tegevus

Keelekümblusprojekti ülesehitamisel ja elluviimisel 
ning usutavasti ka selle edu tagamisel oli oluline 
läbimõeldud juhtimine, tulemusele orienteeritus. 
Kanada valitsusasutused toimisid ja töötasid selle 
metoodika alusel. Sama metoodikat kasutasime 
Kanada projektide kavandamisel ja elluviimisel. 
Nii tekkis keelekümbluse oodatavate tulemuste 

kavand, „laudlina“, mis nii mõnigi kord pani inimesi 
muigama. „Laudlina“ oli tõesti suur ja väga põhja-
lik – aga kasulik!

Kanada saatkonnale olid kõik need teadmised 
ja tegevused suureks abiks, et tagada projektile 
poliitiline toetus nii Eestis kui ka Kanadas. Oluline 
oli pidevalt silmas pidada ka seda, et välisriik peab 
jääma delikaatseks, ei tohi sekkuda teise riigi sise-
poliitikasse. Samas oli tarvis laiapõhjalist toetust, 
et olla oma tegemistes edukas.

Keelekümbluslaste esimene õppeaasta algas 
2000. aasta septembris. Aastal 2012 lõpetasid need 
lapsed gümnaasiumi. Pidulik lõpuaktus toimus Tar-
tus haridusministeeriumi saalis, kus minister Jaak 
Aaviksoo andis lõpetajatele kätte lõputunnistu-
sed. 82 õpilasest veerand lõpetas kooli kuld- või 
hõbemedaliga!

Marina Asari Tuul
Kanada saatkonna esinduse juht

aastatel 1993–2013

1995. aastal lõpetasin Tallinna 
ülikooli eesti keel teise 
keelena eriala. Kooli 

lõpp saabus nagu ikka ootamatult ja järsku seisin 
fakti ees, et tuleb kuskile tööle minna. Ilma igasu-
guse karjääriplaneerimiseta läksin lihtsama vastu-
panu teed: koos kahe ülikoolikaaslasega Tallinna 
Läänemere gümnaasiumisse õpetajaks. Juhuslik 
valik osutus hiljem ainuõigeks. Koolis oli palju 
noori õpetajaid, kõik olid uuendusmeelsed ning 
meid võeti avasüli vastu. See oli mu eluülikooli esi-
mene magistrikraad.

1999. aastal otsustas toonane direktor, et meie 
koolist peab saama osaline keelekümblusprojek-
tis ja minust esimene õpetaja. Mul polnud õrna 
aimugi, mida see endaga kaasa toob, aga nii palju 
mõistust jätkus, et lubasin olla projektis ainult 
nii kaua, kuni ikka tõelise klassiõpetaja leiame. 
Õnneks nii ka läks. Aga mul oli õnn, rõõm ja au olla 

projekti alguse juures ning saada aimu selle erilisu-
sest. Mõistsin, et see on midagi uut ja väga erilist.

Vahepeal õnnestus mul eluülikoolis saavutada 
teine magistrikraad riigiteenistuses, aga 2007. aas-
tal tõi õnnelik juhus mind jälle tagasi keelekümb-
luse juurde. Minust sai keelekümbluskeskuse juha-
taja. Õige on see, et kes juba kord keelekümblusega 
seotud, on igavesti seotud ja keelekümblus tuleb 
su ellu tagasi nii ehk naa. Keelekümblusega olen 
seotud tänaseni ja olen selle eest juhusele või saa-
tusele väga tänulik. Keelekümbluses oldud ajaga 
olen jõudnud peaaegu eluülikooli doktorikraadini. 

Esimesel tööpäeval toimus kohe keskuse koos-
olek. Õudne – kuidas korraldada koosolek nii, et 
esimesel kohtumisel mitte põruda? Oh õndsust! 
Selgus, et keskuse juht ei peagi kõiki koosolekuid 
juhtima, seda teevad kordamööda kõik keskuse 
töötajad. Ma sain rahulikult koosolekul istuda, kuu-
lata arutatavaid küsimusi ja kaasa mõelda. Kaasav 

◄  Esimesed päevad 

keelekümblusklassis

Keelekümbluse kaudu eluülikooli doktorikraadi poole 

Natalja Mjalitsina  ►
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turvaline toetav õhkkond on kindlasti keelekümb-
luse üks kaubamärke. Mulle tundub, et olen selle 
teadmise omandanud ja suudan seda nüüd ka ise 
esindada. 

Üks raskemaid põhimõtteid oli: kõik arvamused 
on õiged või vähemalt igas arvamuses on oma iva! 
Tänaseni pean ennast teadlikult ohjes hoidma ja 
seda endale meelde tuletama. Aeg on näidanud, 
et arvamuste paljus on arendamisel ja otsustamisel 
suureks abiks.

Suureks avastuseks oli vastutuse andmine ja 
selle võtmine. Seni olin rohkem elanud ülesannete 
andmise ja nende täitmise-kontrollimise maailmas. 
Suur oli minu üllatus, kui sain aru, et mingi suuna 
eest vastutuse võtnu imelikul kombel ka vastutab 
ja mingit kontrolli pole vajagi.

Kõige olulisemad punktid teenisin valdkonnas 
„Keelekümblus on rikastav õppeviis“. Selle tunnis-
tuseks on kaks last, kes sündisid keelekümbluse 

rikastava mõju all. Iga päev toob midagi uut. Minu 
enda arengu seisukohast on oluline, et suudan ikka 
veel üllatuda ja vaimustuda igapäevastest asjadest.

Kõige suurem rikkus on inimesed, kes keele-
kümblusega mu ellu on tulnud ja veel tulevad. 
Nendega koos on hea olla, nendega suhtlemine 
arendab mind jätkuvalt. Tänu nendele olen sel-
line, nagu ma olen. Siin peitubki konks, miks mul 
ei ole veel eluülikooli doktorikraadi. Ma ei taha 
seda perioodi lõpetada. Tahan olla koos keele-
kümblejatega, minna nendega edasi ja pakkuda 
kõigile võimalust sellest osa saada. Olen kindlal 
veendumusel, et keelekümblus on parim, mida 
me saame oma lastele pakkuda. Läheme koos 
edasi!

Natalja Mjalitsina
SA Innove õppekava- ja 

metoodikaagentuuri juht

õppematerjalidele on kasvanud õpetajate ning 
õppeasutuste juhtide oskused. Tore on see, et kee-
lekümblusmeetodeid ja -võtteid julgetakse raken-
dada ka tavaõppes. 

Keelekümblusmetoodikat rakendavad õpetajad 
on kirglikud oma aine, oma õpilaste suhtes, nad on 
valmis alati uuendustega kaasa minema ja ise pide-
valt juurde õppima – kõik see motiveerib kindlasti 
ka õpilasi pingutama.

Võin julgelt väita, et keelekümbluskoolitus-
tel, -konverentsidel ja õppereisidel osalemine on 
minu kui omavalitsuse ametniku professionaalset 
arengut igati toetanud, andnud mulle uusi tead-
misi ning praktilisi oskusi, mida igapäevatöös 
kasutada. Keelekümblusjuhtide hulgas tuntakse 

keelekümbluse pikka edulugu ning ollakse sel-
lest vaimustunud, vahendatakse oma kogemusi, 
märgatakse õnnestumisi ega unustata üksteist 
tunnustada.

Hiina vanasõna ütleb, et muutuste tuule puhu-
des ehitavad ühed müüre ja teised tuuleveskeid. 
Kümblusvõrgustiku liikmed on need teised. Edu ja 
jõudu neile ning muidugi ka kõikidele keelkümb-
luse eestvedajatele ja toetajatele! 

Anneli Rants
Valga linna haridusjuht 1996–2018,
alates 2018 Sillamäe linnavalitsuse

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Käsikäes keelekümblusega

Omavalitsuse esindajana olen olnud keele-
kümblusega seotud alates 2001. aastast 
kuni tänaseni ja mul on hea meel, et prog-

ramm on olnud väga edukas, hõlmates erinevaid 
sihtrühmi. Hästi juhitud programmi arendamises 
on õpetajate, laste ja õpilaste kõrval tähtis roll nii 
lastevanematel kui ka omavalitsuste haridusamet-
nikel. Omavalitsuse jaoks on keelekümblus või-
malus pakkuda lastele ja õpilastele eakohast ning 
kvaliteetset hariduse omandamise teed, mis annab 
head võimalused edasisteks õppimise ja elukutse/
töötamise valikuteks. Lisaks heale eesti keele osku-
sele annab keelekümblusmetoodika rakendamine 
juba varakult õppijale meeskonnatöö kogemusi, 
suhtlemisjulgust ning ka ühiskonnatunnetust.  

Koostöö keelekümbluskeskusega on olnud 
pikki aastaid igati tulemuslik ja toetav. Just keele-
kümblusprogrammi rakendamise algusaastatel, kui 
oli vaja vanematele selgitada metoodika olemust 
ja vähendada nende hirmusid laste õpiedukuse 
pärast, olid kümblusspetsialistid alati omavalitsu-
sele toeks. Praegu on suvekoolides kasitletavad 
teemad alati olnud olulised ja nüüdisaegsest õpi-
käsitusest lähtuvad.

Hästi toimivas keelekümblusvõrgustikus tea-
takse ja tuntakse üksteist, osatakse metoodika 
headust hinnata ja seda rakendada, lastevane-
mad on teadlikumad ning huvitatud sellest, et 
eesti keelne aineõpe laieneks. Tänu süsteemsetele 
koolitustele, huvitavatele ja pidevalt uuendatud 

Anneli Rants  Valga keelekümblejatega  ▲
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Языковое погружение – это СУПЕР: 
Роль Союза родителей в программе языкового погружения

Irina Balabanova  ►

На протяжении многих лет существования 
Союза родителей, чьи дети участвуют 
в программе языкового погружения, 

ведется непрерывное сотрудничество с центром 
INNOVE. В нашем союзе, как в большой семье, 
нет чужих детей – все свои, общие, родные, 
самые талантливые и любимые. А мы, родители, 
хотим только самого лучшего для наших детей!

Огромную роль в изучении языка отводится 
семье. В первую очередь необходим положи-
тельный настрой самой семьи на обучение 
языку. Важно учитывать, что кроме желания 
учить язык есть и другие причины, побуждаю-
щие родителей отдавать своих детей в образова-
тельные учреждения с языковым погружением. 

Каждый родитель хочет видеть своего 
ребенка успешным в будущем, а это значит, что 

мы, родители, должны дать им полноценное 
образование. Чтобы дети были в будущем вос-
требованными работниками, им в своей стране 
необходимо знание государственного языка. В 
детстве язык усваивается легче, а значит, надо с 
пользой использовать это время и способности 
детского возраста. К счастью, программа языко-
вого погружения дает такую возможность.

В изданной Союзом родителей книге «Мой 
ребенок учится на втором языке» приведено 
немало причин того, почему родители выбрали 
программу «полного языкового погружения». 
Действительно, сколько семей, столько и объ-
яснений. Но главное – это желание родителей 
сохранить владение русским языком на велико-
лепном уровне, что побуждает родителей выби-
рать программы языкового погружения.

На одной из летних школ для наших родите-
лей участники постарались представить себе, 
какой будет программа языкового погружения 
через 20–25 лет.

Родители уверены, что популярность про-
граммы возрастет настолько, что в школах 
будут работать классы с погружением сразу в 
несколько языков, что в одних и тех же классах 
будут учиться как русскоязычные, так и эсто-
ноязычные школьники, так как все хотят быть 
успешными в будущем. 

В самых смелых мечтах прозвучало, что 
преподавание эстонского языка в 2030 
году больше не будет являться проблемой, 
поскольку им и так все уже будут владеть в 
достаточной степени, а в школах происходит 
погружение в английский, китайский, испан-
ский, русский и другие языки. В учебных 
заведениях работают новые методики, новые 
технологии, преподают нового типа учителя 
и учатся нового типа ученики самых разных 
национальностей. Плохими оценками никого 
не огорчают, в оценивании достаточно двух 
критериев: «знает» и «не знает». 

Система погружения продолжает жить, у 
государства она по-прежнему находит экономи-
ческую и информационную поддержку, активно 
расширяет свои возможности. 

Что касается современной программы погру-
жения, то ее главными достижениями родители 
отметили следующее:

−	 наличие программ обучения для 
педагогов,

−	 растущую популярность программы в 
Эстонии,

−	 большое число грамотных педагогов, пре-
данных своему делу и детям, 

−	 наличие индивидуального подхода к 
ученикам,

−	 готовность помогать родителям (правда, 
не одинаковая во всех учреждениях).

Многие родители отмечали, что их детям 
повезло с учителями. Прозвучало много добрых 
слов в адрес администрации учреждений, кото-
рая, по мнению родителей, стала более инфор-
мированной о самой программе погружения и 
подготовленной к ней. На этом фоне тревожно 
звучали немногочисленные реплики о том, что 
в школах среди педагогов еще попадаются «слу-
чайные» люди.  Родители рассуждали, почему 
учителя не хотят идти работать в школы, делали 
выводы о том, что государство должно позабо-
титься о привлекательности профессии учителя.

Родители указали на то, что в преподавании 
от учителя в первую очередь должно требо-
ваться владение предметом, а уже во вторую – 
владение эстонским языком. 

Некоторых родителей раздражает частая 
смена учителей – как в детском саду, так и в 
школе. Все-таки детям сложно каждый раз под-
страиваться под нового человека, его произ-
ношение и метод работы. Родители хотели бы 
получать от школ больше консультаций как в 
отношении особенностей методики, так каса-
тельно конкретных случаев, возникающих в 

Lastevanemad Nelijärve suvekoolis  ▲
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ходе учебы их ребенка. Обязательно находятся 
родители, которым никто и никогда не говорил 
о том, какой должна быть поддержка ребен-
ка-погруженца дома, что не нужно заставлять 
повторять пройденный в школе материал на 
русском языке, нередко вообще не информи-
руют о том, что понимание в погружении опи-
рается на контекст, а не на прямой перевод. Это 
важные вещи, и родители о них должны знать. 

Родители приветствуют участие школ в мест-
ных и международных проектах, очень заинте-
ресованы в обмене школьниками, в языковых 
лагерях или обучении детей языку в эстонских 
семьях. 

Родители хотят получать больше инфор-
мации от школы. Вероятно, было бы полезно 
организовывать не только встречи родителей 
будущих первоклассников с администрацией 
школы и педагогами, но и с родителями стар-
шеклассников, которые могут поделиться своим 
опытом, своим преодолением страхов и опасе-
ниями о языковом погружении.

Со своей стороны представители союза 
отзываются на приглашение школ и дошколь-
ных учреждений пообщаться с родителями, 
которые еще стоят перед выбором – отдавать 
ли детей учиться в школы и сады с языковым 

погружением. Для распространения инфор-
мации о методике выпускается «Родитель-
ская газета», которую получают все детсады и 
школы, где применяется программа языкового 
погружения, а также русские школы Эстонии, 
которые еще не примкнули к этой программе. 
Традиционно родители участвуют в ежегодных 
конференциях. 

На протяжении 12 лет проводилась летняя 
школа для родителей, участие в которой очень 
необходимо родителям. За период существова-
ния летней школы родители получали знания 
и ответы на свои вопросы от психологов, учи-
телей, представителей министерства образова-
ния, а главное — получили много творческих 
навыков: мокрое валяние из шерсти, декупаж, 
оригами, плетение шнурка, бисероплетение, 
всевозможные способы печати на футболках, 
изготовление открыток своими руками и уча-
стие в спортивных , танцевальных, театрализо-
ванных мероприятиях.

Востребована и пользуется успехом как 
среди родителей, так и среди педагогов «Роди-
тельская газета». Первый номер вышел в апреле 
2006 года (в год издавалось 4 номера). За весь 
период работы в Союзе родителей было выпу-
щено около 50 номеров.

Важно упомянуть о таком прекрасном про-
екте, как стипендия даже не лучшему, а люби-
мому учителю. 

Благодаря тому, что дети учатся по про-
грамме языкового погружения, многие роди-
тели стали сами проявлять интерес к изучению 
государственного языка. На проектной основе 
были проведены курсы, в ходе которых роди-
тели учили эстонский язык по методу погруже-
ния. До сих пор родители интересуются, когда 
будут организованы новые курсы по программе 
языкового погружения для родителей?

Одним из методов нашей работы было про-
ведение «Школы активного родителя». Родители 
принимали активное участие в этих мероприя-
тиях, метод привлек большое количество роди-
телей в Нарве и Таллинне.

Нами и с нашим участием разрабатывались 
различные рекламные проекты, в том числе 
фильмы, постеры, проспекты. Очень много вос-
поминаний об учебных поездках в Хельсинки, 
Канаду, Латвию, Барселону, Уэльс, Лунд, Вазу, 
Литву. В своей работе мы обязательно стреми-
лись включать в планы и проекты ознакомление 
с традициями и культурой нашей Родины.

В Союзе родителей собрались активные, 
ответственные, любознательные, талантливые 
родители. Численность родительской органи-
заци за эти годы выросла. 

На протяжении 12 лет Союз родителей 
добился отличных результатов. По ходатайству 
союза в аттестате выпускников полного погру-
жения стоит отметка об обучении на эстонском 
языке. Все новые группы и классы в школах и 
детских садах открываются с нашим участием. 
Успешность наших детей показательна: первые 
погруженцы закончили не только школу, но уже 
и ВУЗы.

Каковы ожидания родителей от программы 
языкового погружения?  

1. Чтобы в первых классах раннего полного 

языкового погружения находились места 
для всех детей, кто посещал аналогичные 
группы в детском саду, и чьи родители 
хотят, чтобы их дети продолжили обуче-
ние по этой же программе в школе.

2. Чтобы школы продумывали возможность 
языковой практики вне стен школьного 
здания. 

3. Чтобы старшеклассникам давали терми-
нологию на тех предметах, которые изу-
чаются на русском. Недостаток лексики по 
предметам особенно ощущают студенты, 
когда в вузе изучают все предметы на 
государственном языке. 

4. Чтобы школы растили контактных, общи-
тельных, открытых миру людей, толерант-
ных ко всем народам. Для этого школы 
могут иметь школ-партнеров из разных 
стран. А дети могут переписываться и, 
возможно, посылать делегации друг к 
другу. 

5. Чтобы нашими детьми занимались подго-
товленные, квалифицированные учителя, 
любящие свою работу и детей. И местным 
самоуправлениям, и государству необ-
ходимо работать над подготовкой педа-
гогических кадров. Возможно, пора уже 
задуматься и о практике распределения 
выпускников в школы тех уездов, кото-
рые в этих кадрах нуждаются, а на местах 
иметь программы поддержки и закрепле-
ния молодых специалистов. 

6. Чтобы школы больше использовали 
потенциал родителей во внеклассной 
работе. В наших Летних школах боль-
шой популярностью пользуются мастер-
классы, которые родители, а теперь уже 
и дети, преподают друг другу. Они скла-
дывают оригами, мастерят украшения из 
бисера, своими руками делают открытки, 
плетут макраме, организуют спортивные 

◄  Keelekümblusvilistlased oma 

õpetaja Maire Kebbinauga laste-

vanemate suvekoolis Nelijärvel
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игры, ставят театральные и танцевальные 
постановки. Дети не должны стесняться 
своих родителей, они должны гордиться 
ими.

7. Конечно, родители хотят, чтобы к их детям 
относились уважительно, видели в них 
личностей, учителю недопустимо повы-
шать голос на учеников. 

8. Школа может стать учебным центром не 
только для детей, но и взрослых. Почему 
бы к общешкольному родительскому 
собранию не приурочить небольшую лек-
цию о подростковой психологии? Инте-
ресных лекторов много, это мы знаем по 
программам семинарских занятий в Лет-
них школах для родителей. 

9. Конечно, родители хотят, чтобы школа 
помогала воспитывать детей, приспосо-
бленных к домашнему труду, способных 

себя обслуживать в быту, чтобы школа 
помогла раскрыться каждой личности 
как в учебном плане, так и в плане других 
полезных способностей. И, конечно, все 
мы хотим, чтобы наши дети в школе были 
в полной безопасности. 

Союз всегда получал и получает поддержку 
во всей нашей деятельности: встречи с учите-
лями и руководством детских садов и школ, 
работа в ежегодных конференциях, помощь в 
организации летних и зимних школ для родите-
лей, участие в учебных поездках, консультации 
в спорных вопросах, общение с руководством 
центра INNOVE и многое другое.

Irina Balabanova
logopeed, keelekümblusprogrammi

lastevanemate liidu asutajaliige

„hullud“ inimesed. Pühendunud inimeste selts-
kond. Mind vapustas, kui palju oli selle aja jook-
sul keelekümbluse põhimõtete rakendamise toe-
tuseks tehtud. Nagu meeskond oleks palju-palju 
suurem. See oli lasteaia jaoks hea stardiplats.

Lasteaia programmi ülesehitamine tähendas 
minu jaoks tingimuste loomist. Et pärast Soome 
koolitajate pakutud väljaõpet näeksime professio-
naalsuse arengut nii hoiakutes kui ka igapäevases 
töös, õpitu rakendamist – loovat rakendamist. Uue 
programmi käivitamise juures olid väga olulised 
isiklikud suhted, avatus, usaldus, pühendumine, 
tahe teha midagi uutmoodi. 

Programmi rakendajate konkursile laekus aval-
dusi ligi 20 lasteaiast. Valiti 10 alustajat, üsna pea 
üks valituist loobus. Valikut tehes arvestati taotlu-
ses peegelduvat arusaama sellest, kuhu ollakse teel, 
kas on olemas ressursid ja motiveeritud õpetajad. 
Mäletan esimest kohtumist – vist Narva-Jõesuus – 
programmiga liitunud lasteaedade juhtide ja mõne 
õpetajaga, kellel oli kogemusi vene kodukeelega 
laste õpetamisest eesti keeles. Kogemused ja usku-
mused keeleõppest olid erinevad. Enamik ei suut-
nud mõista, et on võimalik õpetada tõlkimata. Mina 
isegi ei olnud veendunud, et tõlkimisest tuleb täieli-
kult loobuda. Aga töö käigus õpid, vaatled, loed. Nii 

arenesime kõik koos. Selle juures oli oluline tead-
mine, et metoodika toimib Kanadas, Soomes. See 
aitas endasse usku süstida: nii peab olema! Kui oled 
ise kindel, suudad ka teisi kaasa tõmmata.

Usku kasvatas ka oma kogemus emana. Poeg 
käis lasteaias saksa keelega rühmas. Ta oli kolmene 
ja kuu või pooleteise pärast luges ta mulle juba 
õpitud saksakeelse luuletuse. Sealjuures kodus 
ei pidanud me seda sugugi drillima. Tavapärased, 
rutiinsed fraasid on lapsele arusaadavad, jäävad 
mällu.

Inimeste juhtimine programmis

Oluline oli süstida usku valitud metoodikasse. Selle 
aluseks oli ka meie-tunde tekitamine, et inimestel 
oleks hea koos olla. Meil oli algul palju koolitusi, 
kus anti aega mõtiskleda, rääkida oma hirmudest 
ja kordaminekutest. Koolitused toimusid loodus-
kaunites kohtades. Kui tahad mingit kollektiivi 
luua, mine metsa, järve äärde, kus inimesed end 
hästi tunnevad ja neil on piisavalt aega suhelda.

Esimese kohtumise järel oli tekkinud inimes-
test tuumik, nemad tahtsid maailma muuta. Sel-
lest ajast tuletan meelde ikka Nonna üleskutset: 
iga eestlase ülesanne on õpetada vähemalt ühele 
venelasele eesti keelt.

Esimesed lasteaiad on jäänud südamele kõige 
lähedasemaks, sest nendega tuli mitu puuda soola 
ära süüa. Kohtla-Järve Kirju-Mirju, Jõhvi Sipsik, Tal-
linna Vindi ja Allika lasteaed, Narva Potsataja, Silla-
mäe Pääsupesa ...

Kuidas inimesi märgata? Kõva hääl ei tähenda 
veel midagi. Märka tagasihoidlikke inimesi, hoia 
silmad ja kõrvad lahti. Üks veenev näide esimeselt 
koolituselt. Tutvustati koduülesannet „Minu keele-
mängud“. Järjekord jõudis õpetajani, kes alguses 
tundus tagasihoidlik, vaikne ja ebakindel. Kuid see, 
mida ja kuidas ta teistega jagas, oli vapustavalt hea 
ja professionaalne. Ja sealjuures ei olnud rääkija 

Mulle meeldivad muutused

1990. aastate lõpus andsin 
oma hinge „Hea alguse“ 
programmile. Kui 2000. 

aasta sügisel sündis mu poeg, hakkasin mõtlema 
tema tulevikule. Kuidas ta saaks omandada nii-
suguse hea hariduse, et areneks emakeel – vene 
keel –, et ta suudaks selles keeles lugeda, kirju-
tada, arutleda, filosofeerida. Ja samal tasemel 
oleks ta omandanud ka eesti keele, riigikeele. 
Juba „Hea alguse” programmis hakkasin uurima, 
mida maailmas selles suunas tehakse. Peas tek-
kisid igasugused variandid, igasugused mudelid. 
Mäletan, et ühel päeval tõi Liivi Türbsal mulle lehe 
artikliga keelekümblusest. See oli vist lugu Narva 
koolist. Seal oli olnud ka „Hea alguse“ programmi 

rakendajaid. Nad andsid teada, et ei jätka enam 
programmiga, loobusid sellest keelekümbluse 
kasuks. Artiklit lugedes sain aru, et see ongi mudel, 
mida olin otsinud. Ja see on Eestis olemas! Ja nii 
sarnane „Heale algusele“. Seega kool ei loobunud, 
vaid rakendas „Hea alguse“ põhimõtteid uutmoodi.

Aastal 2002 sain „Hea alguse“ kaudu pakku-
mise kandideerida keelekümblusprogrammi laste-
aiaprojekti juhiks. Hurraa! See oli hetk, mil lõimu-
sid professionaalsed oskused, kogemused ja isiklik 
professionaalne huvi. Olin ju seda oodanud! 

Esimesed kuud keelekümbluskeskuses. Puutu-
sin kokku hoopis teistsuguse töökultuuriga. Pee-
ter Mehisto, Irene Käosaar, Lindu Kaljulaid, Mare 
Maxvell, Maire Kebbinau – targad ja heas mõttes 

Svetlana Belova  ▲
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lasteaed keelekümblusprogrammiski. Ebakindlast 
Hedist on saanud kõige nõutum koolitaja ja keele-
kümbluse põhimõtete kandja eeskuju. 

Minu kui juhi ülesanne on luua inimeste jaoks 
tingimusi, et nad jagaks oma kogemusi, esitaks 
endale küsimusi ja saaks sellest indu edasiseks 
arenguks. Mul vedas inimestega, nad uskusid 
mind, tulid kaasa ideede ja ettepanekutega, mis 
mõnikord ka üsna hullumeelsed tundusid. 

Esimesse suvekooli Varemurrus tuli kolm-neli 
bussitäit vanemaid koos oma väikeste lastega. 
Kokku umbes 150 inimest. Õpetajad pidid laste-
vanemaile näitama, kuidas kümbluslik õpe toimib. 
Õpetajad tegelesid lastega kolmel päeval. Võõ-
rad lapsed, kogu suhtlus-tegevused eesti keeles. 
Seda tööd said vanemad jälgida. Õpetajad andsid 
endast parima, viimasel päeval tõi pingest vabane-
mine pisarad silma. Kuid too stressirohke kogemus 
kandis vilja, oli vanemate uskumuste muutmiseks 
ja õpetajate eneseusuks väga vajalik. See suve-
kool andis keelekümbluslaste vanematele tõuke 
luua oma liit. Huvilisi oli programmi alguspäevilgi 
palju, kahtlusi ka. Järgmistel aastatel tuli vanemaid 
suvekooli vähem, kasvanud on usaldus programmi 
suhtes ja teave on kättesaadavam.

Uus metoodika, uus programm. Vanemate tead-
likkus sellest on hädavajalik, et ootusi tulemuste 
ja koduse toe osas suunata. Neile tuleb rääkida 
ausalt, kuidas õppimine-õpetamine käib, kuulata 
nende muresid, hoida uksed lahti. Keelekümblus-
asutuste kõige suuremad liitlased on vanemad, 
hiljem ka vilistlased. Keelekümblusprogrammi las-
tevanemate liidu tekkimisega sai keelekümblus-
keskus juurde mõjuka ja asjatundliku keelekümb-
lusteabe vahendaja. 

Koolitused

Muutmine toob kaasa koolitusvajaduse. Kõige 
paremad koolitajad meie programmis on olnud 

praktikud, kellel on kogemusi ja usku sellesse, mida 
nad teevad. Sama kogesime ka väliskoolitajate 
puhul. See ei tähenda lahtiütlemist teoreetilistest 
lähtekohtadest. Koolituste juures tuli arvestada, et 
kõigil on lasteaiaga seotud teoreetilised teadmi-
sed olemas. Koolitustel loodav õppekeskkond ja 
töökorraldus tuginevad sellele. Seega mitte teooria 
ja siis praktika, pigem oma praktika mõtestamine 
teoreetilistest vaatenurkadest. Koolitajatel on olu-
line olla teoorias tugev, et näitestikku ja ülesandeid 
mõtestada. Oleme näiteks üsna palju tähtsustanud 
multiintelligentsuse, mitmiktaibuga seotud vaate-
nurki. Inimesed tuleb panna nägema laiemat pilti, 
last tema terviklikkuses.

Õppematerjalid

Alguses oli vaja luua ka õppematerjali. Koolidel 
olid olemas õpikud, töölehed. Koostöös käivitati 
suurte raamatute projekt. Raamatute eeskujuks 
olid kanadalaste toodud näidised ja nende kasu-
tamise praktika. Meeskonnatöö autorite ja kunst-
nike vahel oli kõigile uus. Kuidas panna piltidesse 
maksimaalselt jutustamisainest, kui teksti on raa-
matutes vähe? Kuidas suunata õpetajaid neid raa-
matuid kasutama? Nüüd on sarjas „Loeme koos“ 
juba 16 raamatut. Mullu laiendati nendesamade 
raamatute kasutust helindatud lehekülgedega. 
Raamatutega seostusid uued arendused – kuubi-
kud, kõnearenduspildid, elukutseid tutvustavad 
lauamängud. 

Paljud mänguvahendite ideed on pärit õpeta-
jatelt. Meil on hea traditsioon käia üksteisel külas, 
korraldada omatehtud materjalide näitusi, pak-
kuda koolitusnäidete juurde uusi versioone. Näi-
tena võib tuua tööraamatu „Joonista ja jutusta“ – 
vanast eestikeelsest raamatust pärit ideed arendati 
edasi koolitusel ajurünnakuna. (Sama, algselt 
kassi joonistamisega seotud näidet tutvustasid ka 
Soome koolitajad.)

Tingimused

Jõuan ikka tingimuste loomise vajaduse juurde, et 
ennast saaksid rakendada need, kellel on selleks 
soovi, keda saab selleks ergutada. Ja koos tegemise 
rõõm! Kümbluslastele on oluline, kuidas teisi keeli 
õpetatakse. Nad tahavad selles keeles suhelda, 
selle keelega mängida.

Alustasime lasteaias täieliku keelekümblusega 
ja lastevanemate soov laps sellisesse kasvukesk-
konda panna suurenes, et lapsed saaksid varakult 
keelt õppida. Vanemate ootustele oli aga raske 
vastata eesti keelt valdavate õpetajate puudu-
mise tõttu. Hea, kui leiti üks, aga vaja läks kahte. 
Juhid olid hädas: eesti keeles kümmelda soovijaid 
oli mitme rühma jagu. Nii arendasime välja osa-
lise keelekümbluse mudeli. Narvas sai selle mudeli 
rakendajate eestvedajaks lasteaed Päikene. 

Osaline keelekümblus tõi kaasa uusi väljakut-
seid. Hakkasid tekkima konfliktid meeskonnas – 
kumb õpetaja on tähtsam, miks venekeelne õpe 
kipub tagaplaanile jääma, kuidas eestikeelsele 
õpetajale venekeelses kollektiivis enesekindluse 
tekkeks tuge pakkuda jne. Hakkasime tähtsustama 
venekeelseid õpetajaid, kes olid seni koolitustest 
kõrvale jäetud. Jõudsime meeskonnakoolitusteni: 
koos kavandamine, kultuuriliste erinevuste tunnis-
tamine ... Viimastel aastatel pole õpetajatel osalises 
keelekümbluses neid probleeme, jälgitakse üks-
teise keelekasutust, juhtiv roll ühe või teise teema 
tegevuse juures ei sõltu enam keelest. Hea töö 
tulemusena on mõlemad mudelid, nii täielik kui 
ka osaline, esindatud riiklikus õppekavas.

Lugedes aruandeid keeleõppe kohta Euroopas, 
leidsin loo Šveitsi lasteaia Tandemi programmist. 
Saime loa vaatama minna. Kui loomulikult räägiti 
lastega erinevates keeltes! Pärast seda õppereisi 
sai minu liitlaseks HTMis Maie Soll. Šveitsi lasteaia 
ja kooli kogemuste pinnalt arendasime Tandemi 
esindajatega võimalikke lahendusi Eesti jaoks. 
Kirjanduse ja USA teadlaste koolituste toel on 

tandemi-ideedest jõutud kahesuunalise keele-
kümbluse mudelini.

Mulle meeldib koolituda ja koolitada ning see 
võimalus ei ole kadunud ka lasteaia juhatajana 
töötades. Kardan rutiine. Kuidagi tundus, et kee-
lekümblus lasteaias on jõudnud tasemeni, kus 
programm peaks toimima iseenesest. Inimesed 
saavad võrgustikuna üksteist toetada. Koordinee-
rijale jääb rohkem paberitöö. Lasteaia juhatajana 
saan kogeda, kuidas metoodika, muutuste sisse-
viimine toimivad seestpoolt, puutun kokku hir-
mude ja uskumustega, saan alustada meeskonna 
ja tingimuste loomisega kümblususu levitamisel. 
Olen veendunud, et on saabunud aeg, kus vene 
töökeelega lasteaias on keelekümblus, eestikeelne 
õpe loomulik. Iga sõimejärgne lasteaiapäev kas 
täielikult või osaliselt eesti keeles!

Tunneme uhkust, et meie missioon Kasahsta-
nis – aidata luua tingimusi keelekümbluse levi-
kuks – on viinud nii kaugele, et keelekümblus laie-
neb kasahhi keele õppesse. Ja Kasahstanis käivad 
Venemaa õpetajad õppimas. Mida rohkem jagad, 
seda rohkem saad.

Jagan keelekümbluse kogemusi tudengitele – 
ka see on huvitav. Algajate ja kogenud õpetajatega 
töötades saan luua ainult tingimusi, et mõte hak-
kaks jooksma, et nähtaks asju teise nurga alt, toe-
tudes oma professionaalsusele. Et teadvustatakse: 
nüüd taipan, miks ma ikka nii teen! 

Mis sai mu poja õppimisest? Kui tuli aeg kooli 
minna, pakkusin eestikeelset kooli, mis poisis 
hirmu tekitas: „Мама, только не в эстонскую 
школу!“ Minu valikud olid siis – keelekümblus-
klass või „Hea alguse“ klass. „Hea alguse“ prog-
ramm arendab suhtlemisoskusi: kuulad teisi ja teed 
ennast kuuldavaks, programmiga kool oli kodu 
lähedal, Nii see otsus sündis. 

Saksa keele õpe koolis ei sobinud: õpetaja 
metoodilised valikud ei toetanud tulemuslikku 
õpet. 

5.–6. klassis tundus, et eesti keelt peaks oskama 
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paremini. Nüüd oli poeg valmis minema eesti-
keelsesse kooli. Kas ikka tuleb toime, kui pole 
eesti keeles õppinud? Et see tundus liiga karm, 
otsustasime keelekümbluskooli kasuks. Valisime 
täieliku keelekümbluse. Poiss kinnitas, et tal pole 
probleeme. Hiljem tunnistas, et matemaatikaga 
oli algul raske: puudus elementaarne ainesõna-
vara. Kas näiteks sõna „liitmine“ seostub plussi 
või miinusega? Umbes neli kuud läks aega, et 

ainekeele tundmisega enam probleeme ei tekki-
nud. Gümnaasiumi lõpetas poiss kahe aastaga ja 
kuldmedaliga. 

Mulle meeldivad muutused ja väljakutsed.

Svetlana Belova
Tallinna lasteaia AVIV direktor,

lasteaia keelekümblusprogrammide
koordineerija 2003–2016

isiksused, kellel on oma välja kujunenud teadmiste 
süsteem, mõtlemisharjumused, eelarvamused, ste-
reotüübid, hoiakud ja väärtushinnangud. Koolita-
jatena oleme inimesed, kes vahendavad täiskas-
vanutele teadmisi ja oskusi ning suunavad nende 
arusaamade ja hoiakute kujunemist. Tutvustame 
ka keelekümbluse teoreetilisi aluseid, põhimõtteid, 
erinevaid metoodilisi nippe ning võtteid. Pärast 
koolitusi toimuvad nõustamised, kus toetame ja 
innustame õpetajaid. Väga tore on näha, et oma 

tegevustes ja planeerimises kasutavad õpetajad 
just neid teadmisi ja oskusi, mida nad koolitustelt 
said ja kogesid.

Juhi ja koolitajana pean oma oskusi ja teadmisi 
väärtustama ja edasi andma, see tõstab enese-
hinnangut ning motivatsiooni.

Nonna Meltsas
Tallinna Vindi lasteaia direktor, 

koolitaja ja nõustaja

Minu keelekümblus

Minu esimene kokkupuude keelekümb-
lusega toimus 2000. aastal Essu mõisas. 
Olin läinud kooli eesti keele ja kultuuriloo 

õpetajaks ja mind kui alles tulnud inimest suunati 
kahe- või isegi kolmepäevasele koolitusele. Kartsin 
koolitusele sõita – tundus kaugel olevat ja kedagi 
ei tundnud ka. Koolitajad olid Soomest Vaasa üli-
koolist ja koolitatavad keelekümblusega alus tavad 
õpetajad ning need, kelle kooli koolituskutsed 
saadeti. Koolitajad olid väga professionaalsed ja 
ka originaalsed. Kuulsin seal esimest korda, mis 
on keelekümblus. Koolitus oli minu jaoks ääretult 
huvitav ja ka põnevalt üles ehitatud. Oli loenguid, 
individuaal- ja rühmatööd ning õhtul palju suhtle-
mist erinevate inimestega. 

Koolitajad suutsid minus äratada sellise huvi 
keelekümbluse vastu, et kooli jõudes otsustasin: 
uuest õppeaastast hakkan töötama keelekümb-
lusmetoodika järgi. Kuid elu tegi oma korrektiivid 
ning sügisest olin hoopis lasteaed-algkooli direk-
tor. Kuna maja oli vene õppekeelega, siis soovisin 
väga alustada keelekümblusega. Ning kui järg-
misel kevadel, aastal 2003, avati taotluste voor 
keelekümblusrühmade avamiseks lasteaias, ei 
kahelnud ma kordagi, kas osalen. Enne rühmade 

avamist toimus soomlaste juhendatud koolitus 
kauni Peipsi järve ääres puhkekompleksis Suvi. 
Seal tutvusin paljude toredate inimestega ja üks 
nendest on Hedi Minlibajeva. Hedi on tuline keele-
kümblusmetoodika propageerija, suurepärane 
õpetaja, silmapaistev koolitaja ja tore sõber. 

Mul on olnud võimalus osa saada ka Kanada 
asjatundlike koolitajate kursustest. Hispaania pro-
fessor Josep Maria Artigal korraldas oma koolituse 
ühes Tallinna lasteaias. Ja suutis talle tundmatutele 
lastele õpetada hispaania keeles hispaania keelt! 
See oli väga hea näide sellest, kuidas õpetaja pro-
fessionaalsus ja emotsionaalsus imet teevad. Las-
tel oli lõbus ja nad kordasid kõike järele. Professori 
võtteid kasutame ka praegu oma koolitustel. 

Viimased läbitud koolitused tutvustasid kahe-
suunalise keelekümbluse töökorraldust ja mee-
todeid: Minnesota ülikooli teadlased-õppejõud 
Diana Tedick ja Tara Fortune rikastasid meid näi-
teks viiesammulise sõnavara arendamise metoodi-
kaga. Seda metoodikat tutvustame nüüd ka oma 
koolitustel.

Ei tea, kuidas juhtus, kuid sattusin ka Soome 
koolitajate projekti, mis koolitas uusi koolitajaid. 
See oli vahva aeg, sest täiskasvanud õppijad on 

Vindi lasteaia töötajad 2018 suvel  ▲  
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Lõpetasin 1984. aastal Tartu ülikooli eesti filo-
loogi ja õpetajana. Ma ei unistanud kooliõpe-
tajaks saamisest ja puudus ka veendumus, et 

minust selles valdkonnas üldse asja saaks. Sellele 
vaatamata juhatas juhus mind kooli ja sellel ajal 
eesti filoloogi jaoks veel üsna ebaharilikku – vene 
õppekeelega Tartu 13. keskkooli, sest vajati õpeta-
jat hiljuti koolis avatud eesti keele süvaõppe klassi. 

Nagu elus ikka, hakkab teatud ukse avami-
sel sinu ees avanema üha uusi ja uusi uksi, hak-
kab hargnema sündmuste ahel, mis tähtede hea 
seisu korral kingib töid ja tegemisi, mis pakuvad 
põnevust, ning viib saavutusteni, mis julgustavad 
järgmisi uksi avama, väljakutseid vastu võtma. 
Õnnestunud ajastused, õnnelikud kohtumised 
ja häid valikuvõimalusi sisaldavad olukorrad on 
minu tegevusest keelekümblusliikumises vormi-
nud rõõmurohke protsessi, mis on kestnud juba 
üle 30 aasta. 

Järgnevalt meenutan neid teede ristumisi, mis 
tagasi vaadates tunduvad mu pedagoogilises 
tegevuses ja keelekümblusteel enam tähendust 
omavat.

Enne 1980. aastate keskpaika oli eesti keele 

kui teise keele õpetamine vene koolides margi-
naalne tegevus, mille vastu puudus avalik huvi. 
Eesti ühiskonnas toimuvate protsesside mõjul 
kümnendi teisel poolel olukord aga muutus. Eesti 
keele õpetamisest sai tõusev trend ja põnev väl-
jakutse. Ühest küljest oli selles valdkonnas üsna 
kõle ja tühi – vähe õpetajaid, õppevara ja teavet 
metoodikavallast. Ka aine positsioon kooli õppe-
kavas oli kahtlasevõitu, sest üks osa koolirahvast 
ja õpilaskonnast ei uskunud eesti keele õpetamise 
ja õppimise vajalikkusesse. Teisest küljest aga oli 
tunne, nagu hoiaks pliiatsit puhta paberilehe 
alguses, et kirjutada uus raamat, alates esimesest 
peatükist. See oligi esimene õnnelik ajastus, et 
sattusin tööle pedagoogilises valdkonnas, kus eksi-
mine oli veel lubatud ja kus valitses piiritu vaba-
dus. Peamine suunaja oligi katse-eksituse mee-
tod. Otsimis- ja avastamisrõõmu jagus paljudeks 
aastateks, sest valdkonnal puudus ajalugu, seda 
sai ise luua. Eesti keele kui teise keele õpetamine 
arenes venekeelsetes koolides väga ebaühtlaselt. 
Teistest palju varem, 1980-1990 kümnendi vahe-
tuseks olid mõned koolid äratundmisele jõudnud, 
et sellest teemast saab lähiaastatel võtmeküsimus 

sobitumisel Eesti haridussüsteemi. Eesti keele kui 
teise keele õpetajaks ei olnud võimalik veel üheski 
kõrgkoolis õppida. Üle Eesti leidus mitte palju roh-
kem kui mõnikümmend entusiasti, eesti keele õpe-
tajat, kes uskusid oma missiooni vajalikkusesse ja 
kellest saigi valdkonna loomise tuumik. Oli väga 
põnev sinna kuuluda, tutvuda õpetajatega, kes 
vabariigi eri nurkades, n-ö põlve otsas oma aine 
didaktilisi tarkusi lõid ja rakendasid, olles samas ka 
väga erineva pedagoogilise tausta ja ilmavaatega. 
Nendest õpetajatest said minu esimesed õpetajad. 
Natuke meenutas see seltskond poolpõrandaalust 
organisatsiooni, sest tõrksust ja kriitikat oli eesti 
keele õpetamise suhtes mitmel tasandil veel palju. 
Meie peamised liitlased ja innustajad olid aga las-
tevanemad, kes nõudsid, et vene kool peab eesti 
keele õpetamist tõsiselt võtma ja Eesti ühiskonnale 
avanema.

1990. aastate algul oli Tartus ja meie koolis aeg 
küps alustada ainete õpetamist eesti keeles, sest 
nii tahtsid lastevanemad ja seda vajadust tunne-
tas ka kooli juhtkond. See oli mu pedagoogilisel 
teel teine hea ajastus ja õnnelik kohtumine ins-
pireerivate inimestega. Kooli juhtkonna otsust 
alustada osalist eestikeelset aineõpet toetasid 
Tartu ülikooli pedagoogikaosakonna teadurid 
õppevara loomisega ja uue pedagoogilise nähtuse 

uurimiseks programmi loomisega. Nende osalu-
sel mõtles kooli meeskond välja viisi, kuidas eesti 
keele kasutusala kooli sees laiendada, osalise kee-
lekümbluse. Olin selleks ajaks juba kümmekond 
aastat õpetajakogemusi kogunud ja minugi jaoks 
oli aeg küps avada uus uks, veel kord ülikooli oma, 
seekord filosoofia teaduskonna magistrantuuri 
astumiseks, sest kogutud õpetajatarkus vajas 
üldistamist ja valmisolek õpetamisprotsesse süga-
vamalt uurida oli olemas. Uurimisteema oli koolis 
juba vormunud. See oli seotud eesti keele sõna-
vara õpetamisega. Huvi oli teada saada, kas ja kui-
das osaline eestikeelne aineõpe sõnavara arengut 
mõjutab. Teadagi sai varsti selgeks, et mida roh-
kem uurid, seda rohkem tekib küsimusi. Ka koolis 
oli kakskeelse programmi esimestel aastatel palju 
rohkem küsimusi kui vastuseid: kuidas ehitada üles 
sujuv ja jätkusuutlik õppekava, mis jätaks ruumi 
kahe keele võrdsele arenemisele, millised tulevad 
õpitulemused ühes ja teises keeles õppides, mis 
neid enim mõjutab, kuidas hoida kodurahu koolis, 
kus toimivad koos keelekümblus ja nn tavaklassid 
jne. Osalise keelekümbluse programmi valinud 
peredel tuli vaid uskuda, et kool panustab prog-
rammi ülesehitusse vastutustundlikult ja iga õpe-
taja annab endast parima. Esimesed üheksa aas-
tat, kuni puudusid veel kümblusõpilaste põhikooli 

Minu keelekümbluse lugu

◄  Hiie Asser

►  Tartu Annelinna kooli pere

peorongkäigus
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läbimise tulemused, olid kooli ja programmimees-
konna jaoks päris ootusärevad ning pingelised. 
Üha enam hakkas tunda andma puudus koolide 
ja õpetajate võrgustikust, kus saaks infot vahetada, 
probleeme arutada ja koos lahendusi otsida. 

Just siis tuli mängu järgmine õnnelik ajastus. 
1990. aastate lõpul alustas tegevust Eesti keele-
kümbluskeskus, mille ümber loodi pilootkoolide 
võrgustik. Mind kutsuti alustava täieliku keele-
kümbluse programmi õpitulemuste uuringut üles 
ehitama ja meie kooli õpetajad said osa rahvus-
vahelistest koolitusprogrammidest. See kõik andis 
meie osalise keelekümbluse programmi arendaja-
tele tohutult infot, hoogu ja uusi ideid ning aitas 
meie koolil koos teiste keelekümbluskoolidega 
uuele tasemele tõusta. Meie Tartu 13. keskkoolist 
oli saanud Tartu Annelinna gümnaasium ja põhi-
koolist kadusid järk-järgult nn tavaklassid, sest 
soovijaid sinna astuda jäi väheks. Osa klasse hak-
kas tööle täieliku keelekümbluse programmi järgi. 
Programm oli oma õpilaste saavutatud tulemuste 
abil usaldusväärsuse saavutanud. Lastevanemate 
usku toetas ka üha pikenev keelekümbluskoolide 
nimekiri ja uuringute tulemused.  

Kui jätkata õnnelike juhuste ja heade vali-
kute jada, siis periood 2000–2010, kui sain teha 
intensiivset koostööd keelekümbluskeskusega 
ja osaleda keskuse käivitatud protsessides, oli 
üks olulisemaid arengumootoreid meie kooli ja 
minu isiklikus pedagoogilises edenemises. Keele-
kümbluskeskuse koostöö Kanada ja teiste riikide 
keele kümblushariduse spetsialistidega andis meie 
tegevusele rahvusvahelise mõõtme. Maailmas oli 
mitmekeelse hariduse teemal kogemusi küllaga, 
aga mis ja kuidas see eesti keele ja Eesti vene 
õppekeelega kooli konteksti sobib, tuli valdkonnas 
tegutsevatel inimestel enestel välja mõelda. See-
tõttu oli loomulik veel kord Tartu ülikooli astuda, 
et haridusteaduskonna doktorantuuris keelekümb-
lusmudelites ja nende toimimises Eesti tingimus-
tes täpsemalt selgust saada. Keelekümbluskeskuse 

tõsine huvi teadusuuringute vastu andis uuringu-
teks tuge. 

2010. aastate alguses tundus korraks, et keele-
kümblus on nüüd „valmis“ saanud. Riik oli seda 
kui sobivat haridusmudelit tunnustanud ja paljud 
koolid olid selle omaks võtnud. Mudelite paljus 
ning edasiarendused lõimitud aine- ja keeleõppe 
suunal andsid märku, et mitmekeelne haridus oli 
sobitumas Eesti koolidesse, kuigi aeglaselt, siiski 
õnnestunult. Just siis, kui pinge ja põnevus, mis 
varem innustust andsid, hakkasid taanduma, ilmus 
silmapiirile uus idee ja väljakutse – kahesuunaline 
keelekümblus. Varasematest kogemustest tean, et 
igasugune muutus hariduses on aeglane protsess, 
millele leidub mitmelt poolt palju hästi argumen-
teeritud vastuseisu. Mu tänane, veel vastuseta 
küsimus on, kuidas kutsuda Tartu eesti kodukee-
lega pered keelekümblusperre, kuidas tugevdada 
nende usku, et ka eesti emakeelega lapsed vää-
rivad keelekümblust, sest see on haridusmudel, 
mille abil on lastel lihtne mitmekeelseks kasvada. 
Lisaväärtuseks on avaram maailmanägemine ja 
parem mitmekesisuse taluvus.

Pedagoogiteel olen saanud oma kolmes pea-
mises „töökodus“, Tartu Annelinna gümnaasiumis, 
Tartu ülikoolis ja keelekümbluskeskuses, mitut 
ametit proovida – õpetaja, õppejõud, koolitaja, 
uurija, õppevara koostaja, õppealajuhataja, nõus-
taja, direktor. Õnneks pole ma üheski ametis küll 
ülearu kogenuks saanud, see on põnevuse ikka 
alles ja rutiini eemal hoidnud. Keelekümblus on 
kõigis neis ametites saanud ja jäänud siduvaks 
ning läbivaks teemaks. Laiahaardeline ja arenev 
teema, võimalus aeg-ajalt ameteid vahetada ning 
töötada koos paljude heade, tarkade ja pühendu-
nud inimestega on olnud minu tööelu kolm suurt 
vedamist, mis ongi kokkuvõttes kestev hea tähtede 
seis ja ka põhjus valdkonnale truuks jääda. 

Hiie Asser
Tartu Annelinna gümnaasiumi direktor

Olen 29 aastat teeninud õpetajaleiba, tei-
nud seda hinge ja armastusega. Tänu 
muutustele hariduselus, eelkõige vene 

õppekeelega koolis, jõudsin ma ka nõustamise – 
supervisiooni radadele. Enne nõustamissüsteemi 
sündimist oli riigikeeleõpetajate võrgustik, mille 
üks eesmärke oli õpetajate toetamine, samuti kon-
sulteerimine. Juba siis sündis arusaamine, et nõus-
tamissüsteem aitab avada õpetaja potentsiaali, 
julgustab ning toetab. See on midagi rohkemat 
ja sügavamat kui konsulteerimine ning avaram ja 
laiapõhisem kui mentorlus.

Olen olnud õpetajate nõustamissüsteemis selle 
n-ö sünnihetkest. Olen nõustamise usku. Tunnen 
selle positiivset, toetavat-tiivustavat mõju nii 
endale nõustatavana kui ka teistele nõustajana. 
Tegutsedes nõustajana, kasvas ühelt poolt ahhaa-
tunne, et just see on vajalik, ja teiselt poolt aru-
saamine, et sellega ma tahan tegeleda põhjalikult, 
et see on minu ala. Oma nõustajakompetentsust 
olen pidevalt täiendanud ja arendanud. Osalen 
koolitustel, rühma- ja individuaalsupervisioonides, 
loen erinevaid psühholoogia- ja filosoofiaalaseid 

raamatuid, tegelen psühhodraamaga. Läbisin lisaks 
haridusministeeriumi korraldatud nõustamiskooli-
tusele kolmeaastase rahvusvahelise superviisorite 
ja coach’ide väljaõppe. Vähendasin koolis õpeta-
jakoormust, et saaksin rohkem aega pühendada 
nõustamistööle. 

Nõustamissüsteemi rakendamine koolis on 
olnud tohutu muutus. Õpetajatel on sisimas tek-
kinud usaldus süsteemi vastu, et meie haridus-
süsteem oskab peale kontrollimise ka tuge pak-
kuda, et see ei ole mingi ühekordne kampaania, et 
nõustajat saab usaldada ja info ei lähe laiali, et tänu 
nõustamistele saab erialaselt kasvada ning õlga-
delt maha panna perfektsionismi raske koorma. 
Õpetajad on nõustamistelt saanud spontaansust, 
vabadust, eneseusku, toetavat õlga, mängulusti, 
enesekindlust ja sisemist rahu ning edasimine-
kuindu. Nende aastate jooksul on minu jaoks olnud 
au seista õpetajate kõrval, kelles sünnib nõustamis-
kohtumiste abil selge arusaam, mida ja kuidas on 
teadmiste vahendamisel ning laste potentsiaali ja 
individuaalsuse väljatoomisel oluline teha, õpeta-
jate taassünni juures, kus silm hakkab jälle särama 
ja mugavustsoonist väljatulemine on kergendus. 
Väga tähtsad on olnud hetked, kus nõustamistest 
on sündinud kooli- või piirkonnasisesed väikesed 
koostöövõrgustikud, mis aitavad ja toetavad õpe-
tajaid nende töös ning on üheks loovuse sündi-
mise ja akulaadimise allikaks.

Nõustajana väärtustan inimeste individuaalseid 
erinevusi ning olen positiivse mõtlemise edendaja. 
Minu jaoks on tähtis, et inimesed tunneksid end 
olulise ja väärtustatuna ning saaksid oma potent-
siaali maksimaalselt arendada ja kasutada.

Moonika Laht
nõustaja ja koolitaja, Narva Kesklinna

gümnaasiumi eesti keele õpetaja

Et õpetajad tunneksid end oluliste ning väärtuslikena 

Moonika Laht  ▲  
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Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumi õpetajad, 
vilistlased ja gümnasistid keelekümblusest

Kooli iseloomustab mitmekülgsus, mille kujun-
davad meie õpetajad, õpilased ja töötajad. 
Kooli eduloo alguseks võime lugeda 4.–7. 

novembril 1998 Narva-Jõesuus toimunud seminari, 
kus Kanada, Soome ja Eesti ekspertide aruteludes 
sõnastati keelekümbluse olulised tunnused ning 
uuriti võimalusi selle sobitamiseks Eesti oludesse.

Meie kool otsustas osaleda varase keelekümb-
luse programmis, kuna leidsime, et see on kõige 
sobivam ja kõige kiirem eesti keele õppimise 
mudel. Olime uhked, et nelja alustava kooli hulka 
valiti ka meie oma. Nii alustaski 2000. a septembris 
tööd esimene keelekümblusklass. Esimene aasta 
tõi endaga kaasa palju tõsist tööd ja rohkesti 
rõõmu. 

Me suudame tagada eesti keele omandamiseks 
vajalikud tingimused!

Ivi Sepp
eesti keele õpetaja

Lõpetasin kooli aastal 2012. Läksin edasi 
õppima Eesti kunstiakadeemiasse nahakunsti, 
aksessuaari- ja köitedisaini erialal. Lõpetasin 

kõrgkooli aastal 2016. Praegu on mul väike tütar ja 
oma riidepood. Keelekümblusklass on minu jaoks 
olemine „õigel ajal õiges kohas“. Võin julgelt väita, 
et ilma selleta poleks ma see inimene, kes olen 
praegu, poleks saavutanud seda kõike, mis mul 
olemas on. Kõige tähtsam on, et saan õnnelikult 
elada ja suhelda riigis, kus olen sündinud. 

Mul ei ole mingeid piiranguid, saan ise valida, 
millega tahan tegeleda. Vähemalt keeleoskus (või 
selle puudumine) ei ole takistuseks või põhjuseks 
millestki loobuda. Kui ma poleks õppinud eesti 
keeles, siis ma poleks saanud sisse Eesti kunstiaka-
deemiasse, mis on olnud mu eluunistus. See tähen-
dab, et ma poleks omandanud disaineri ametit ega 
saanud vajalikke teadmisi selleks, et luua asju, väl-
jendada iseennast, tegeleda ettevõtlusega. Minu 
piletiks ellu oli kool ja keelekümblusprogramm. 

Hea vundament on kõige olulisem maja osa 
ja meie oma on suurepärane. Ma arvan, et mu 
klassi kaaslased nõustuvad sellega. Tunnen ennast 
inimestega suheldes kindlalt. Keelekümblusprog-
ramm on andnud mulle lisaks haridusele ka midagi 
olulisemat – häid ja kalleid sõpru. Mul on sõbranna ◄  7. kl grupitöö, 2013/14. õ-a

Varase keelekümbluse programm, esimesed klassid avati aastal 2000
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Margot, kes sündis Pärnus ja ei oska vene keelt. 
Kui ma poleks osanud eesti keelt, siis ei oleks seda 
imelist sõprust ja lahedaid hetki. Aitäh, kool! 

Mõned korrad olen sattunud olukorda, kus 
küsiti, kes mu sugulastest on eestlane, kas ema või 
isa. Vastuseks oli: „Mitte keegi ... hoopiski õpetaja 
Krista“ (meie esimene õpetaja). Tänu tema meis-
terlikkusele ja inimlikkusele möödusid esimesed 
kooliaastad nii rahulikult. Suure perena tegime väi-
keseid samme keele õppimise maailmas. Õppisime 
mängides, vaiba peal. Saime targemaks suheldes, 
mitte sõnu tuimalt pähe tuupides. Mulle meel-
dis see, et tundides oli palju rühmatöid. Koos oli 
lihtsam õppida, kuna me toetasime üksteist ning 
õppeprotsess oli mänguline ja põnev. 

Mina emana sooviksin, et mu laps õpiks 

keelekümblusprogrammi järgi. Soovitan seda ka 
teistele lastevanematele. Kõik on täiesti võimalik, 
kui sa vaid tahad. Enda poolt tahan tänada meie 
kooli, direktorit, kõiki õpetajaid ja neid, kes on 
olnud selle projekti alusepanijateks ning olnud 
projektiga seotud. Elagu Eesti!

Ekaterina Kurt
2012. a vilistlane

•  •  •

Minu endine kool on üks teerajajatest, kes 
võttis esimeste hulgas kasutusele kee-
lekümbluse metoodika. Tagantjärele-

tarkusega võin öelda, et metoodika rakendus 
oli tõhus ning edukas tänu professionaalsetele 

algklassiõpetajatele. Siinkohal soovin avaldada 
südamlikku tänu enda algklassiõpetajale Merike 
Päärule.

Julgen väita, et keelekümblus on üks peamis-
test faktoritest, mis valmistas mind ette ülikooliks 
ning täisväärtuslikuks eluks Eestis. Minu suhtumine 
keelekümblusprogrammi on alati olnud positiivne, 
kuid umbes üheksanda eluaastani ma ei teadvus-
tanud, et keegi vene emakeelega laps võib Eestis 
õppida teistmoodi. Selline a priori suhtumine hak-
kas kaduma siis, kui ma tutvusin eakaaslastega, 
kelle eesti keele oskus polnud kaugeltki nii ladus.

Hetkel enam ei mäleta, milline oli minu esimene 
koolikogemus. Algklassiõpetaja hoolitses iga õpi-
lase eest, ka nende eest, kellel oli raskusi distsip-
liiniga ja eesti keelega. Mälu järgi saan nimetada 
õpetajat emalikuks, kuid piisavalt rangeks. Just 
sellist suhtumist vajaski meie algklassi punt. 

Kas ma läheks keelekümblusklassi taas, kui oleks 
võimalus valida? Vastus on kindel jah. Ainus alterna-
tiiv, mida suudan ette kujutada, on õppimine ees-
tikeelses koolis. Samas, ma ei kahetse üldhariduse 
omandamist just vene koolis, sest hetkel on mul 
täielik arusaam selle nõrkustest ja tugevustest. Loo-
dan, et keelekümblusprogramm on mõistlik üle-
minekuperiood ning umbes 12 aasta pärast ootab 
meid aeg, kus vene ja eesti emakeelega lapsed õpi-
vad samas koolis, samas klassiruumis ja ühises kee-
les, eesti keeles. Enda jaoks olen kindlaks teinud ka 
seda, et soovin enda elu siduda hariduse valdkon-
naga ja tegeleda ühtse koolisüsteemi loomisega. 

Aleksei Jašin
2016. a vilistlane

•  •  •

Ausalt öeldes olen väga tänulik oma emale, 
et ta mind just keelekümblusklassi õppima 
saatis, sest elus on olnud väga palju eri-

nevaid juhtumeid, kus eesti keele oskus mind 
väga aitas. Erinevates kohtades, huviringides olen 

kohanud eakaaslasi, kes õppisid tavaklassides, ja 
olen näinud, et minu eesti keele tase on palju kõr-
gem kui neil. Praegune eesti keele oskus aitab mind 
tööl ja üldse igapäevaelus. Kui ma jään Eestisse 
elama ja kui mul tulevad lapsed, siis ma paneksin 
kindlasti nad keelekümblus klassi õppima.

Milana Kirillova
11. klass

•  •  •

Vaadates minu tänasele eesti keele oskusele, 
saan öelda, et õppimine keelekümblusklas-
sis andis väga suure tõuke minu sõnavara 

rikastumisele ja silmaringi laienemisele. Kindlasti 
tänu keelekümblus klassis õppimisele leidsin ma 
palju eesti rahvusest sõpru ja tuttavaid erinevatest 
linnadest. Ma olen kindel, et tulevikus aitab eesti 
keele oskus mind nii ülikoolis, tööl kui ka tavaelus, 
sest ma elan Eestis ja arvan, et kui ma tahan siin 
ka edasi edukalt elada, siis pean ma eesti keelt 
teadma ja oskama seda kasutada.

Anna Kornostajeva
10. klass 

•  •  •

Alustasin kooliteed keelekümblusklassis. 
Alguses oli see hirmus, sest rääkisime tun-
dides ainult eesti keeles, aga mina tulin 

venekeelsest perest ja lasteaiast. Ainukesed sõnad, 
mida teadsin, olid „tere“ ja „head aega“ ning lauluke 
„Päkapikk“. Mul oli väga piinlik, kui ma ei teadnud 
sõna „arvuti“. Proovisin õpetajale selgitada ja ta sai 
aru, et mulle meeldib mängida kommidega. Pärast 
seda juhtumit ma vaikisin kaua, kuid lõpuks pandi 
meid rääkima, jutustama, selgitama ning arutlema. 
Minu arvates on keele õppimisel kõige olulisem 
panna inimest rääkima ja end väljendama. 

Jelizaveta Kuznetsova
11. klass ▲  Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumi koolipere



36 SADAKOND LUGU KEELEKÜMBLUSEST 37NEMAD OLID ESIMESTE HULGAS

•  •  •
Minu esimene kokkupuude keelekümblusega 
oli 6. klassis, kui meie klass läks üle eestikeelsele 
õppele. Nii mina kui ka minu klassikaaslased hak-
kame tundma suuri raskusi, kuna mingist teemast 
arusaamine võttis vähemalt kaks korda rohkem 
aega ning ressurssi. Aja möödudes hakkas prot-
sess iga päevaga lihtsamaks ja mõnusamaks muu-
tuma. Oli väga tunda, kuidas kool toetab meid ja 
annab parima, et eesti keeles õpitud materjal jääks 
meelde sama hästi, nagu see võiks jääda emakee-
les. Juba 7. klassi keskel hakkasin ma tundma selle 
programmi tõelist väärtust ja rohkem põhjuseid, 
mille nimel tuleb pingutada. Ma mäletan, kui raske 
oli see üleminek 6. klassis. Nüüd, ülikoolis, tunnen, 
kui vajalik see tol hetkel oli.

Ilmselge, et mõju oli positiivne. Nii astudes 
gümnaasiumi kui ka valides ülikooli, polnud küsi-
must, kas õppida eesti keeles. Tänu gümnaasiumist 

saadud heale eesti keele oskusele avanes minu ees 
tohutult palju võimalusi, võimalusi ennast realisee-
rida. Ma tunnen suurt eelist võrreldes teiste vene 
noortega, kes ei õppinud keelekümblusklassis. Mul 
on kahju, kui neil ei olnud sellist võimalust. Nalja-
kas on see, et näiteks gümnaasiumi jooksul käisid 
meie koolis tihti külalised ja kogu aeg kerkis küsi-
mus, kas me saame ikka eesti keelest aru. See on 
muidu adekvaatne küsimus, aga iga aastaga tegi 
see meile järjest rohkem nalja.

Ma arvan, et see programm ei kaota kunagi oma 
populaarsust ja tähtsust eriti nende õpilaste ning 
vanemate seas, kes mõtlevad plussidele ja võima-
lustele, mis tulenevad keelekümblusest. Kuigi esi-
algu võib raske olla, on tulevikus saadud tulemu-
sed seda kulutatud aega ja närve väärt.

Anna Grund
2017. a vilistlane

смешанные чувства очень мешали. Я очень бла-
годарна нашему классному руководителю Катрэ 
Юргенсон, которая поверила в наших детей. В 
ней чувствовался такой огонёк и желание тво-
рить, что сомнений у нас не осталось. Первый 
шаг был сделан. Очень важно, чтобы было дове-
рие. Мы поверили и не ошиблись. В течении 
шести лет (до выпускного класса) она как хоро-
ший капитан следовала заданному курсу. Прак-
тически все ребята из класса смогли продолжить 
обучение в высших учебных заведениях. Моя 
дочь смогла продолжить обучение в Эстонском 
университете естественных наук в Тарту.

Jelena Samsonova
lapsevanem

Вот как она сама об этом вспоминает:
Наш класс был одним из первых, кто не 

только слышал об этой программе, но и уча-
ствовал и испытал на себе! Это было время без 
переводчика в Google, и чтобы понять сложные 
темы, нам приходилось бегать всем классом в 
библиотеку. Однако яркие воспоминания вовсе 
не о трудностях, а о том, как много экскурсий и 
поездок было в связи с программой. Я считаю, 
что именно такой подход и «развязал» мне язык. 
Мы общались так, как умели, старались понять 
друг друга и научились не задумываясь выра-
жать свои мысли. Пропал страх, что я – русская, 
с деревянным акцентом, а как известно, страх 
– самый сильный враг в любых начинаниях. Я 
рада, что погрузилась в эстонский и научалась 
«плавать» в этой среде как рыба в водe.

Оksana
26aastane (2010. aasta vilistlane)

В 2008 году моя младшая дочь Светлана 
пошла в шестой класс. К тому времени, позд-
нее погружение уже зарекомендовало себя 

как хорошая методика, и мы просто перешли 
на неё. У меня уже не было тревог и сомнений. 
Нам опять повезло с педагогом Яной Янушко. 
Мы прислушивались к советам педагога и 
выполняли все рекомендации. Когда я впервые 
услышала, как общается на эстонском языке моя 
дочь, я была просто удивлена. 

Вот как она сама об этом вспоминает:
Kui ma sain teada, et mul tuleb keelekümblus, 

hakkasin kartma, kuidas ma saan hakkama. Aga 
mul olid nii head õpetajad, kes alati aitasid, kui olid 
raskused. Suured tänud minu klassijuhatajale Jana 
Januškole. Kui tuli aeg valida, kuhu ma saan minna 
edasi õppima, siis valik oli nii suur ja huvitav. Tuli 
mõte proovima minna Tartusse, õppima väga põne-
vat eriala. See eriala oli toiduainete tehnoloogia. Ja 
kui ma läbisin konkursi, siis ma olin õnnelik. Õppi-
mine oli raske, aga väga huvitav. Need kolm aastat 
lendasid nii kiiresti, ma olen jõudnud käia välismaal 
õppimas ja läbida erinevaid erialakonkursse. Lõpuak-
tusel selgus, et mul olid teistega võrreldes kõige pare-
mad tulemused. Eesti keel ja keelekümblus oli hea 
start minu saavutustele.

Svetlana Samsonova
20aastane (lõpetas Tapa vene

gümnaasiumi põhikooli 2013. aastal ja asus 
õppima Tartu kutsehariduskeskuses)

В 2015 году мой младший сын Егор пошёл 
в первый класс. Мы уже знали, что погруже-
ние развивает творческие способности детей, 
делает их самостоятельными и уверенными в 
завтрашнем дне. Мы были счастливы, что у сына 
появилась возможность учиться по методике 
раннего погружения. Нам опять очень повезло 
с классным руководителем Моникой Ляэне-
мяги. Это очень творческий педагог. Своей 
позитивной энергетикой она заряжает и детей, 
и взрослых.   

Tapa vene põhikooli vanemad ja lapsed
keelekümblusklassis õppimisest

Hilise keelekümbluse programm, esimesed klassid avati aastal 2003

С методикой погружения мы знакомы более 
15 лет. В нашей семье трое детей. Двое 
из них – две дочери, прошли позднее 

погружение. На сегодняшний день сын учится 
в третьем классе раннего погружения Тапаской 
основной школы.

Впервые я услышала о погружении, когда 
моя старшая дочь Оксана пошла в шестой 
класс, и нам предложили так называемое «позд-
нее погружение». Даже сейчас я вспоминаю, с 
какой тревогой и сомнениями мы пришли на 

родительское собрание. У родителей было 
столько вопросов, что казалось, они никогда 
не закончатся. Нам очень хотелось, чтобы наши 
дети смогли продолжить обучение в высших 
учебных заведениях, и незнание языка не стало 
бы преградой на пути к их мечте. Но мы боялись, 
что не сможем им помогать с уроками. Как же 
тогда обеспечить качество и количество усво-
енного материала? Ведь во всех семьях род-
ной язык был русский. Мы сначала пытались 
во всём досконально разобраться, но эмоции и 
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Вот как отвечает сын на вопросы: 
«Почему ты хочешь учиться именно в этом 

классе?»
«Люблю свою учительницу, потому что она 

добрая, а ещё она говорит на эстонском языке и 
всё понятно. Эстонский язык полезный, потому 
что гимн поём на эстонском. Ещё эстонский 
хороший и каждый ребёнок должен знать этот 
язык.»

«Как ты относишься к тому, что все предметы 
на эстонском языке?»

«Это сделали не зря, он пригодится в буду-
щем, когда в университет пойдём учиться. 
Эстонский язык приводит к победе.»

Jegor Samsonov
10aastane 

(õpib Tapa vene põhikoolis 3.a klassis)

От себя могу лишь добавить: языковое 
погружение приносит хорошие плоды. Но для 
этого нужна благоприятная почва — доверие 
и уважение друг к другу, а также к той стране, 
язык которой ты изучаешь.

•  •  •
Ma olin enda arust väiksena väga mõistlik laps. Ei 
tea miks, aga juba lasteaias otsustasin ma koos 
vanematega keelekümbluse kasuks. Ja nii ma õppi-
singi üheksa aastat keelekümblusklassis, mis andis 
mulle palju kogemusi edaspidiseks. Nüüd, õppides 
eestikeelse gümnaasiumi 11. klassis, saan ma eesti 
keeles juba kõigest aru, oskan ennast väljendada 
ja püüan veelgi parandada oma keeleoskust. Kuid 
mis on aga minu arust kõige olulisem fakt, siis see 
on see, et keelekümblus annab peale keele õppi-
mise meile ka võimaluse süvenenumalt tutvuda 
eesti kultuuriga. Kõige paremaks näiteks on minu 
arust mardi- ja kadripäeva kombed.

Ma enam täpselt ei mäleta, mis klassist alates 
me alustasime mardipäeva tähistamisega meie 

koolis (vist oli see esimesest klassist saati), aga see 
oli igatahes huvitav üritus. Vaadates praegu tagasi 
minevikku, märkan seda, et selle tähistamine oli 
väga mõnus ja isegi naljakas. Meie klass esines alati 
mardi- või kadripäeval väikese etendusega, välja 
arvatud lõpuaastal, kui olime õppimisest liiga väsi-
nud ning mõtlesime, et oleme selleks juba täiskas-
vanud. Igal aastal me õppisime koos klassijuhata-
jaga sõnu ja laulud õpetas selgeks muusikaõpetaja. 
Igaühel oli etenduses oma kindel roll. Proovid eesti 
keele tunni ajal olid vahvad. Ma arvan, et sellised 
näidendid arendavad keeleoskust paremini kui 
lihtsalt ülesanded tunnis. Kui õppimine muutub 
mänguks, siis meeldib see lastele rohkem ning ega 
minagi erand olnud. Mulle väga meeldis esineda 
laval ja seda mitte ainult mardipäeval, vaid ka tava-
listes jõulu- ning kevadnäidendites. 

Ükskord oli minu näitlejarolliks kärbseseen ja siis 
ma mängisin oma osa uhkelt, kuid kõlava häälega. 
Kõige huvitavam oli aga see, et ma ise tõepoolest 
arvasingi terve etenduse aja, et räägin valjusti. Kuid 
kui aastate pärast vaatasime meenutuseks oma fil-
mitud näidendit kasseti pealt, siis olin ma ikka väga 
pettunud, sest minu lauseid oli vaevu kuulda.

Mardi- või kadripidu algas alati maskide tegemi-
sega. Tüdrukud tegid ilusate neidude maskid roo-
sade põskedega ja pikkade ripsmetega. Minu jaoks 
oli see liiga igav. Kui ma niigi olen tüdruk, siis mil-
leks teha endale ilusat neiulikku maski, kui on või-
malus kleepida endale ette vuntsid ja muuta enda 
isiksus kas või üheks päevaks. Meie kostüümideks 
olid joped, mis olid seljas tagurpidi. Ma mäletan, 
et mardisandid-kadrisandid olid näljased ja külmu-
nud lapsed, kelle varbad külmetavad. Minu arust 
me nägime välja just nii nagu kodutud lapsed, aga 
meil oli ka üks erand. Istusime kõik 14 last tagurpidi 
jopedes ning maskid näo ees, kuid ühel sandil oli 
seljas suur roosa kasukas. Selline karvane, et tahaks 
kohe kallistada seda santi ning mitte kunagi teda 
vabaks lasta. 

Muidugi meie kostüümid muutusid aastatega 
paremateks. Jopede asemele tulid suured mustad 
prügikotid. Hea oli see, et maskid jäid alles. 

See oli täielik süvenemine eesti kultuuritee-
masse. Seistes lava peal õpetajate, vanemate ja 
laste ees, tantsides nendega ja mõistatades koos 
eesti mõistatusi, siis ma tõsiselt uskusin, et mina 
olengi päriselt mardi- või kadrisant, kelle varbad 
valutavad ning kes tahab tuppa sisse tulla ja sooja 
saada. 

Esinemine toimus juba aastatega sissetöötatud 
stsenaariumi järgi. Ma mäletan, et keegi oli alati 
peremees, keegi perenaine ning olid ka mardi- või 
kadrisandid ja loomulikult hani. Üks väga vahva 
komme oli herneste viskamine põrandale. Ma ei 
mõelnud selle peale, et keegi peab need pärast 
ka ära koristama, kuni üks õpetaja viis mind karmi 
maailma. 

Suuremates klassides käisime lihtsalt klassiruu-
mides esinemas ning esinemise lõpus palusime 
ande – komme. Kõik oli korras seni, kuni me jõud-
sime inglise keele klassi. Õpetajal oli hea tuju, aga 
pärast seda, kui jõudis kätte hetk hea õnne soovi-
miseks, siis õpetaja nägu muutus. Õnne soovimisel 
viskas perenaine põrandale esimese suure peotäie 
herneid. Õpetaja korjas need kiiresti üles ja karjus 
tema peale: „Mida sa siin viskad, kes hakkab sinu 
eest koristama?“ Muidugi me püüdsime seletada 
talle, et see on heaks saagiks ja miskiks veel (ise ma 
ka ei saanud täpselt aru, miks peab hea saak olema 
peaaegu igas koolinurgas). Inglise keele õpetajale 
soovisime sel päeval viimasena head saagiõnne, 
mille eest lootsime tänulikult saada komme. Kuid 
arvatavasti selline traditsioon Inglismaal puudub 
ning igal juhul said mardisandid lahkuda sealt alles 
siis, kui olid kõik need herned üles korjanud. Mardi- 
ja kadripäev meeldiski kõikidele osalistele, kuna 
seal anti komme esinemise eest. 

Muidugi ei lõppenud mardipäev koolis. Me jät-
kasime oma seiklusi ka väljaspool kooli, hirmsama-
tena õhtul pimedatel tänavatel.

Et meie mardikampa suurendada, läksime üks-
kord minu sõbra juurde. Koputasime ja alustasime 
lauluga juba sõbra ukse taga. Soovisime tema 
perele õnne ning lõpuks muidugi kutsusime ja 
meelitasime teda endaga kaasa tulema. Palusime 
talt ka väikest etteastet, mis sobiks meie teemasse. 
Ootasime rahulikult, kuni ta jope selga paneb ning 
toob meile midagi kingituseks. Selleks kauaooda-
tud kingiks oli saiakoorik, mis oli sama kõva nagu 
kivi.

Minu meelest oli meil ka üks piinlik hetk ühel 
mardipäeval. Me koputasime uksele ja laulsime: 
„Laske mardid sisse tulla, mardid tahvad tantsu 
lüüa.“ Ma ei saa öelda, et me laulsime ilusti, pigem 
karjusime. Tavaliselt meile lihtsalt antigi komme 
ja lasti niisama kiiresti, kui olime ukse taha tul-
nud, minema, aga seekord tuli meile vastuseks 
mitte naeratus ja kommipakk, vaid küsimus: „Noh, 
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tantsite ka, mardisandid?“ Ma ei teadnud, mida 
teha, panin käed ruttu puusa ning hakkasin liht-
salt tantsima, ise ka täpselt ei teadnud, kuidas üks 
õige mardisant peaks tantsima. Te saate aru, kui 
piinlik see oli, sest ma tegin seda üksinda. Teised, 
mitte ainult mardisandid, aga ka perenaine, seisid 
hämmingus. Muidugi oli naine pärast seda lahke 
ja andis meile isegi uue maitsega krõpsupaki, mis 
oli tol ajal meie väikelinna poodides kättesaamatu, 
ja saatis meid teele kurbade silmadega. See stseen 
ilmutas end veel pikka aega minu kõige õudsema-
tes unenägudes.

Keelekümblusklassis õppisin ma selgeks mitte 
ainult keele, vaid tänu kultuuri austamisele ka võõ-
raste inimestega suhtlemise. See, et keelekümb-
lus annab võimaluse meil tutvuda nii oma rahvuse 
kui ka koduriigi kultuuriga, on väga hea. Arvan, et 
iga inimene peaks teadma oma rahvusega seotud 
kombeid, kuid unustada ei tohi ka selle riigi tava-
sid, kus elad. Kui ma oleks läinud kohe õppima esi-
messe klassi eesti kooli, siis oleks ma sellest kõigest 
ilma jäänud. 

See oli ainult väike osa minu mälestustest keele-
kümblusest. Selle eest, et keelekümblus rikastas 
minu sisemist maailma ja aitas paremini aru saada 
eestlase keerulisest hingest, olen ma lõpmatult 
tänulik oma õpetajatele.

Varvara Iljina
Tapa vene põhikooli 2016. a vilistlane 

•  •  •
Minu arust on keelekümblus väga kasulik asi koo-
lidele, kus eesti keelt ei õpita emakeelena. See 
annab väga hea ettevalmistuse inimesele tulevi-
kuks oma riigis.

Kui ma läksin esimesse klassi, siis mu vanemad 
isegi ei küsinud minult, kas ma tahan või mitte 
eesti keeles õppima hakata. Ja ausalt öeldes oli 
mul isegi ükskõik, sest ma olin siis ainult seitsme-
aastane ja ma nagunii ei saanud mitte midagi aru. 

Aga et selles klassis õppisid ka minu sõbrad, siis 
sellega ma olin rahul.

Ma mäletan, et ema rääkis kogu aeg mulle ja 
oma tuttavatele, et ta ei kahetse, et pani mind 
keele kümblusklassi. Nagu iga lapsevanem, muret-
ses ka tema minu pärast, et kas ma saan ikka eesti 
keeles hakkama. Sain küll! Juba teisest klassist 
alates pidin alustama iseseisvalt oma kodutööde 
tegemistega, sest mind ei osanud keegi kodus 
aidata, ja nii ma pidingi ise kuidagi hakkama 
saama. Praegu õpin ma eesti kooli gümnaasiumi-
klassis. Alguses ma väga kartsin, kuidas ma saan 
seal õppida koos „päris eestlastega“, kuid ma saan 
väga hästi hakkama ning ma ei kahetse üldse, et 
alguses õppisin vene koolis. Seal oli mul kõige 
parem klass ja klassikaaslased. Nendest üheksast 
aastast on mul nii palju häid ja naljakaid mälestusi, 
mida meile meeldib meenutada siis, kui kõik koos 
saame kokku oma klassijuhataja juures. 

Ma väga loodan, et tulevikus hakkavad noored 
rohkem õppima erinevaid keeli ega karda, sest 
oma kõige olulisemaid tegevusi ei tee me hirmu 
pärast. 

Karina Gavzijeva
Tapa vene põhikooli 2016. a vilistlane

Olen 12. klassi õpilane, kes lõpetas Tapa vene 
gümnaasiumi (praegu Tapa vene põhikool) varase 
keelekümblusprogrammi alusel põhikooli ja 
praegu olen lõpetamas viimast gümnaasiumiklassi 
Kadrina keskkoolis. Vaadates tagasi ajale, kui ma 
õppisin keelekümblusklassis, jäid minul vaid head 
emotsioonid sellest ajast ja ma olen väga tänulik 
meie õpetajatele, eriti klassijuhatajale, et nemad 
aitasid meil läbida täies mahus selle programmi ja 
paremini omandada nii eesti, vene, inglise kui ka 
saksa keele oskusi. 

Varane keelekümblusprogramm oli rakendatud 
meie klassile juba esimesest klassist alatest ja see 
aitas kõvasti kaasa meie integreerumisele kesk-
konda, kus põhiliseks suhtlus- ja asjaajamiskeeleks 
on eesti keel. Alguses oli sellise programmi järgi-
mine suhteliselt raske, kuna mitmete keelte õppi-
mine tingis nii keelte kui ka tähtede segunemist, 
aga nüüd, olles keskkooliõpilane, saan ma julgesti 
öelda, et selline õppemeetod aitas mul paremini 
arendada keeleoskusi ja ka leida rohkem tutvusi 
eestlaste seas. 

Suureks abiks oli meie klassijuhataja, kes juba 
esimestest keeletundidest hakkas meiega suht-
lema eesti keeles ja üritas selgitada meile asju kas 
siis keha- või viipekeele abil, toetudes mõnikord 
ka illustreerivatele piltidele. Juba esimese aas-
taga andis selline õpetamismeetod suurt kasu ja 
me hakkasime vaikselt rääkima võõrkeeles, tehes 
mõnikord vigu, aga osates väljendada enda mõt-
teid ja tundeid. 

Teise klassi teisel poolel lisandus meie õppe-
programmi vene keel ja kolmandas klassis ing-
lise keel. Järgnevate aastate vältel õppisime juba 
kolme keelt, meiega ühevanused õpilased õppisid 
vaid kahte. Kuuendas klassis tuli aga meile juurde 
neljas keel, milleks sai saksa keel. Isegi nende õppe-
tundide abil olen ma saanud suurt kasu, kuna nüüd 
olen ma võimeline mõistma ka algelisi asju, mis 
on kirjutatud või öeldud saksa keeles. Nelja keele 
oskus soodustab edasise karjääri ja õppimisvõima-
lusi ning aitab minu mõtlemistegevusele hüppeli-
selt kaasa. 

Mõeldes sellele, et algusest peale tahtsin ma 
minna puhtalt venekeelsesse klassi, mõistan ma 
nüüd, et sellisel juhul oleksid mitmed uksed prae-
gusel ajal minu ees suletud ja edasisteks õpingu-
teks gümnaasiumis oleksin ma sunnitud minema 
kas Harjumaa või Ida-Virumaa kooli, nagu minu 
paralleelklassi õpilased tegidki, sest nende õpi-
laste keeletase jäigi algeliseks, ja paljud nendest on 
nüüdseks kas kutsekooli õpilased või õpivad vene 
koolides Harju maakonnas. Samas mõistan ma, et 
nii emakeel kui ka kultuuriline taust on oluline osa 
inimese identiteedist ja igaühel peaks olema või-
malus harida ennast temale omases keskkonnas ja 
kultuuriruumis, sellepärast on keelekümblus üks 
olulisemaid samme vene keelt kõnelevate inimeste 
lõimumiseks eesti keele ja kultuuriruumiga.

Maxim Gusarov
Kadrina keskkooli 12. klassi õpilane, 

Tapa vene põhikooli vilistlane aastast 2015

▲  Meie klass
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Tulin keelekümblusrühma tööle 2004. aastal 
ning alustasin koos oma paarilise Kaidi Lai-
nemäega pikka ja huvitavat teekonda, mis 

on kestnud juba peaaegu 14 aastat. Mis see keele-
kümblus on, sellest polnud meil õrna aimugi, aga 
vaadates teiste keelekümblusõpetajate tööd ning 
nende materjale, tegime ka ise algust. Ilmakaru, 
ilmavaatluse pildid, tujude näod jne, jne – kõik see 
oli uus ja teistmoodi. Valmistasime teiste ,,rääki-
vate“ seinte põhjal omale vajaminevad materja-
lid ja vahendid. Meile tundus, et see töö ei lõppe 
kunagi, kogu aeg on vaja valmistada midagi uut 
ja täiendada juba olemasolevaid materjale. Järg-
nesid koolitused, seminarid ja kohtumised teiste 
laste aedade keelekümblusõpetajatega. See kõik 
oli väga vahva ja huvitav ning meie arust ongi just 
ühised üritused need, mis aitavad ning annavad 
innustust edaspidiseks.

Nüüd, neliteist aastat hiljem, tundub kõik palju 
kergem ja lihtsam. Materjale on palju ja neid võib 

alati poest juurde osta või arvutist välja printida. 
Enam ei pea kõike ise põlve otsas valmis meister-
dama. Õpetajatel on võimalus saada toetust ja tuge 
oma töö edukaks teostamiseks. On loodud tugev 
keelekümblusvõrgustik, nõustamisprogramm ja 
abiks on ka piirkondlikud metoodika keskused. 
Võimalusi on palju ja kindlasti leiab igaüks midagi 
just talle sobivat.

Viibides seminaridel, koolitustel, konverentsidel 
ja suvekoolides, on tore näha, et keelekümbluse 
ridadesse on tulnud uusi noori ja entusiastlikke 
õpetajaid. Kuigi vahel tundub, et keelekümblus-
õpetaja töö on raske, aeganõudev ja ka palju 
kannatlikkust vajav, on see samas lõbus, huvitav, 
mitmekülgne, aktiivne, ergutav jne. Ma loodan, et 
noortel õpetajatel jätkub tahtmist ja jaksu seda 
tööd teha – lõpuks läheb kõik kergemaks!

Kaidi Lainemäe ja Malle Trummar
Tõrukese rühma õpetajad

Меня зовут Елена Реуцкая, я мама Андрея 
Варунова. Наша семья очень довольна 
и рада, что Андрей ходит в группу 

Mõmmik, группа частичного языкового погру-
жения. Ему очень нравится посещать детский 
садик Punamütsike в городе Кохтла-Ярве, он 
ходит в сад с удовольствием, в чём, несомненно, 
огромная заслуга наших учителей и помощника 
учителя. 

После детского сада ребёнок с радостью рас-
сказывает о своём времяпровождении в садике, 
рассказывает стихи, показывает упражнения, 
которые делали на физкультуре, поёт песни на 
эстонском и русском языках, использует про-
стые обиходные слова и фразы на эстонском 
языке, на улице показывает деревья и птиц, 
называя их на двух языках. Словарный запас 

ребёнка постоянно растет, он всесторонне раз-
вивается, например, недавно с упоением расска-
зывал об Индии. Нам очень повезло с нашими 
педагогами и вообще с детским садиком, за что 
всему детскому саду огромное спасибо!

Jelena Reutskaja
ema

•  •  •

Можно много и долго рассуждать на тему 
языкового погружения, но главная 
цель этого проекта — научить пони-

мать и говорить на эстонском языке. Вводить 
язык в ежедневную жизнь во время пребывания 
в детском саду. Прививать интерес и уважение 
к эстонской культуре и традициям через игры, 

Pikk keelekümblusteekond
Kohtla-Järve lasteaias Kirju-Mirju

Varase täieliku keelekümbluse lasteaiaprogramm, esimesed rühmad avati aastal 2003 Osalise keelekümbluse programm lasteaias, esimesed rühmad avati aastal 2006

◄  Teemakaardid

Kohtla-Järve Punamütsikese lasteaia vanemate ja laste 
keelekümbluskogemused

Andrei Varunov  ▲ Arina Smirnova  ▲
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на занятиях, прогулках. Поддерживать инте-
рес детей к изучению эстонского языка, в т. ч. в 
семье. Формировать желание ребенка продол-
жать изучать и совершенствовать эстонский 
язык в школе.

Я не сомневаюсь в пользе раннего изучения 
языка. Многие родители, чьи дети начали изу-
чать второй язык в дошкольном возрасте, заме-
тили, что их дети в общении более свободны и 
открыты, они приобретают для себя в будущем 
лучшие возможности на рынке труда. Я очень 
рада, что моя дочь посещает группу частич-
ного языкового погружения в детском саду 
Punamütsike города Кохтла-Ярве.

В заключение хочется процитировать слова 
австрийского философа Людвига Витгенштейна: 
«Границы моего языка являются границами 
моего мира».

Елена Смирнова,
мама Арины Смирновой, 4.6 года

•  •  •

Благодаря богатому опыту, высокому про-
фессионализму преподавателей и помощ-
ников, безграничной самоотдаче и любви к 

детям и своей работе, им удается поддерживать 
у воспитанников один из самых сильных сти-
мулов к изучению эстонского языка – интерес. 
Построение занятий на эстонском языке, выбор 
тем для обсуждения, творческая деятельность 
и даже создание мультипликационного фильма, 
увлекают детей и полностью погружают в про-
цесс обучения. 

Мне как родителю, приятно наблюдать за 
успехами своего ребенка, тем, как пополняется 
его словарный запас, расширяется кругозор, 
воспитывается уважение к разным культурам 
и любовь к родине. 

Вопреки всем волнительным ожиданиям, 
перейдя в группу с частичным языковым 

погружением два года назад, ребенок очень 
быстро адаптировался, без стресса и с огром-
ным удовольствием принимает участие как в 
занятиях на родном языке, так и на эстонском.

Елена Жильцова,
мама Полины Жильцовой, 5 лет

•  •  •

Меня зовут Маргарита Гошка, мне 5 лет. Я 
хожу в группу Lepatriinu в детском саду 
Punamütsike города Кохтла-Ярве. Моих 

учителей зовут Вероника Михайловна и õpetaja 
Leena, помощник учителя Елена Ивановна. В эту 
же группу ходил мой старший брат Тимофей. 
Здесь он учился русскому и эстонскому языкам, 
а сейчас он учится во втором классе в эстонской 
школе. Я тоже учу на эстонском языке предметы, 
животных и птиц, петь эстонские песни. Мы 
даже снимали мульт фильм на эстонском языке, 
я озвучивала роль белки и воробья. 

Я учу эстонский язык, чтобы как и мой брат 
ходить в эстонскую школу.

Мне нужен эстонский язык, чтобы понимать 

людей, если вдруг встречу эстонцев, и говорить 
с ними. 

•  •  •
Minu lasteaed

Kolm aastat tagasi mina lõpetasin keele-
kümbluse lasteaeda. Meie grupp oli 2osa-
line – eesti osa ja vene osa. Iga päev meie 

arutlesime ja õppisime igasuguseid asju eesti keele 
pooles – eesti keeles ja vene pooles – vene keeles. 
Oli väga lõbus rääkida kohe kahes keeles. Meie 
grupp oli vist kõige parem grupp maailmas! Laul-
misel (muusikas) meie mängisime pille ja laulsime. 
Tahan öelda, et nüüd mina käin muusikakoolis. 
Meil oli ka selline üritus nagu hommikuvõimlemine 
ja kehaline kasvatus. Teises meie hüppasime, män-
gisime ja jooksesime. Toit oli ka väga hea.

Ühesõnaga, mulle väga meeldis minu lasteaed. 
Aitäh!!!

Lasteaed PUNAMÜTSIKE, rühm KIRJU-MIRJU, 
KOHTLA-JÄRVE

Kirjutas Timofey Goshka, 3. klass ►

▲  Polina Žiltsova Margarita Goshka  ▲ Timofey Goshka  ▲
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Почему наш ребенок пошел в группу языкового 
погружения? Потому что мы его туда отправили. 
А почему мы его туда отправили? Потому что мы 
живем в Эстонии, где государственным языком 
является эстонский, и мы должны его знать, в 
конце концов мы имеем гражданство Эстонии, 
а иметь гражданство, не зная языка, считаем как 
минимум неправильным. Изучение языка при-
вивает уважение к культуре Эстонии. В нашем 
многокультурном обществе нужно владеть как 
минимум тремя языками, а дошкольный возраст 
является самым продуктивным временем для 
изучения языков.

Программа погружения на протяжении мно-
гих десятилетий является наиболее эффектив-
ной и признанной программой во многих стра-
нах. Усвоенный в раннем детстве второй язык 
помогает изучать новые иностранные языки. 

В настоящее время учебные заведения в 
большинстве перешли на полное или частичное 
обучение на государственном языке, и хочется 
как можно лучше подготовить своего ребенка 
к школе. Чем раньше он начнет изучать язык, 
тем лучше потом пойдут дела в школе. Тем более 
у меня есть наглядный пример – моя сестра. В 
первый класс ее отправили в класс погружения, 
она со всем справилась и знание эстонского у 
нее на высшем уровне.

Наш сын Давид посещает группу частич-
ного языкового погружения в детском саду 
Punamütsike города Кохтла-Ярве. Нас радует, что 
ребенок в свои 4 с небольшим года уже знает 
фразы, цифры и цвета на эстонском языке. К 
слову сказать, то же самое я выучила только в 

школе в начальных классах. Он поет песенки, 
участвовал в садике на новогодней ёлке в 
сказке, которая была на эстонском языке. И надо 
сказать, на мое удивление, он быстро выучил 
слова и не растерялся выступить при большой 
аудитории. Это был наш первый дебют, да ещё и 
не на родном языке, но он справился.

Уже можем отметить тот факт, что ребенок 
понимает обращения учителя на эстонском 
языке. Действия, повторяющиеся изо дня в день 
(рутина) помогут в будущем не растеряться, и 
ребенок сможет спокойно изъясниться в какой-
либо ситуации. Конечно, рано говорить о том, 
чтобы ребенок на данный момент отвечал по- 
эстонски, но радует, что хотя бы понимает.

Надо сказать, что нам очень повезло с учи-
телями: Елена Евгеньевна, учитель Мария и 
помощник учителя Диана Андреевна, которая 
также общается с детьми на эстонском языке. 
Они очень заботливые, чуткие, ответственные, 
одним словом — профессионалы своего дела, 
поэтому мы точно добьёмся успеха. 

Хочется заглянуть в будущее, представить, 
как пойдут дела у ребенка после окончания гим-
назии, кем он станет. Мы верим, что, зная госу-
дарственный язык, он с легкостью справится с 
достижением целей. Он получит хорошую про-
фессию, найдет работу по душе и скажет нам 
«Спасибо». Спасибо за то, что когда-то прило-
жили все усилия, чтобы он выучил язык и стал 
тем, кем стал.

Nadežda Tikhon,
Davidi ema

Kuni 2012. aastani oli Pärnu linn keelekümb-
luse metoodika rakendamisega lasteaias ja 
koolis üsna tagasihoidlik. Mingist ajast oli 

meis juurdunud arusaam, et enne uue keele õppi-
mist peaks laps valdama täiuslikult oma emakeelt. 
Ometi oli kõikides eesti õppekeelega lasteaeda-
des ja koolides mingi muu koduse keelega lapsi. 
Puudusid piisavad võimalused ja oskused toetada 
nende laste hakkamasaamist eesti keeles, lapsed 
pidid rohkem lootma iseendale, oma perele ja 
sõpradele. 

Esmane kokkupuude keelekümblusmetoodi-
kaga toimus meie jaoks Narva lasteaias Päikene. 
Pärnus valmistusime avama osalise keelekümblu-
sega rühmasid vene õppekeelega lasteaias Kelluke.

Otsisime lahendusi tervet linna silmas pidades 
ja otsisime ka uusi väljakutseid. Ja ennäe: koha-
lik omavalitsus sai kutse osaleda infopäeval, kus 
tutvustati kahesuunalise keelekümbluse mudelit. 
Selle mudeli puhul oodati keelekümblusvõrgus-
tikuga liituma kohalikke omavalitsusi, et tagada 
lasteaias alustatava õppe jätk koolis. 

Olime võlutud uuest väljakutsest, sest
- teist keelt saavad koos õppida eesti ja 

vene kodukeelega lapsed, tuge pakutakse 
mõlema keele arenguks;

- projektis osalemisega kaasneb koolitus (võr-
gustikku vastu võetuina tõdesime, et selli-
sel tasemel koolitustega polnud me varem 
kokku puutunud).

Haridusosakond asus läbi rääkima eesti töökee-
lega lasteaiaga Trall. Miks just see lasteaed? Põhjusi 
oli mitu:

- lasteaias oli sellest piirkonnast 39 erineva 
koduse keelega last;

- olemas hästi toimiv meeskond: vanemõpeta-
jad Virve Lõhmus ja Kristina Paštšenko ning 
innukad direktor Külli Tiismaa ja õppeala-
juhataja Ester Metsalu; 

- kahtlustest hoolimata oli lasteaed valmis 
rakendama uut lähenemisviisi, kahesuuna-
lise keelekümbluse mudelit;

- haridusosakond oli kindel lasteaia jätkusuut-
likkuses: mudeli rakendamine hakkab laste-
aias järk-järgult laienema.

Võrgustikuga liitumise üks tingimustest oli kok-
kulepe kooliga selle mudeli jätkamise kohta. Saime 
nõusoleku Pärnu ainukeselt vene õppekeelega 
koolilt, Tammsaare koolilt, kellega on olnud väga 
tõhus koostöö.

Esimesed koolitused sisendasid meisse veelgi 
enam positiivsust ja lootusrikkust.

Nii see Pärnus algas

Tralli lasteaia lapsed koolielu uudistamas  ▲

Kahesuunalise keelekumbluse programm, esimesed kohalikud omavalisused liitusid programmiga 2013. aastal
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Mudel eeldab rühmas kümmet vene kodu-
keelega ja kümmet eesti kodukeelega last. Olime 
veendunud, et vene kodukeelega laste leidmine ei 
ole probleemiks, küll kahtlesime eesti kodukeelega 
perede innukuses. Meie üllatuseks kujunes olukord 
vastupidiseks, mis tegi õpetaja Kristina töö esialgu 
väga keeruliseks. Kohalik omavalitsus otsis koos-
töös lasteaia direktoriga potentsiaalseid peresid, 
kes võiksid sellise metoodika vastu huvi tunda.

Kolmeaastaste lastega alustamine on välja-
kutse ka tavarühmas ja keelekümbluses tundus 
see topelt keeruline. Tänaseks on õpetajate tublit 
tööd märgatud: õpetajad Virve Lõhmus ja Kristina 
Paštšenko said Pärnu linna ja Pärnumaa aasta õpe-
tajateks 2016. aastal ning üleriigilise tunnustuse 
galal „Eestimaa õpib ja tänab“ lasteaiaõpetajate 
kategooria nominentidena. 

Väga sisutihedad on olnud kohtumised projek-
tiga liitunud lasteaedadega Tapal, Tallinnas. Meie 
meeskond on saanud osaleda suurepärastes kooli-
tustes ja kaasa teha õppesõite väljaspool Eestit:

- õppereisil Minneapolises (USA) käisid õpe-
tajad Virve ja Kristiina;

- Pihkvas ja Petseris käisid lasteaia ja kooli 
õpetajad ning alushariduse peaspetsialist; 

- Barcelona õppereisil osalesid lasteaia direk-
tor ja õppealajuhataja; 

- ees ootab Iirimaa-reis.
Õppereisidest oleme andnud ülevaate Pärnu 

linna lasteaedade juhtidele ja õpetajate ühenduste 
liikmetele.

Pärnu linn on sellest kogemusest ainult õppi-
nud ning soovime jätkata selle metoodika raken-
damist süsteemsemalt nii lasteaias kui ka koolis.

Meie veendumust keelekümbluse vajalikkuses 
kinnitab nii eesti kui ka vene kodukeelega laste-
vanemate soov võimaldada lastel hakata varakult 
teisi keeli omandama. 

Marga Napp
Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna

alushariduse peaspetsialist

See on olnud meie jaoks väga huvitav, aren-
dav ja imeline teekond. Oleme tänulikud 
võimaluse eest selle „supi“ sisse sattuda. 

Tegelikult oleme tundnud, nagu kuuluksime välja-
valitute hulka. Keelekümblejate seltskond, kuhu 
meil on olnud rõõm kuuluda alates 2012. aastast, 
on olnud alati soe, südamlik ja sõbralik. Oleme 
juurde saanud palju häid sõpru. Me ei ole tund-
nud end kunagi üksijäetuna, toetus meile ja usk 
meisse on olnud väga tajutav. See on ühelt poolt 
südantsoojendav, samas tekitanud vastutuse – olla 
nende ootuste vääriline. Ja muidugi need erinevad 
võimalused, mis meile on pakutud õppereiside, 
konverentside, seminaride, koolituste jms näol. 
Meil on olnud võimalus tutvustada oma asutust 
nii Eestis kui ka väljaspool. Võimalusi oleks olnud 
rohkemgi, kui vaid ise oleksime jaksanud. Kindlasti 
on saadud kogemused arendanud meid nii juhtide 
kui ka õpetajatena. 

Külli Tiismaa
lasteaia Trall direktor

•  •  •

Käisime lasteaias Trall kahesuunalise keele-
kümbluse rühma laste ja õpetajate tegevus-
tega tutvumas. Nelja-aastased lapsed kasu-

tasid erinevates õpiolukordades ja suhtlemisel 
kaaslaste ning õpetajatega nii eesti kui ka vene 
keelt, neile ei valmistanud erilisi raskusi ühelt kee-
lelt teisele lülituda. Venekeelse õpetajaga suheldi 
rõõmsasti vene keeles ja eestikeelse õpetajaga 
eesti keeles. Ei mingeid probleeme ega takistusi! 
Samas oskasid need lapsed kasutada rääkivaid 
seinu. Kes ei saanud ise hakkama, pöördus kõige-
pealt mõne kaaslase poole. Mõni ettevõtlikum ja 
agaram laps pakkus oma abi ka kaaslastele. Kahe 
ja poole aastaga olid need lapsed harjunud üks-
teist abistama. Väikesed kakskeelsed inimesed oma 
rõõmsa meele ja asjalikkusega lisasid meisse usku, 

et erinevate keelte õppimine aitab omandada 
paremini ka oma emakeelt. 

Tammsaare kooli ja linna haridusametnike 
ühine soov on, et Tralli lasteaia kahesuunalise 
keelekümbluse rühm võiks jätkata kooliteed kee-
lekümbluse viieaastase kogemusega Tammsaare 
koolis, millest võiks kujuneda mitme õppekeelega 
kool Pärnus. Kas tulevikus on Tammsaare koolis 
tegutsemas vene ja eesti õppekeelega klassid, 
vene-eesti-inglise õppekeeltega klassid või mis 
iganes keelega klassid? Sellele küsimusele saame 
vastuse ühiselt tegutsedes. Oleme veendunud, et 
mitmes keeles õppimine aitab luua igas mõttes 
avarama ja rikkama tuleviku. 

Tammsaare kooli eripära ei ole ainult keele-
kümblus, vaid ka see, et siia on õppima asunud 
lapsi eesti koolidest ja kooli läheduses elavatest 
eesti peredest. Hea on tõdeda, et üha rohkem las-
tevanemaid soovivad, et nende lapsed oskaksid ka 
vene keelt. Hea näide on meil tuua eelmise õppe-
aasta algusest, kui Mai kooli remondi ajaks paigu-
tati selle kooli kolm eesti õppekeelega algklassi 
neljaks kuuks Tammsaare kooli klassiruumidesse. 
Olime veidi murelikud, kuidas suhtuvad sellesse 
kummagi kooli lastevanemad, õpetajad ja õpila-
sed. Esimesel nädalal tekkis kohanemisraskusi, 
kuid nelja kuu möödudes tõdesid kõik asjaosalised, 
et kahes keeles õppimine ja aktiivne suhtlemine on 
põnev õppimisviis. 

Eelmise õppeaasta seminaril aitasid Minnes-
ota ülikooli professorid Diane Tedick ja Tara For-
tune seada sihte kahesuunalise keelekümbluse 
mudeli lasteaiast kooli ülemineku kavandamiseks. 
Missugune saab olema koolimudel konkreetse 
piirkonna lasteaia ja kooli omapära ja tingimusi 

arvestades?  Pärnu meeskond kavandas oma 
mudeli, mille eesmärkidena sõnastasime: kasva-
tada austust oma ja teiste kultuuride ning keelte 
vastu, toetada nn akadeemilise keele arengut 
õpetavaid sisusid ja keeli arvestades. Kõige selle 
aluseks on liikumine ühiste arusaamadeni nii 
õppekorralduses kui ka metoodikas, koostöös ja 
paljus muus, mille suunas selle seminari käigus ka 
liikusime. Pärnu koolimudelis näeme näiteks, et I 
kooliastmes õpitakse 45% ajast eesti keeles, 45% 
vene keeles ja 10% inglise keeles. Inglise keelt õpi-
takse inglise keele tundides, aga ka teiste ainete 
tundides. II ja III kooliastmes kolmandas keeles 
õpetatava osakaal suureneb.

2018/19. õppeaastal on Tammsaare kooli kahe-
suunalise keelekümbluse meeskond  seadnud 
sihiks teha sisukamat koostööd Tralli lasteaiaga 
ja teiste koostööpartneritega, osaleda aktiivselt 
jätkukoolitustel ja -seminaridel, olla usinad uute 
ning huvitavate praktiliste kogemuste korjel, jõuda 
ühtsele seisukohale, kuidas korraldada õppetööd 
kahesuunalises klassiruumis.

Oleme alles kahesuunalise keelekümbluse tee 
alguses, teeme sellel esimesi arglikke ja ebakind-
laid katsetusi, kuid siht on meil selge – sammume 
ühtse Eesti kooli suunas.

Virve Laube
Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna

üldhariduse peaspetsialist

Reet Merilaine
Pärnu Tammsaare kooli õppealajuhataja ja 

keelekümbluskoordinaator
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Kust algab kodumaa? Kas ta algab riigipiirist? 
Igal inimesel on selle kohta kindlasti oma 
arvamus. Minu arvates ta algab sellest lin-

nast, kus sa oled sündinud ja kasvanud. Kodumaa 
on seal, kus on sinu kodu ja perekond. Minu jaoks 
on isamaa meie ilus ja roheline Tallinn. Siin elan 
mina ja minu armsad vanemad. Siin on minu pari-
mad sõbrannad, kool ja lemmik, tantsuteater Polly.

Mõned noored inimesed lähevad õppima, tööle 
või elama välismaale. Igal suvel mina puhkan oma 
vanematega välismaal. Aga ükskõik kui kaua oled 

välismaal, ikka tahad oma koju tagasi. „Külas hea, 
aga oma kodus kõige parem!“ ütleb rahvatarkus.

Angelika Rõžkova

•  •  •

Igal inimesel on oma kodu. Mõned mõtlevad, 
et nende kodu on linn või riik. Aga mul on kaks 
kodu. Üks on korter, kus ma elan, aga teine on 

kool, kus ma õpin. Kool on minu teine kodu, sest 
seal olen pool oma päevast viis päeva nädalas. 
Seda on ju palju. Me ei saa ilma koduta elada. See 
on nagu hingamine meie elus. Minu kodu saab olla 
ainult seal, kus mina saan üksi olla või oma perega 
ja tunda ennast kaitstuna.

Amelia Ait

•  •  •

Mulle väga meeldib elada Eestis. Siin on 
väga ilus ja kena loodus. Meri on õhtul 
väga kaunis. Talved ei ole väga külmad 

ega ka väga soojad. Eestis elavad mu sugulased, 
vanemad, sõbrad ja kaaslased. Sel põhjusel ei 
taha ma siit ära sõita. Siin elavad head, toredad 
inimesed. 

Jekaterina Brjakina

KEELEKÜMBLEJATE LOOMINGUT

Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumi
5. klassi õpilaste mõtteid kodust ja kodumaast

▲  Viktoria Bolezina, 2. kl, 2013/14. õ-a

Natalja Aleksandrova, 5. kl  ▲
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Eestimaa

Eestimaa,
nii kaunis oled sa!
Siit lahkuda ma ei taha,
sest pole ju paha
jalutada su looduses,
põhjatuule hoovuses.
Su põllud ja karjamaad,
metsad ja marjamaad,
meri, järved ja jõed,
esivanemate tõed
kallimast kallimad on mulle,
tänutundest kummardan ma sulle.

Jekaterina Brjakina koos emaga

•  •  •

Minu Eesti

Eesti riik on väga väike,
aga väga, väga ilus.
Eestis paistab harva päike,
see on väike miinus.

Sinine, must ja valge – 
See on Eesti lipp.
Suitsupääsuke malbe –
see on me rahvuslind.

Eesti pealinn on Tallinn,
see on väga vana linn.
Mina armastan mu Eestit,
sest see on minu kodumaa.

Aleksandr Jakovenko

Sõprus pole selline tuli, mis eemal olles
niisama kustub

Mina jään ... Mina jään sinu parimaks sõb-
rannaks. Ühest küljest see on kerge, aga 
meil on ka palju, palju raskusi. Selline on 

meie saatus. Kuus aastat me õppisime koos. Saime 
aru, kui tähtsad oleme üksteisele, alles neljandal 
aastal. Me jalutasime koos, sõime koos, õppisime 
koos ja isegi käisime trennis koos.

Mäletan, et neljandal aastal ma terve nädala 
saatsin sind pärast kooli koju, sest elasime teine-
teise lähedal. Iga kord, kui ma sind saatsin, üritasin 
ära arvata sinu trepikoja PIN-koodi. Ükskord proo-
visin ma sellist kombinatsiooni: minu trepikoja PIN-
kood tagurpidi, siis minu lemmiknumber ja minu 
esimesed kaks telefoninumbrit. Minu üllatuseks oli 
see kombinatsioon õige. 

Viiendal aastal käisime juba igal pool koos. Kõik 
oli ideaalne. 

Kuuendal aastal jätkus kõik samamoodi. Keva-
del, kui oli soe, sõitsime koos jalgratastega kooli. 
Mäletan, kuidas sa ootasid mind promenaadi ees 
ja ma helistasin sulle, et küsida, kus sa oled, sest ma 
olin juba garaažide ees ja me olime hiljaks jäämas. 
Mäletan veel, kuidas me hilinemisega saabusime 
tasemetööd tegema, kiivrid käes, ning kuidas me 
leppisime kokku, et paneme kleidid selga. Muidugi 
meenub veel, kuidas me veetsime aega rulluisku-
del, kohtasime klassikaaslast jalgrattal ja jalutasime 

temaga poole üheteistkümneni õhtul, kuid järg-
mine päev oli koolipäev. 

Suvel me jalutasime ka väga palju, meil oli väga 
lõbus. Aga ma ei öelnud sulle ühte asja, mida olek-
sin pidanud ütlema juba ammu. Ei rääkinud, sest 
mõtlesin, et siis sa rohkem ei taha minuga sõber 
olla. Jah, olin rumal.

Mäletan, kuidas sa kurvastasid ja kuidas hak-
kasid nutma, kui ma lõpuks sulle rääkisin, kui me 
sõitsime sel päeval mere äärde. See varjatud asi 
oli minu kolimine teise linna. Mul on ausalt väga 
kahju, et niimoodi juhtus, aga ma ei saanud mitte 
midagi teha. Seda otsustasid minu vanemad. Sa ei 
kujuta ette, kui palju ma nutsin. Sul oli väga kahju, 
mäletan, kuidas sa rääkisid, et kui mõtled sellest, 
siis nutad. Aga sa ikkagi sõbrustasid minuga. Me 
käisime endiselt jalutamas, rannas, veekeskuses ja 
veetsime palju aega koos.

Pärast kolimist tahtsin ma igal nädalavahetusel 
tulla sinu juurde, kuid mitte alati ei saanud seda 
teha. Väga tihti räägime me poole ööni Skype’is. 
Kui on vaheaeg, siis ma tulen sinu juurde, sina 
minu juurde. See toimub nii juba viis kuud. Me ei 
riidle üldse, pole aega selleks. Mul on uued sõbrad 
ka. Sa tead seda ja suhtud sellesse hästi.

Mina jään sinu sõbraks igavesti. Ma loodan, et 
tunned samuti. Me oleme sõbrad veel kaua, täpse-
malt – terve elu. Meie sõprus pole selline tuli, mis 
eemal olles niisama kustuks.

Katarina Kuzubova, 13aastane 

▲  Vera Ljamtseva, 5. kl

Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumi õpilaste 
Eduard Vilde jutuvõistlusele kirjutatud töid

juhendaja Merike Pääru

▲  Jekaterina Petrova, 5. kl
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Mina jään jutu „Mina jään“ kirjutajaks

Mina jään jutu „Mina jään“ kirjutajaks. Olen 
üks poiss, kes õpib 7.K klassis. Ma olen 13 
aastat vana, tavaline poiss, kes ei erine 

teistest poistest. 
Oli tavapärane päev, ma läksin uniselt kooli, ma 

ei teadnud, et sel päeval ootab mind ees üks väga 
keeruline asi ... See oli töö teemal „Mina jään“! Ma 
arvasin, et see töö tuleb väga lihtne, aga Eduard 
Vilde jutuvõistluse loojad mõtlesid välja väga kee-
rulise asja.

Ma alustasin selle töö kirjutamist. Kirjutasin sel-
lest, kuidas ma jään sportlaseks ja kui tähtis see on. 
Jutt tuli 70 sõna pikk ja väga ebaloogiline, nagu 
kirjutas mulle minu eesti keele õpetaja e-kirjas 
vastuseks. Selle peale ma solvusin, sest ma väga 
üritasin kirjutada seda tööd hästi.

Ma ei suutnud väga kaua välja mõelda, millest 
kirjutada, sest mul oli ainult ülesanne e-koolis 
ja minu eelmine töö. Mul oli selle töö tõttu väga 
palju probleeme vanematega. Mul lihtsalt lõppe-
sid ideed otsa, aga vanemad tahtsid, et ma tege-
leksin kodutööga põhjalikult. Iga kord ähvardasid 
nad mind sellega, et kui ma ei hakka normaalselt 
õppima, siis hakkan tulevikus töötama Maxima 
kassas. Ma teadsin, et see ei ole tõsi, aga hakkasin 
siiski mõtlema sellest, millest lugu kirjutada. 

Korraga tuli mul pähe üks hea idee, kirjutan 
selle jutu teemal „Mina jään jutu „Mina jään“ kir-
jutajaks“. See oli parim idee, mille suutsin välja 
mõelda. Ma alustasin kirjutamist ...

Ma kirjutasin saja üheksakümne sõna pikkuse 
töö, aga teadsin, et see on liiga lühike ja pean kir-
jutama miinimum üks A-4 lehekülg. Ma istusin ja 
mõtlesin umbes kakskümmend minutit, mida veel 
kirjutada. „Võib-olla soovin palju õnne Eduard Vil-
dele?“ mõtlesin ma. „Ei, see on liiga ebaloogiline 
ja rumal, sest Eduard Vilde on ju surnud,“ arvasin 
viimaks ja kustutasin pool oma leheküljest. Ma sain 
aru, et tühja kõhuga ei tule mul loo kirjutamisest 
midagi välja. Läksin kööki ja tegin endale teed ning 
neli võileiba. 

 „Milleks sul on vaja nii palju võileibu?“ küsis 
ema.

„Ma kirjutan loovtööd Eduard Vilde jutuvõistlu-
sele ja ma tahan väga süüa,“ vastasin süüdlaslikult.

„Noh, mine siis, kirjuta oma tööd edasi,“ vastas 
ema mulle ükskõikselt.

Ma läksin oma tuppa ja jätkasin töö kirjuta-
misega. Ma muudkui kirjutasin ja kirjutasin seda 
tööd, sest tahtsin saada head hinnet. Selle töö 
peale kulus mul kolm päeva. Kui ma viimaks kirju-
tamise lõpetasin, olid vanemad rõõmsad, sest nad 
ei pidanud enam mulle pidevalt kordama: „Kirjuta 
siis ometi oma töö juba kord lõpuni!“ Kõik olid 
rõõmsad.

Sellega lõpeb jutt sellest, kuidas mina kirjutasin 
seda lugu. ;)

Mina jään lootma, et tuli hästi välja ja minu kol-
mepäevane töö ei läinud tühja.

Stefan-Dominik Ingerman,
13aastane

Siis lapsed käiksid koolis neli päeva ja kolm 
päeva puhkaksid. Ehitaksin uued koolid, las-
teaiad, basseinid, haiglad ja tehased. Noor-

tele peredele kingiksin uued, ilusad ja mugavad 
korterid. Ma tahaksin, et oleks rohkem häid inimesi 
ja inimestel oleks rohkem raha. Ma tahaks, et ini-
mesed ei suitsetaks ega tarvita alkoholi ja et meie 
ümber oleks vähem prügi. 

Ma aitaksin vanu inimesi. Ehitaksin rohkem uusi 
maju ja loomadele uued varjupaigad, et loomad 
ringi ei hulguks. Ehitaksin lastele rohkem mängu-
väljakuid, et lastel oleks, kus mängida. Ehitaksin 
igasse linna kino, teatri ja erinevaid tegevusmaju. 

Siis ma püüaksin teha nii, et igal kodutul 

Tapa vene põhikooli 3.a klassi õpilaste mõtteid teemal 
„Kui ma oleksin president“ 

inimesel oleks oma kodu. Ma tahaksin, et mu rii-
gis ei oleks sõda ja et kõik elaksid sõbralikult. Ma 
tahaksin, et meie riigis oleks tasuta haridus. Ma 
ehitaksin rohkem lastele mänguväljakuid ja meele-
lahutuskohti. Ma tahaksin, et inimesed elaksid ter-
vislikult. Ma tahaksin olla hea president, et mind 
kõik armastaksid.

Et inimesed saaks töö juurest rohkem raha ja et 
ema ja isa oleks rohkem kodus. Et inimesed aitaks 
rohkem vanaemasid ja vanaisasid. Tahaks, et ini-
mesed ei viskaks prügi maha ja hoiaks rohkem loo-
dust. Ei oleks meie maal vargaid. 

3.a klassi õpilased 2018 
(klassijuhataja Monika Läänemägi)

Rõõmus päev meie klassis  ▲Töö kiidab tegijat  ▲
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Minu tulevane elukutse – hambaarst

Tulevase elukutse valimine võib olla üks raske-
matest ja tähtsamatest otsustest, mis määrab 
inimese elu- ja arengusuunda kohe pärast 

põhi- või keskkooli lõpetamist. Mina ise olen see 
inimene, kellele meeldib planeerida oma tegevust 
pikaks ajaks ja hoida kõike toimuvat kontrolli all. 
Eelmisel aastal avastasin, et mind huvitab hamba-
arsti elukutse ning esimese karjääriõppekursuse 
raames uurisin ja kogusin infot hambaarstiks õppi-
misest, elukutsega kaasnevatest raskustest ja eri-
päradest, töötingimustest ja karjäärivõimalustest. 
Sel aastal otsustasin jätkata hambaarsti eriala uuri-
misega ning natukene rohkem süveneda kitsama-
tesse erialaharudesse. 

Eestis saab hambaarsti ametit õppida ainult 
Tartu ülikoolis hambaarstiteaduskonnas ning 
selleks, et ülikooli sisse astuda, on vaja sooritada 
akadeemiline test ja keskkooli matemaatika lai 
lõpueksam. Mina tahaksin õppida just Tartu üli-
koolis, sest see on Eesti prestiižikaim ülikool, mis 
pakub kõige kvaliteetsemat väljaõpet tulevastele 
spetsialistidele. 

Ma arvan, et hambaarsti amet sobib mulle just 
sellepärast, et olen vastutustundlik ja korrektne ini-
mene, kelle jaoks on teiste inimeste aitamine loo-
mulik ja isegi nauditav. Ma olen kiire õppija ning 
eeldan, et minu intellektuaalsed võimed ja isiklikud 
oskused on hästi arendatud. Hambaarstina peab 
inimene oskama patsientidega mitte ainult sallivalt 
suhelda, vaid ka nende muredele kaasa tundma. 
Ma olen huvitatud meditsiinist üldse ning inimese 
anatoomiast, füsioloogiast ja patoloogiast. Mulle 
tundub, et minu elu missiooniks peab olema väga 
tähtis ja inimkonna seisukohalt väärtuslik tegevus, 
mis oleks väljakutseterohke ning soodustaks pide-
vat enesearengut. Samas ma olen kindel, et olen 

võimeline hakkama saama raskete ülesannetega 
ja sellega, mida teised inimesed eelistavad vältida. 
Ma ei tahaks oma aega ega ressursse raisata sellele, 
mis ei tooks kasu mulle ega teistele, või sellele, mis 
on lihtne ja kõigile kättesaadav. 

Hambaarstiteaduskonna tudengid puutuvad 
paljude raskustega kokku, kuna õppimine üli-
koolis nõuab täielikku panustamist õppetöösse. 
Loengud ja praktikumid kestavad 6–9 tundi päevas 
ning õppematerjalid on väga tõsised ja mahukad. 
Hamba arsti edukus karjääris on otseselt seotud 
tema kogemuste ja oskustega, sest hambaarsti 
töö põhineb ajutööl ja aju praktilisel rakendamisel. 
Seega on vaja alustada tööd kohe pärast ülikooli 
lõpetamist ja töötada piisavalt palju selleks, et leida 
endale patsiente ja koguda vajalikku töökogemust. 

Õppeaasta alguses käisin konsultatsioonil kar-
jäärinõustaja juures, kellega arutlesime minu vali-
kut ning seda, milline töö võiks mulle sobida. Mina 
tegin järelduse, et meditsiin sobib minu tempera-
mendile parajalt ning ma liigun õiges suunas. Sellel 
aastal külastasin ka mitut üritust, mis aitasid mul 
rohkem teada saada valitud erialast. Näiteks käisin 
Ahhaa muuseumis inimkehade näitusel, kus uuri-
sin inimese eluteed ning seda, mis toimub kehaga 
erinevatel etappidel. Sügisel käisin ka Riias Pauls 
Stradinsi meditsiiniajaloo muuseumis, kus muu-
seumigiid rääkis sellest, kuidas ja kust sai meditsiin 
oma alguse. Novembris käisime klassiga Peterburis 
ja külastasime seal sõjaväemeditsiini muuseumit. 
Talvel toimus Tallinnas Tartu linna ülikoolide mess 
„Õpi Tartus!“, kus igal õpilasel oli võimalus tutvuda 
kõrg- ja ülikoolide sisseastumistingimuste ja paku-
tavate erialadega ning võtta osa töötubadest või 
kuulata erinevate inimeste ettekandeid. 

Viimaseks hambaarsti ameti uurimise sammuks 
oli minu jaoks olla töövari Maardu hambakliinikus 
hambaarst-kirurgi Mikhail Kuzmichi juures. Ma sain 

teada, mille poolest erinevad plommide paigalda-
mine ja hammaste eemaldamine ning mis oskusi 
nõuavad need protseduurid. Üllatuseks tuli see, 
et hambaarst-kirurg peab olema heas füüsilises 
vormis, kuna hammaste väljatõmbamiseks ei piisa 
teadmistest ja tehnikast, kasuks tuleb ka kehaline 
jõud.

Kui rääkida minu järeldustest, siis tahaksin 
öelda, et karjääriõppe teise kursuse raames püs-
titatud eesmärgid said täidetud ehk mina kesken-
dusin hambaarsti erialale ja uurisin seda põhjaliku-
malt. Kõik ettevõetud tegevused ameti uurimiseks 
olid minu jaoks päriselt mitmekesised, huvitavad ja 
inspireerivad ning minu tulevikuplaan on endiselt 
samasugune.

Ma olen väga tänulik, et meie kool ja õpetaja 
andsid mulle võimaluse uurida seda, mis mind 
huvitab, ning aitasid mul teha põhjendatud 
valiku! 

Laura Pitšugina
11.B klass

Minu tulevane elukutse – diplomaat

Juba põhikoolist saadik tahan ma saada dip-
lomaadiks. See ei olnud kõige kergem valik, 
kuid minu praegused saavutused kinnitavad 

selle õigsust. Minu suurim unistus on saada suur-
saadikuks ning sellise unistuse elluviimiseks vajan 
ma head haridust. Arvan, et parimat haridust Bal-
tikumis pakub Tartu ülikool. Ka selle ülikooli riigi-
teaduste õppekava on maailma 200 parima hulgas. 
Tartu on samuti ainuke tudengilinn Baltikumis ning 
seega pakub ta tohutult palju noortele mõeldud 
võimalusi aktiivseks ajaveetmiseks ja nooruse 
nautimiseks. 

Vaatamata sellele, et mul on juba kindlad 
plaanid õpingute jätkamiseks, mõtlen ma mõni-
kord siiski oma otsuse õigsuse peale. Mõte saada 

diplomaadiks ei tekkinud mul ise, vaid see oli 
pigem sõprade ja tuttavate soovitus. Minu kaasla-
sed märkasid, et juba põhikoolis olid mul olemas 
mitmed diplomaadi igapäevaseks tööks vajalikud 
oskused. Seda tõestas ka Eesti ÜRO simulatsioo-
nimängu tulemus, kuna selle käigus oli mul või-
malik need oskused proovile panna. Arvan, et olen 
lihtsalt harjunud igapäevase väitlemisega ning 
tunnen, et see tuleb mul väga hästi välja. Teiselt 
poolt tunnen ka seda, et diplomaadiks saamine 
ei paku minule tõelist väljakutset: minu armastus 
selle elukutse vastu põhineb sellel, et mitmed vaja-
likud oskused ja teadmised on mul juba olemas 
ning vaja on vaid omandada teaduskraad. 

Ma usun, et väitlemisoskus on diplomaadi töös 
ülimalt vajalik. Õnneks on mul olnud palju võima-
lusi seda praktiseerida nii ametlike ürituste ajal kui 
ka selle kursuse raames. Pidin ka töövarjupäeval 
vestlema mitmete diplomaatide ja ühiskonna-
tegelastega, kusjuures nende küsimused ei olnud 
sugugi lihtsad või üldised. Kuna soovin arendada 
diplomaatiat ärinduse sfääris, on vajalik ka majan-
duslik mõtlemine. Seda sain proovile panna nii 
majandusolümpiaadil kui ka mitme tele- ja raadio-
saate ajal. Selle aasta jooksul püüdsin keskenduda 
ka rahvusvahelisele õigusele, kuid veendusin, et 
vajalikud oskused ja iseloomujooned selle suuna 
uurimiseks mul puuduvad. Rahvusvaheline advo-
katuur nõuab inimestelt eeskätt kaitsmise oskust, 
aga minu peamine taktika on alati olnud pidev rün-
nak. Ka ei paku juuraõpingud nii palju paindlikkust, 
võrreldes riigiteaduste ja rahvusvaheliste suhete 
õppekavadega. Keskendudes jälle peamistele dip-
lomaadiomadustele, võib mainida ka täpsust, kor-
rektsust ja viisakust. Mul on rõõm näha, et testid 
ja nendele järgnenud vestlus karjäärinõustajaga 
kinnitasid, et mul on ka need omadused olemas. 
Suureks üllatuseks on olnud see, et mul on üsna 
hea protokolli tundmise oskus. Ametlik diplomaa-
tiline protokoll on minu arust kõige keerulisem 
etiketisüsteem maailmas, kuid eelteadmised selle 

Tallinna Pae gümnaasiumi õpilaste esseed



58 SADAKOND LUGU KEELEKÜMBLUSEST 59KEELEKÜMBLEJATE LOOMINGUT

kohta on mul juba olemas. Seda sain kinnitada 
lõuna ajal Soome saatkonnas ja välisministeeriumi 
külastamise käigus.

Pean tõdema, et ka minu valitud elukutse 
puhul esineb raskusi. Suurim raskus on ikkagi 
eri ala laiapõhjalisus ning võimatus keskenduda 
ühele kindlale suunale kohe pärast ülikooli lõpe-
tamist. Ka minu poolt loodud võrgustik ja head 
suhted ametite esindajatega pigem vähendavad 
moraalset võimalust muuta enda valikut, kuid 

samas suurendavad motivatsiooni jätkata tööd ja 
õpinguid.

Kokkuvõtteks saan vaid öelda, et olen oma 
valikuga rahul ning kursuse raames omandatud 
teadmised ja kogemused aitavad mul ka edaspidi 
uurida diplomaadi elukutset ning kaaluda olemas-
olevaid õppimisvõimalusi.

Andrei Pankratov
11.B klass

2017. aasta veebruaris oli avatud 
laste kunstitööde näitus „Sini-
must-valge“. Omanäolistest 
töödest pandi kokku raamat, 
milles on ka kümne keelekümb-
luslapse tööd.

Salatilugu

Lapsed istuvad rühmatoas ringis ning laulavad 
emadepäevaks õpitavat laulu: „Kõige kallim ilmas 
mulle emake, tema hellad silmad meeles alati.“ 

Lapsesuu

Äkki küsib üks laps: „Õpetaja, aga miks me laulame 
„salati“?“

Kirja pannud Tallinna Loitsu lasteaia 
õpetaja Tiina Valdt

Sinimustvalged tööd Tallinna lasteaia Delfiin 
keelekümblejatelt

►  Linda Tšernetšova.

Kuldnokad saabusid

Amelia Bliznjuk. Vaal  ▲

Mykhailo Yaroshenko. Talv  ▼

Mihhail Tšubarev. Rukkilill  ▲

◄  Margarita Feskov. Minu maja 
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Me kõik ja igaüks meist oleme osake meie 
imekaunist maast. Meie maa igas nurgas 
tunneb Eesti sünnipäevast rõõmu nii täis-

kasvanu kui ka laps. Meie vahvad ja armsad lapsed, 
mis sest, et alles pisikesed kodanikud, kes käivad 
veel lasteaias, on täis tahtmist õnnitleda kodu-
maad juubeli puhul. On ju Eesti sünnipäev meie 
kõigi pidupäev. Kõik lasteaias aasta jooksul Eesti 
sajandale sünnipäevale pühendatud üritused lõid 
piduliku meeleolu, jätsid hea mulje ning täitsid 
uhkusega oma kodumaa üle.

Festival „100 tantsusammu“ otsustati korral-
dada Sillamäe kultuurikeskuses, et kõik soovijad 
ja kutsutud saaksid vaadata ning tunda vaimus-
tust selle üle, kuidas lapsed on omandanud mitte 
ainult eesti suhtluskeele, vaid ka rahvatantsuosku-
sed. See saigi teoks. Jaaniussikese lapsed ja nende 
õpetajad olid peamised osavõtjad, lasteaed ise oli 
peakorraldaja. Toimus tõeliselt tore ja lõbus laste 
ja täiskasvanute pidu, kus valitsesid üksmeel ning 
sõprus. Pidu oli pühendatud rahvaluulele, -tant-
sule ja -mängudele. Arvukalt oli külalisi, nagu 

EESTI VABARIIK 100

Tantsufestival „100 sammu tantsuõppes“
Sillamäe lasteaias Jaaniussike

◄  Aljona Kjasperova, 4. kl, 2017/18. õ-a
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tahtsimegi näha, aga kohti jätkus kõigile. Palju oli 
lasteaia Jaaniussike lapsi ja nende vanemaid. Kut-
suti külalisi Sillamäe Eesti põhikoolist, kes esitasid 
viise Eesti kõige vanemal ja populaarsemal keelpil-
lil kandlel, mida peetakse pühaks pilliks. Kõik peol 
osalejad tunnetasid, kuivõrd meloodiline pill on 
kannel, mille tõttu seda kutsutakse eesti muistseks 
harfiks. Külalised eesti lasteaiast Pääsupesa esitasid 
eesti rahvatantse. 

Kõigile peol osalejatele valmistati festivali 
logoga märgid, mis lisasid uhkustunnet iga festivali 
väikese ja suure külalise hinge. Peo vältel lavastati 
huvitavaid pildikesi, lapsed osalesid lavastuses, esi-
tasid eesti laule, mitmeid rahvatantse ja mänge, 
kaasates saalist külalisi. Peeti kinni vanadest rahva-
kommetest ja tähistati rahvakalendri tähtpäevi, 
näiteks jüripäeva. Sel päeval alustas vanarahvas 
kevadiste põllutöödega, mis kestsid mihklipäevani. 
On ju seegi kogemine tunnetuslikult tähtis nii laste 
kui ka täiskasvanute jaoks. 

Festivali „100 tantsusammu“ peamine eesmärk 
oli tekitada vaatajas huvi eesti rahvatantsude, 

nende omapära ja mitmekesisuse vastu, selle pärast 
kutsutigi külalisi tantsudes osalema. Jälgides lavas-
tuste arengut kogu peo jooksul, võis tunda end 
osana muistsest Eestist, saada osa tolle aja komme-
test ja tantsudest, mida on hoitud elavana senini. 
Tõepoolest oli meeldiv tõdeda, et olen osa meie 
maast. Peab ütlema, et pealtvaatajad osalesid mee-
leldi sellel peol. Peo lõppedes kostitati kõiki osalisi, 
artiste, pealtvaatajaid ja külalisi maitsva koogiga, 
mis oli valmistatud vana eesti retsepti järgi ja mille 
küpsetasid lasteaia Jaaniussike hoolsad kokad. 
Kõik jäid väga rahule. Pidulik meeleolu, vaimustu-
nud lapsed ja ka kõik kohalviibinud – loomulik ja 
varjamatu rõõm!

Just nii, vahetult ja köitvalt omandavadki laste-
aia Jaaniussike lapsed eesti rahvaluulet ja -kombeid, 
õpivad kindlasti selgeks ka eesti keele. Me kõik 
peame aru saama, et niisugused üritused nagu „100 
tantsusammu“, mille korraldas lasteaia Jaaniussike 
kollektiiv, ühendavad meid kõiki. Muutume kokku-
hoidvamaks ja üksmeelsemaks. Armastame sind, 
Eestimaa! Palju õnne sünnipäevaks, Eestimaa!

ning said teada palju huvitavat leivast, mida küp-
setatakse Eestis. 

Lastevanemad võtsid ka aktiivselt osa ning aita-
sid lastega saadud teadmisi veel kord läbi töötada. 
Lasteaias on korraldatud pagari- ja kondiitripäev, 
kus lapsed said tutvuda pagari elukutsega. 

Lasteaias toimuvad emadepäeva- ja isadepäeva-
peod. See on hea võimalus näidata oma eesti keele 
oskust. Peod on alati rõõmsad ning on kasuks mitte 
ainult lastele, vaid ka vanematele. 

Jõulupeo jaoks palusid pedagoogid lastel selga 
panna Eesti metsloomade kostüüme. Enne seda, 
sügisel 2017, toimus projekt „Eesti metsloomad”.

Lastel oli võimalus saada uusi teadmisi ja proo-
vida olla ka loomade rollis. Pidu meeldis kõikidele 
väga! 

Meie keelekümblusprogramm on alles alanud, 
kuid tahaks tänada nii pedagooge kui ka lasteaia 
juhtkonda nende töö ja panuse eest. Meie lapsed 
omandavad eesti keelt hästi ning mina kui ema 
olen väga rahul meie pedagoogide tööga. Tahaks 
veel soovitada kõikidele kasutada võimalust ja 
panna oma lapsi keelekümblusrühmadesse, sest 
karta pole siin midagi. Keelekümblusprogramm on 
väga hea valik ja suurepärane võimalus eesti keelt 
õppida. Meie lapsed on meie on tulevik, seepärast 
meie kui lapsevanemad peame tegema kõik, et 
lapsed jääksid elama ja töötama kodukandis, saak-
sid headeks spetsialistideks meie riigis. 

Nadežda Kurilenko

Pidustused Kohtla-Järve lasteaias Pääsuke

Meie keelekümblusprogramm algas aastast 
2016, kui meie laps oli 3aastane. Mina 
olen lapse ema, lapse otsustasime panna 

keelekümblusrühma. Otsustasime panna lapse just 
sellesse lasteaeda, kuna näeme häid perspektiive 
tulevikus. Samuti töötavad lasteaias suurepärased 
pedagoogid. Meie laps käib rühmas nimega Võlu-
rid. See on osalise keelekümbluse programmiga 
rühm. Pedagoogid Natalja (eesti keel) ja Svetlana 
(vene keel) leidsid õige lähenemise lastele ja kor-
raldavad lastega õppe-kasvatustööd. Meie rüh-
mas toimub õppetöö nii eesti keeles kui ka vene 
keeles. Lapsed tutvuvad eestikeelse keskkonnaga 

mängulises vormis. Lasteaias on olemas kõik vaja-
likud õppematerjalid, mis aitavad lastel eesti keelt 
omandada (Bee-bot materjalid, Lego, Ozobot, digi-
taalne jutupliiats). 

Eesti 100 raames toimus lasteaias kontsert, 
mis oli pühendatud Eesti Vabariigi sünnipäevale. 
Valmistudes kontserdiks, õppisid lapsed laule ja 
tutvusid rahvatantsuga, samuti proovisid selga 
kostüüme. Eesti 100. aastapäeva puhul toimus ka 
laste tööde näitus. 

Projekti raames küpsetasid lapsed koos peda-
googiga (Natalja) leiba, mis sai teoks tänu Tartu 
Veski Matile. Lapsed said positiivseid emotsioone 
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13.02.2018 toimus Tallinna Järveotsa 
lasteaias ülelinnaline viktoriin „Elan 
Eestis ma“, mis oli pühendatud Eesti 

Vabariigi 100. sünnipäevale. Viktoriini oleme edu-
kalt korraldanud juba neljal aastal. 

Viktoriin oli jagatud neljaks osaks, küsimused 
erinevatest valdkondadest: Eesti, loomad, nende 
toitumine ja arvutamine. Samuti olid muusikalised 
vahepalad, ringmängud ja laulud. 

Viktoriin on mõeldud 5–7aastastele vene kodu-
keelega lastele. Iga aasta tulevad meile külla lapsed 
erinevatest lasteaedadest. Seekord osalesid üritu-
sel Tähekese ja Sinilille lasteaia lapsed, kokku 60 
last. Tallinna lasteaedade eesti keele kui teise keele 
õpetajad tulevad ka kogemuste vahetamiseks.

Üritus toimus ainult eesti keeles ja lapsed said 
näidata oma keeleoskust, esinemisjulgust, tähele-
panu ja teadmisi Eesti kohta. Nad mängisid, luge-
sid luuletusi ja laulsid laule oma kodumaast, oska-
sid esitada küsimusi ja vastata eesti keeles. Lapsed 

kinkisid Eestile oma teadmisi ja oskusi eesti keeles, 
kuid nende kodune keel on vene keel. Viktoriinis 
osaledes said lapsed teha koostööd rühmade 
vahel, tunda esinemis- ja võistlusmomenti, loovust 
ning sõprust. Osavõtmise eest said lapsed hea tuju, 
auhindu, maiustusi ja sõprade valmistatud rahvus-
sümboolikaga medalid.

Viktoriin on koostöövorm, mille abil saab jagada 
teadmisi ja kogemusi. Ürituse eesmärk on toetada 
õpetaja professionaalset arengut ja suurendada 
koostöövõrgustikku. Põhimõte on järjepidevalt 
tõsta lapse õpimotivatsiooni, esinemisjulgust, 
teadmisi ja eneseusku. Vigade tegemine on luba-
tud, nendest ju õpitakse.

Suurim kingitus on näha õnnelikke säravaid 
silmi nii lastel kui õpetajatel. Elagu Eesti!

Erika Sunelik
eesti keele vanemõpetaja

Eesti 100. aastapäeva raames toimus meil üri-
tus „Mitmerahvuseline Eesti“. Selle nädala 
eesmärk oli tutvustada lastele neid riike, kust 

mõned lasteaias käivad lapsed pärit on, näiteks 
Lätit, Soomet, Indiat jne.

Mängulises vormis toimunud üritused kulmi-
neerusid 23. veebruaril peoga, mis oli pühendatud 
Eesti 100. sünnipäeva tähistamisele. Pidu toimus 
eesti keeles. 

Kõik lapsed kogunesid hommikul saali, kus 
neid võttis vastu Sünnipäev. Sünnipäev ootas külla 
sünnipäevalast, kelleks oli Eestimaa ise. Eesti maa 
saabudes hakkas pidu. Eestimaa tutvustas oma 
sümboleid mõistatuste kaudu, mida lapsed ja 
Sünnipäev pidid ära arvama. Lapsed aga tegid 
Eestimaale kingitusi, lugedes luuletusi ja esitades 
tantse. Pidu lõppes tordi söömisega, mille oli küp-
setanud lasteaia kokk. 

Lapsed kasutasid aktiivselt oma eesti keele 

oskust. Nad arvasid ära kõik mõistatused, mida Ees-
timaa oli neile esitanud, vaidlesid Sünnipäevaga, 
kui too valesid vastuseid pakkus, lugesid julgelt 
eestikeelseid luuletusi ja tantsisid rõõmsalt tantse. 
Pidu õnnestus väga hästi ja kõik olid rõõmsad.

Oksana Sarapuu, õpetaja

Ülelinnaline viktoriin „Elan Eestis ma“ „Mitmerahvuseline Eesti“ – nädal Pärnu lasteaias Kelluke

◄  Meie rõõmus pere

Tallinna Tähekese lasteaias laulsid Eesti Vabariigi 
100. sünnipäevapeol õpetajad koos vanema rühma lastega

2017. aasta septembris moodus-
tati Tallinna Tähekese lasteaias 
õpetajate laulukoor. Koori ees-
märk on eesti keele ja kultuu-
rialaste teadmiste arendamine. 
Laulukeeleks on sel vahval kooril 
vaid eesti keel. 

Koorijuht on Kaie Külasepp, 
kes on Bel Canto laulustuudio 
juhendaja. Üheskoos valitakse 
repertuaar ja oma uusi keelelisi ja 
muusikalisi teadmisi kasutatakse 
nii igapäevatöös kui ka pidudel.

Õpetajad Ebe-Kai Vares, Rita Tasane, Marju Üle  ▲
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Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks viis Haa-
bersti vene gümnaasium koos Tabasalu ühis-
gümnaasiumi ja Loksa gümnaasiumiga ellu 

projekti „See kaunis eesti keel“, mille raames said nii 
eesti kui ka vene emakeelega lapsed õppida keelt 
sõbralikus ja mitteformaalses keskkonnas. 

25. jaanuaril toimus ühisprojekti „See kaunis 
eesti keel“ esimene üritus. Kolme kooli 5. klasside 
õpilased külastasid Rocca al Mare vabaõhumuu-
seumit, kus nad tutvusid vanaaegse koolipäevaga. 
Noored lugesid vanas eesti keeles, rehkendasid ja 
kirjutasid sulega. Samuti said lapsed teada küün-
lapäeva traditsioonidest ja tegid ise lambarasvast 
küünlaid. 

9. veebruaril toimus Haabersti koolis intellek-
tuaalne mäng „Kus? Mis? Millal?“. Igast koolist oli 
12 võistlejat ja kõikide koolide lapsed mängisid 
segavõistkondades. Küsimused olid Eesti geo-
graafia, kultuuri, kunsti, muusika, arhitektuuri ja 
ka traditsioonide kohta. Valiti ka parim mängija, 
kelleks osutus Mattias Mets Tabasalu koolist. Tema 
oli ainuke, kes teadis, kui suur on meie riigi pindala. 
Kõik mängijad said kooli viia põneva Eesti-teema-
lise mälumängu ja liitsõnade mängu. 

23. veebruaril said kolme kooli 80 last kokku, et 
teha üks Skype’i kõne, milles nad saatsid üksteisele 
tervitusi ja õnnitlusi Eesti sünnipäeva puhul. Lap-
sed laulsid isamaalisi laule ja lugesid oma lemmik-
luuletusi, mis olid samuti pühendatud kodumaale. 

5. aprillil toimus Haabersti koolis projekti viies 
üritus. Koos vaadati filmi „Supilinna salaselts“. Filmi 
vaatamise käigus täitsid noored töölehte, kuhu 
panid kirja mõtted, mis neil filmi vaatamise ajal 
tekkisid. Saadud kogemusest oli neil kasu ka järg-
mistes projektikohtumistes. 

17. mail jagati lapsed segameeskondadesse, 
koos olid nii eesti kui ka vene emakeelega lapsed. 
Meeskonnad pidid läbima viis peatust, igas pea-
tuses tuli lahendada üks ülesanne. Ülesanded olid 
väga mitmekesised. Esimeses toas tuli koostada 
ristsõna koos vaadatud filmi „Supilinna salaselts“ 
põhjal. Teises toas pidid noored vastama Kahooti 
keskkonnas erinevatele küsimustele Eesti ajaloo, 
traditsioonide, tuntud inimeste ja sündmuste 
kohta. Kolmandas toas olid põnevad keelemän-
gud nii eesti kui ka vene keeles. Eesti lapsed said 
praktiseerida vene keelt ja vastupidi. Neljandas 
toas oli loominguline ülesanne: joonistada suurele 

tapeedirulli lõigule täissuuruses inimene ja panna 
ta riidesse nii, et uue tegelase stiil oleks tänapäeva 
moe ja Eesti rahvariiete segu. Viimases toas said 
noored end veidi liigutada. 10. klassi õpilane 
Monika Bagel õpetas neile tantsuliigutusi. Ürituse 
lõpus sai neid tantsuliigutusi rakendada vinges 
tantsus. Selle ürituse raames said erinevate koolide 
noored veelgi paremini läbi ja nii mõnigi õpilane 
sai endale uue sõbra. 

4. juunil toimus viimane projektiüritus. Seekord 
oli tegemist keelekohvikuga, kus kolme kooli õpi-
lased said viimast korda suhelda ja veeta mõnusalt 
aega. Õpilased jagati segameeskondadesse ning 
esimene ülesanne oli leida ruumist inimene, 
keda iseloomustaks üks väide (kes kardab usse, ei 
söö šokolaadi, kellel on rohelised silmad ja palju 
muud). Noored said veelgi paremini tuttavaks. 
Järgmise ülesandena said õpilased lahendada rist-
sõna, mille nad ise maikuus koostasid. Kolmas üles-
anne oli kirjutada lühike arvustus filmile „Supilinna 
salaselts“, mida vaadati koos aprillis. Üks õpilane 
oli ajakirjaniku rollis ja teine oli tuntud filmikriitik. 
Tulid väga vahvad ja sisukad lood. Lõpus andsid 

kõik projektis osalejad üksteisele tunnistused ja ka 
tagasisidet projektile. Oli palju positiivseid aspekte. 
Näiteks tõid õpilased välja, et said uusi sõpru ja 
head keelepraktikat. Lapsed nautisid rühmatööd 
ja toredat koostööd teiste koolidega. Osalejad 
andsid ka ausat tagasisidet selle kohta, mida võiks 
järgmise projekti elluviimisel arvesse võtta. Näiteks 
tõid noored välja, et mugavam oleks töötada väik-
semates rühmades ja ülesannete täitmiseks oleks 
vaja rohkem aega. Igaüks tõi välja ka seda, mida ta 
selle projekti raames õppis. Õpilased vastasid, et 
õppisid töötama meeskonnas, rääkima teises kee-
les, tegema küsitlusi, lugema ilmekalt luuletusi ja 
palju muud. Üks õpilane vastas: „Mulle meeldis, et 
õppimine oli seikluslik ja kasulik.“ 

Ürituse lõpus said kõik lapsed süüa koos kringlit 
ja jagada muljeid juba mitteformaalses keskkon-
nas. Jääme lootma, et sellel projektil on tulevikus 
ka järg.

Marina Rüütel, Marina Šaab ja 
Jevgenia Uusväli

projekti juhid

See kaunis eesti keel

▲  Etluskonkursi võitja Tabasalu ühisgümnaasiumist▲  Ristsõna koostamas Projektis osalejad EV 100 teemalisel viktoriinil  ▲
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EV 100 ei juhtu iga päev. Igal pool Maarja-
maal tähistati seda sajakordselt. Meie 
12. klassi õpilane Roman Boriskin pani 

paberile kaunid read ja pöördus rahva poole tele-
viisori kaudu. Tema kõnet näidati linnavalitsuse 
sünnipäevavastuvõtul.

12. klassid otsustasid testida 9. klasside ja güm-
naasiumiklasside teadmisi. Huvijuhi abiga korral-
dati 10peatuseline „ Eesti mäng“, kus õpilased said 
tantsida kaerajaani, arvata ära kuulsaid eestlasi, 
tunda Eesti firmasid ja kaarti, ära arvata retsepte, 
visata uppi 100 kurikat ja vastata viktoriiniküsimus-
tele. Terve kool oli täis nuputamist, võistlusvaimu 
ja sõbralikku konkurentsi. Samal päeval korraldas 
direktor meie tublimatele õpilastele ka vastuvõtu. 

Kõlas kaunis klaverimuusika, kõik olid pidulikult rii-
des. Tundsime uhkust ja tähistasime hästi õppimist!

EV100 pidulik aktus

Vabariigi aastapäeva eelsel reedel õnnitles direktor 
isiklikult kõiki õpilasi. Lauad olid lookas kiluvõi-
leibadest ja Eesti toidust. Iga päev võiks kool nii-
moodi alata, arvasid lapsed. Kui armsalt olid riides 
aktuse päevajuhid Jekaterina ja Lev, kandes rahva-
riideid! Nii pisemad kui ka suuremad õpilased tulid 
lavale ja lugesid luuletusi ning laulsid. Nii õrnalt, 
soojalt kõlas eesti keel! Kui 10. klasside Evelin ja 
Anna esitasid Ott Leplandi „Kuula“, tekkisid kuula-
jatele külmavärinad. Väga põnev oli õpilastel kaasa 
lüüa ka ajalooõpetaja Olga ja tema õpilaste kor-
raldatud teadmiste kontrollis. Terve saal oli kilkeid 
täis: „Äge! Meil oli õige vastus!“ Sellel aastal Ahtme 
gümnaasiumisse tööle tulnud noori õpetajaid tänas 
direktor meenetega, enne seda lasi kuuldavale heli-
sevad tervitussõnad. Pisikesed olid rõõmsad, sest 
said aktuse lõpus koos ka kaerajaani tantsida!

Meie kool hindab õpilaste talenti. 9. ja 10. klas-
sid võtsid ette videoprojekti „100 fakti Eestist“, kus 
meie noored oma kodukanti ja riiki tutvustasid. Fil-
mis osales peagu 35 õpilast. Filmiti koolis, Ahtme 
linnaosas, Kohtla-Järvel, Tallinnas ning Pannjärvel. 
Fotokonkursile esitati ligikaudu 30 tööd. Parimad 
said auhinna.

Terve veebruari- ja märtsikuu oli meie kool sini-
mustvalget rõõmu täis. Palju põnevat ja helgeid 
mälestusi jääme meenutama pikaks ajaks. Loodame, 
et ka tulevik on sama põnev! Elagu Eesti ja elagu 
Ahtme! Elagu korda sada!

Krismar Rosin
Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi huvijuht

Eesti Vabariigi 100. aastapäev Kohtla-Järve
Ahtme gümnaasiumis

Milana Žerdeva, 2. kl, 2016/17. õ-a  ▲
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Veebruarikuus alustasid õpetajad koos las-
tega Pluto rühmas tegelemist robootikaga. 
Me kasutame robotit nimega Blue-Bot, kes 

tuleb meie rühma külla iga päev. Lapsed on väga 
rõõmsad, sest neile meeldib Blue-Botiga tegeleda 
ja mängida. Robot aitas lastel õppida geomeetri-
liste kujundite nimetusi, põhivärve ja numbreid 
eesti keeles. Lapsed on meil väikesed (kolmeaas-
tased), aga nad on omandanud algteadmisi prog-
rammeerimisest ning oskavad eesti keeles loen-
dada viie piires, tunnevad põhivärve ja teavad 
mõisteid „ette“ ja „taha“.

Elve Uukkivi ja Valeria Musatovas
Tallinna Loitsu lasteaia õpetajad

PÕNEVAD KEELEKÜMBLUSPÄEVAD

Ootamatu kingitus

Tegeleme robootikaga

Ühel tavalisel päeval läksime lastega õue jalu-
tama. Ilm oli ilus ja soe, lapsed rõõmsad. Sel-
lel päeval olid kõik rühmad lasteaia õuealal, 

minu rühma lapsed olid liivakastis, ehitasid midagi 
liivavormidega. Minu juurde tuli üks võõras mees 
ja küsis: „Kus asub õppealajuhataja kabinet?“ Mina 
näitasin ja läksin tagasi oma laste juurde.

Pärast tuli välja, et see mees tõi suure roboti 
transformeri meie lasteaeda. Lasteaia platsile sõi-
tis üks suur kollane auto, autost tuli välja mees ja 
siis tuli suur transformer. Tranformer oli nii suur, et 
õpetajad olid ehmatanud. Me küll ei mõelnud, et 
sealt tuleb nii suur ja tõeline Transformer Optimus 
Prime. Lapsed tundsid kohe, et see on filmikange-
lane. Lastel olid erinevad emotsioonid, mõned lap-
sed ehmatasid ja hakkasid nutma, karjusid: „Appi, 
appi, ta sööb meid ära!“ Teised olid õnnelikud, kal-
listasid robotit ja tegid temaga pilti.

Irina Jagonen
Lotte rühm Jõhvi lasteaedade Kalevipoja majas

Tore kingitus  ► Iga algus on raske  ▲

Mis juhtub?  ▲

Mõtleme veel  ▲
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Kevadine koolirõõm

Aprillis pööratakse suuremat tähelepanu 
lõimitud aine- ja keeleõppe, LAK-õppe ees-
märkide tutvustamisele ja väärtustamisele. 

Juba 2010. aastast on aprill LAK-õppe kuu.
Meie otsustasime sellel aastal pöörata eri-

list tähelepanu neile, kes alles sügisel kooliteed 
alustavad. Kutsusime külla Jõhvi lasteaedade 

kümblusrühmade lapsed, et tutvustada neile oma 
kooli õpitud oskuste, laulude ja tantsude kaudu. 

17. aprilli hommik oli täis siginat-saginat, sest 
toimus kooliastujate ning 1.a, 1.c ja 2.a klassi ühis-
üritus „Kevadine koolirõõm“. Ürituse eesmärk oli 
tutvustada kümblusõpet ja anda lastele julgust, et 
sügisel ootavad neid koolis sõbrad.

Õpilased esitasid mõned laulud ja tantsud, tore 
oli luulepõimik Sipsiku maja lastelt ja siis tantsiti 
koos. Meie koolis on ürituste traditsiooniks ühis-
laulmine. Säravate silmadega lauldi koos laulu „Mu 
koduke“. 

Seejärel meisterdati koos kevadised sinilillekim-
bud ja, rõõm südames, tuli väiksematel lasteaeda-
desse ja suurematel tundidesse minna.

Väikeste keelekümblejate kevadpidu

Kevadpidu on saanud noorematele keelekümb-
lusklassidele toredaks traditsiooniks. Kõikide klas-
side õpilased meisterdasid varakult kutsekaar-
did oma perele, et kõik saaksid aega planeerida 
ja peole tulla. Tulijaid oli palju ja see tegi rõõmu 
esinejatele! Iga laps tahab ju näidata, mida ta on 
õppinud ja harjutanud. 

Kontsert võttis kokku kevadised tähtpäevad ja 
oli kokkuvõte sellest, mida on õpitud. 

Peole andsid hoo sisse 2.a klassi õpilased. Nagu 
võluväel kerkisid vaatajate ette kevadistes värvides 
metsalilled, pikast talveunest ärganud putukad ja 
konnad ning lõpuks unimüts karu. Sõnaline osa 
vaheldus lauludega.

1.a, 3.a ja 4.a klassi õpilased lugesid luuletusi 
kevadlilledest ja laulsid emast. Etteasted vaheldu-
sid muusikapalade ja lustaka tantsuga.

Igal lool on algus ja lõpp. Kevadpeo lõpeta-

miseks tulid kõik esinejad ja õpetajad publiku ette, 
et laulda koos meie õpetaja Inge loodud laulu meie 
koolist.

Tugev aplaus oli tore tunnustus esinejatele ja 

pani peole kordamineku pitseri. Emad-isad ja vana-
emad-vanaisad olid õnnelikud, rahul ja tänulikud. 

Diana Astok

Kevad Jõhvi vene põhikoolis

Teatriring algkoolis

▲  Lustakalt tantsides ja … lõbusasti lauldes

Ahtme gümnaasiumi algkoolihoones tegut-
seb juba mitu aastat laste teatriring. Teat-
riringi tunnid toimuvad eesti keeles: lavas-

tused, mängud, loovtööd, dialoogid ja näidendid. 
Kõik see huvitab meie kooli lapsi väga. Selles ringis 
osalevad neljanda ja viienda klassi õpilased, aga 
suurem osa lapsi on viiendatest keelekümblusklas-
sidest. Teatriringi eesmärk on loova, intelligentse, 
elava kujutlusvõimega, julge ja iseseisva isiksuse 
kujunemisele kaasaaitamine. Õpitud mängud, 
tegevused ja ülesanded arendavad lapse tähe-
lepanu, keskendumisvõimet, esinemisjulgust, 
ilmekust, väljendusoskust, loovust, koostööd, 

kuulamist, mõtlemist, liikumist ja kõige olulise-
mat – julgust rääkida eesti keeles.

Me elame Ida-Virumaal ja meil on väga vähe 
kohti, kus lapsed saavad kasutada eesti keele tun-
dides omandatud teadmisi. Teatriringis ei karda 
lapsed vabalt rääkida, esineda, jutustada oma 
kooli elust, oma perest, rõõmudest, oma sündmus-
test. Kogu vestlus toimub eesti keeles.

Iga õppeaasta alguses koostavad ringis osalejad 
koos teatrijuhiga kava terveks õppeaastaks. Meil 
on muidugi ka oma traditsioonid. Näiteks kadri- 
ja mardipäeva, sõbra- ja vastlapäeva tähistamine, 
jõulu-, Eesti iseseisvuspäeva ja emapäevakontserdi 

Teatriringis  ►
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ettevalmistamine ja korraldamine. Kooliringil on 
väga hea koostöö meie linna lasteaedade Kaku-
kese ja Punamütsikesega, kus on ka keelekümblus-
rühmad. Iga aasta novembrikuus käivad teatririn-
gis osalejad mardi- ja kadrisantidena lasteaedades 
tähistamas kadri- ja mardipäeva, kus nad koos väi-
keste keelekümblusrühmade lastega mängivad, 
tantsivad, laulavad, jutustavad kommetest ja näi-
tavad etendusi, mis on seotud selle rahvakalendri 
tähtpäevaga. Detsembris käivad meie teatriringi 
päkapikud jõululuuletuste, -laulude, -tantsude ja 
-näidenditega õnnitlemas keelekümblejaid jõu-
lude puhul.

Õppeaasta lõpus toimub meie algkoolis tava-
liselt teatrinädal. Selle nädala jooksul võib näha 

erinevaid etendusi, eesti muinasjutte ja lavastusi, 
kus hea meele ja rõõmuga ning suure huvi ja soo-
viga esinevad eesti keeles teatriringi lapsed. Külas-
tajad on mitte ainult meie kooli õpilased, vaid ka 
teistest meie linna koolidest ja lasteaedadest. 

Meie ringi eesmärk ei ole ainult lapse isiksuse, 
loovuse ja näitlejameisterlikkuse areng, aga oluline 
on see, et lastel kasvab huvi eesti keele ja kultuuri 
vastu, laieneb eesti keele sõnavara ja suureneb 
julgus suhelda eesti keeles. Siin luuakse selline 
keskkond, mis toetab eesti keele õpet ja sõbralikku 
suhtumist eesti keelde.

Anneli Kukk
Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi

eesti keele õpetaja

jutustama teistele rühmadele tehtud tööst. Päev 
oli nii huvitav kui ka kasulik. 

Teatripäev oli täis vaimustust ja loomingut: 
lapsed valmistasid terve päev maske ja kostüüme, 
päeva lõpus aga näitasid eesti keeles suurepärast 
teatristseeni. 

Ja muidugi – kuidas siis spordita? Terve eluviisi 
päeval tantsisid kõik sõbralikult zumbat, osalesid 
spordimängudes ja suplesid.

Laager meeldis nii õpilastele kui ka õpetajatele. 
Avastasime enda jaoks hulgaliselt huvitavaid Eesti-
maa nurgakesi, uurisime meie kodumaa loodust ja 
loomi, õnnestus olla näitlejate rollis ning tegelda 
ka spordiga ja kõik see toimus eesti keeles. 

Keelelaagris töötasid meie kooli pedagoogid. 
Täname ka oma vabatahtlikest abilisi, kes lähene-
sid laagritööle väga vastutustundlikult ja olid kõik 
need päevad meile abiks. Samuti täname gümnaa-
siumi juhtkonda meie töö korraldamisel ja selle 
toetamisel.

Ootame järgmisel suvel kõiki lapsi meie 
laagrisse. 

Õpi keelt ja teadvusta mõnuga oma kodumaad! 

Irina Nogina ja 
Marianna Samoilova

Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi
eesti keele õpetajad

Keelelaager Ahtme gümnaasiumis

Traditsiooniline keelelaager Ahtme gümnaa-
siumis on suurepärane koolivaheaja veet-
mise võimalus. Keelelaager on meie arvates 

parim ja meeldivaim viis eesti keele praktikaks. 

Selles osalemine andis 5.–8. klassi õpilastele või-
maluse ühendada kasulik meeldivaga. Meie kee-
lelaager andis võimaluse suhelda eesti keeles ja 
suurepäraselt veeta koolivaheaeg, külastades huvi-
tavaid ja maalilisi kohti Eestis. 

Õppetöö toimus juunikuu teisel nädalal seits-
mel päeval. Igal päeval oli oma teema. Näiteks 
„Tutvumispäev“, „Väikesed looduseuurijad“, „Terve 
eluviis“, „Eesti loomad“ ja „Teatripäev“. 

Kõik päevad olid väga sisukad, näiteks külasta-
sid keelelaagri õpilased ja kaheksanda klassi vaba-
tahtlikud looduse uurimise päeval Iisaku alevikus 
asuvat looduskeskust, kus lastele pakuti õppeprog-
rammi nimetusega „Tiigi elutsükkel“. Programmi 
korraldas keskuse töötaja Anne-Ly Feršel. Ta rääkis 
tiigi elusolenditest, säästvast suhtumisest loodu-
sesse ning selgitas, kuidas täita praktilist ülesan-
net. Lapsed pidid kalavõrgu või topsikesega ette-
vaatlikult püüdma tiigis elavaid olevusi, vaatama 
neid suurendusklaasi all, klassifitseerima, seejärel ▲  Keelelaagri õpilased

Narva Soldino gümnaasiumi lapsed kümblevad
eesti keele keskkonnas

Keele õppimise üheks väärtuslikumaks osaks 
on elav suhtlemine vastavat keelt emakee-
lena kõnelejatega, nn keelekandjatega. 

Sageli puutume oma praktikas kokku sellega, et 
lapsed, kes on edukalt eesti keele eksami soorita-
nud, ei oska vabalt oma eestlastest eakaaslastega 
suhelda. Põhjuseks võib olla see, et keelt õpitakse 
aina koolis ning õpitav keel on enamasti eesti kirja-
keel, mida õpetab lastele venelasest õpetaja. 

Sellepärast olemegi seadnud endale eesmärgi 
luua laste jaoks tingimused loomulikus eestikeel-
ses keskkonnas suhtlemiseks ning tuua kokku eesti 
ja vene lapsed. 2018. aasta tuli välja eriliselt pro-
jektirikas. Aasta jooksul toimus koostöös Ala põhi-
kooli, Nõva kooli, Rapla Vesiroosi gümnaasiumiga 
kokku kuus viiepäevast laagrit. 

Tegevused laagrites toimusid alati segarühma-
des ja noored mõtlesid võimalikult palju ise välja, 
mida nad teha soovivad. Saime aru, et kui anda 
lastele vastutus, tekib neil suurem motivatsioon. 

Näiteks korraldasid õpilased maastikumängu, 
mille käigus tutvuti linnaga. Lapsed õpetasid teisi 
animatsiooni tegema, mõtlesid ise välja filmi stse-
naariumi, filmisid ning monteerisid filmid kokku. 

Mängulustiga võõristusest üle  ▲
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Laste juhtimise all toimusid erinevad sportlikud ja 
seltskondlikud mängud, võistlused ja konkursid 
ning käsitöö töötoad, nt tikkudeta lõkke tegemine, 
meremehesõlme tegemine, seebi ja savinõude val-
mistamine jms. Vene lapsed viisid eesti lastele läbi 
vene keele tunnid ning vastupidi.

Lapsed olid päev otsa ninapidi koos. Esialgsest 
võõristusest ülesaamiseks olid õpetajatel oma 
nipid. Laagri esimesel kohtumisel ei juletud veel 
rääkida, kuid mida edasi, seda väiksemaks oli muu-
tunud suhtlusbarjäär. Õpetajad tegelesid palju sel-
lega, et tekiksid grupitunne ja ühine vaim, et oleme 
kõik sama asja eest väljas. 

Lisaks külastati paljusid kohti, nt kaevandus-
muuseumit, loomade varjupaiku, teisi linnu jms. 

Ühe laagri raames, mis toimus Narvas, kutsu-
sime külla vanemad ja õpetajad, kellele näitasime 
valminud filme ning rääkisime, mida me projekti 
jooksul oleme teinud. 

Peale laagrite osalesid meie lapsed aktiivselt 
ühe- ja neljanädalastes õpilasvahetustes koos-
töös meie vana partnerkooli Rapla Vesiroosi güm-
naasiumiga ning VeniVidiVici programmi kaudu 
koostöös Rapla ühisgümnaasiumi ja Kuressaare 
gümnaasiumiga. 

Meid rõõmustab asjaolu, et kui varem ootasid 
lapsed õpetajatelt, et neile midagi pakutakse, siis 
praegu on nad palju aktiivsemad ja ettevõtliku-
mad, pakuvad ise õpetajatele välja kohtumisi ja 
kohtumisprogramme oma uute eesti sõpradega, 
lepivad ise kokku võimaluse minna vahetusõpila-
sena mõnda eesti kooli ja korraldavad ise üritusi 
koostöös meie partnerkoolidega.

Tatjana Okuneva
Narva Soldino gümnaasiumi
keelekümbluse koordinaator

▲  Me saame hakkama

◄  Grupitunne

▲  Oh sõlmed, need sõlmed

Loomade varjupaigas  ▲

▲  Käte töö aitab sõnad suhu

Tammsaare kooli keelekümblusõpilased kohtusid
Lottemaal Andrus Kivirähkiga

2018. aasta aprillikuus koh-
tusid Tammsaare kooli 
keelekümblusklasside 

õpilased Lottemaa teemapargis kirjanik Andrus 
Kivirähkiga. Juba sügisel sündinud idee oli kohtuda 
igal aastal mõne Eesti tuntud kultuuritegelasega – 
kirjaniku, näitleja, muusikuga –, et tutvustada eesti 
kultuuri, arendada õpilaste keeleoskust, tõhustada 
nende omavahelist koostööd ning innustada õpi-
lasi lugema eestikeelset kirjandust. 

Andrus Kivirähki loominguga on vene lapsed 
päris hästi tuttavad, sest paljud kirjaniku lasteraa-
matud on tõlgitud vene keelde, tema jutte leidub 
ka õpikutes. Ja kui öelda „Kaka ja kevad“, siis teavad 
peaaegu kõik, keIle teosega on tegemist. 

Kohtumispaigaks sai valitud Lottemaa teema-
park, kus lahkelt Lotte maja kasutamiseks pakuti. 
Seal Tammsaare kooli põhiliselt 3.–7. keelekümb-
lusklasside poolsada õpilast kirjanikuga kokku 
saidki. 

Üle kahe tunni kestnud ürituse hakatuseks 

Tahaks teada … ▲

lugesid õpilased Kivirähki lastejutte. 3.a klassi 
emotsionaalsed lapsed esitasid „Konna musi“ 
vene keeles, 5. klassi õpilased etendasid näidendi 
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„Vapper Keefir“. Näidend viis vaatajad toiduainete 
maailma, kus vapper peategelane Keefir koos oma 
sõbra Poole Kilo Vorstiga päästab karmi Banaani-
koore käest preili Hõbepaberi, sõbrustab Itaalia 
Makaronidega ja võitleb Tühja Ketšupipudeliga. 

Ülesastumiste lõppedes valis kirjanik õpilaste 
seast oma lemmikud, kelle esitus talle kõige roh-
kem meelde jäi. 

Kohtumise lõpetas vestlusring, mille küsimu-
sed olid õpilased vastaja tarvis juba eelnevalt kirja 
pannud, kuid soovijad said kirjanikult pärida ka 
otse. Näiteks uuriti, mis on tema lemmiktegevu-
sed või mida ta kardab; kust tulevad kirjutamis-
ideed ning kuidas sünnivad lood, kus tegelasteks 
Kaka ja Kevad. Selgus, et kirjanikku heidutab veri 
ja eriti vereproovi võtmine. Ning et kui haldjatest 
ja päkapikkudest on kirjutatud juba küllalt, aga 

näiteks kakast või keefirist väga vähe, siis suuresti 
see panigi neid juttude tegelasteks võtma. 

Et kirjaniku vahetu ja siiras suhtlemine ärgitas 
õpilasi aina uusi küsimusi esitama, oleks kohtumine 
kindlasti veel pikalt kestnud, kuid mis teha – kõigel 
on ots. Küll said kõik enne lahkuminekut end pil-
distada koos Eesti ühe tunnustatuma kirjanikuga, 
teha selfisid või paluda kirjanikult autogrammi. 

Üritus pakkus keelekümblusõpilastele võima-
lust aktiivselt eesti keelt kasutada, tutvuda eesti 
kirjandusega lähemalt. See avardas laste silmaringi 
ning tõi neid lähemale Eesti kultuurile.

Andra Väärtmaa
Pärnu Tammsaare kooli eesti keele ja

kirjanduse õpetaja 

Juba teist korda toimus Kohtla-Järve kultuu-
rikeskuses jõuluteemaline piirkondlik üritus 
5.–9. klasside õpilastele, kes osalevad keele-

kümblusprogrammis. Jõulukokkutuleku korraldas 
Ahtme gümnaasium SA Innove ja Kohtla-Järve 
linna valitsuse toetusel. Osaleda said viis kooli: 
Kohtla-Järve Ahtme gümnaasium, Kohtla-Järve 
Maleva põhikool, Kohtla-Järve Tammiku põhikool, 
Kohtla-Järve slaavi põhikool ja Jõhvi vene põhikool. 

Kohtumise eesmärk oli väärtustada kakskeel-
set haridust, äratada põnevate tegevuste abil huvi 
eesti keele ja kultuuri vastu, vahetada ja jagada 
kogemusi teiste koolidega ning laiendada õpilaste 
silmaringi. Kontserdi kava oli väga mitmekesine 
ja huvitav. Külalised võisid nautida nii rahvalaule 
ja -tantse kui ka nüüdisaegset loomingut. Pärast 
kontserti võisid lapsed koos oma õpetajatega 

meisterdada töötubades, teha erinevaid jõulu-
kaarte ja ehteid, proovida ennast käsitöös, juua 
teed ja suhelda omavahel. 

Õpetajatöös on pidev professionaalne ene-
setäiendus ja õppimine äärmiselt olulised. Õpe-
tajatel oli võimalus innustada ja julgustada oma 
kolleege, täiendada erialaseid teadmisi, jagada 
uusi kogemusi, suhelda nii eesti kui ka vene kee-
les ning meisterdada töötubades. Korraldatud üri-
tus meeldis kõikidele osalejatele ning sellest sai 
alguse uus traditsioon mitte ainult Ahtme güm-
naasiumi elus, vaid ka Kohtla-Järve ja Jõhvi koolide 
keelekümbluselus.

Olga Bertram
Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi

õppealajuhataja kt

▲  Lotte-lood ei tunne keelepiire▲  Meie esinesime

Keelekümblus on kasulik, huvitav ja lõbus!

Tammiku põhikooli õpilased I jõulukokkutulekul  ►

II jõulukokkutuleku töötuba  ▲

Ahtme gümnaasiumi õpilased I jõulukokkutulekul  ▲
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Igal klassil tuli viie päevaga ellu viia oma projekt 
ja igal kooliastmel oli oma teema: algklassidel 
loomad, teisel kooliastmel tervislik eluviis ja lii-

kumine ning kolmandal meedia. Gümnasistidki 
said paraja pähkli pureda.

Algklasside lapsed valmistasid esimesel päeval 
koos õpetajatega oma projekti ette. Teisel päeval 
mindi loomaaeda, kus õpiti tundma loomi, tehti 
fotosid ja joonistati. Kolmandal päeval külastati 
loomakliinikut, kus loomaarst rääkis loomade 
ravimisest ja nende eest hoolitsemisest. Neljandal 
päeval kogusid lapsed kõik oma materjalid – joo-
nistused, fotod, videod – kokku ja valmistasid ette 
esitlused ning näituse. Viimasel päeval jagasid nad 
oma uurimistöö tulemusi ning hiljem panid end 
proovile viktoriinis. Paljud lapsed tõid kooli kaasa 
ka oma lemmiklooma. See tekitas koolis suurt 
rõõmu ja elevust.

Teise kooliastme õpilased võtsid nelja päeva 
jooksul osa põnevatest sporditegevusest, igaüks 
leidis endale uue lemmiku. Viimasel päeval ana-
lüüsiti, kuidas liikumine mõjutas enesetunnet ja 
kuidas saaks muuta oma igapäevaharjumusi posi-
tiivses suunas. Valmistati plakateid, millel kaardis-
tati oma valikud tervislikus toitumises ja liikumises, 
ning tutvustati neid üksteisele.

Kolmanda kooliastme kõik klassid tegid viie 
päeva jooksul uurimistööd Haabersti linnaosa olu-
liste objektide kohta: loomaaed, Kakumäe sadam, 
Harku järv, Rocca al Mare vabaõhumuuseum, Väi-
ke-Õismäe ajalooline planeering ja arhitektuur, 
Rocca al Mare terviserada ja linnuvaatlustorn. 
Nädala lõpus esitlesid grupid saadud tulemusi. 
Teiseks ülesandeks oli intervjuu staažikate õpeta-
jate ja mainekate vilistlastega. Lõpuks tutvustati 
teistele värskelt valminud ajalehte.

Gümnaasiumiõpilaste projekt oli neile hea 
välja kutse. Nad pidid tegema filmi teemal „Tervislik 
eluviis“. Noorte näitlemise, filmimise ning montee-
rimise oskused panid imestama kõiki klassikaas-
lasi ja õpetajaid. Teine ülesanne oli teha koolile 40. 
sünnipäeva kingituseks pannoo. Kasutati puitu, 
looduslikke materjale ning palju taaskasutatavaid 
materjale. Viimasel päeval esitleti nii filme kui ka 
kunstitöid ning analüüsiti töö tulemusi.

Õpilastele meeldisid sisukad ja põnevad pro-
jektipäevad väga. Nad tõid välja, et ühe idee eda-
siarendamine päevast päeva pakkus palju elevust 
ja oli väga tore näha lõpptulemust.

Jevgenia Uusväli
Haabersti vene gümnaasiumi huvijuht

Nendes projektides osaledes eristusid just need 
õpetajad, kellel on keelekümblustegevustes osale-
misel suuremad kogemused. Selliste kogemustega 
õpetajad oskavad paremini analüüsida erinevate 
metoodikate efektiivsust ja on innovaatilisemad. 
Arenguvestlustest selgus, et õpetajad soovivad 
täiendada ja kinnistada oma oskusi kogemusõp-
pena, kus oleks võimalik vahetada arvamusi kol-
leegidega välismaal, kes puutuvad kokku sama-
suguste keeleõppe küsimustega. Lasteaia töörühm 
seadis eesmärgiks anda meie õpetajatele võimalus 
rikastada oma keelekümbluse metoodikat ja tead-
misi väljaspool Eestit. 

SA Innove „100 õpetajat õppereisile“ projekti 
raames esitasime taotluse õppereisiks Gruusiasse 
ja saime vajaliku rahastuse personali koolitusprog-
rammi elluviimiseks. 

Keelekümblusõpetajate õppereis toimus 3.–9. 
oktoobril 2017. Reisil osales 24 pedagoogi 20 laste-
aiast. Projekti väga oluliseks väärtuseks on juba 
see, et selles osalenud spetsialistid esindasid suurt 
osa nendest koolieelsetest lasteasutustest, kellele 
keelekümbluse küsimused on aktuaalsed ja oluli-
sed õppe-kasvatustöös. Seepärast oli ka projekti 
ettevalmistus väga mahukas ja mitmetahuline. 

Õppereisi käigus külastati kahte kooli Tbilisis 
(kool nr 64 ja European School) ning nelja Tbilisi 
lasteaeda (European Kindergarten, lasteaiad nr 
35, 23 ja 8). Igas asutuses toimusid ümarlauad, kus 
õpetajad Eestist said võimaluse tutvustada meie 

keelekümbluse olemust ja õpetamise metoodikat. 
Samuti said õpetajad põhjaliku ülevaate Gruusia 
haridussüsteemist, keeleõppega seonduvatest 
probleemidest ning õppemeetoditest. Iga õppe-
päeva lõpus tegid õppereisil osalejad kirjaliku 
analüüsi sellest, mis on Gruusia õppesüsteemis ja 
keelekümbluse lasteaedades teistmoodi ja mida 
on võimalik ka meil kasutusele võtta, et rikastada 
keelekümblusrühmade õppetulemusi uute idee-
dega ja huvitavate arendustega.

Pedagoogid tõid kaasa uusi huvitavaid ideid, 
mida nad soovivad rakendada oma töös lastega. 
Tänu sellele tõhustame õpetamise kvaliteeti, kus 
põhirõhk tuleb panna lapse individuaalsele aren-
damisele eesti keele omandamisel. Mitme päeva 
jooksul koos viibides said projektis osalenud õpe-
tajad omavahel paremini tuttavaks. Nad jagasid 
oma kogemusi ja ideid, kuidas saab keeleõpet 
efektiivsemaks muuta. Reisil osalemine tõstis eesti 
keele õpetajate võrgustiku järgmisele tasemele.

Õppereis oli suur sündmus ja oluline tunnustus 
õpetajate jaoks. Paljud neist polnud välisreisidel 
üldse käinud ja oskasid hinnata sellist tunnustust 
kui usaldust nende pikaajalise pedagoogilise tege-
vuse vastu. Nad said sealt palju energiat ja posi-
tiivseid muljeid, mis on kogu kollektiivi ergutanud. 
Väliskomandeeringus viibimine tõstis õpetajate 
enesehinnangut ja õpetaja elukutse mainet. Pärast 
reisi hoiavad õpetajad pidevat kontakti, hea mee-
lega aitavad üksteist ning annavad nõu.

Haabersti Vene gümnaasiumi 2017/18. õppeaasta
lõpetati projektipäevadega

Keelekümblusõpetajate õppereis Gruusiasse
Detsembrikuine õppereis Minskisse

Venekeelse kodukeelega perede osakaal on 
Tallinnas suhteliselt suur. Sellest tulene-
valt on eesti keele omandamine meie las-

teaia tegevuse üks olulisemaid prioriteete. Head 

keeleõpet on võimalik teostada vaid heade spet-
sialistide olemasolul. Meie lasteaia õpetajad osale-
vad pidevalt keelekümblusprojektides eesmärgiga 
suurendada eesti keele õpetamise efektiivsust. 

Õppereisi ajal külastasime kolme Valgevene 
õppeasutust: lasteaeda, keskkooli ja peda-
googikaülikool. Õpetajatel oli võimalus 

käia lahtistes tundides, et tutvuda keelekümb-
lusmetoodika ja LAK-õppega Valgevenes. Näiteks 

käisid õpetajad 9. klassi integreeritud tunnis (aja-
lugu + valgevene keel + kirjandus). Meie õpetajad 
jagasid oma kogemusi, tutvustasid Eesti keele-
kümblusprogrammi põhimõtteid, edusamme, rää-
kisid metoodilistest võtetest, vastasid kolleegide 
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küsimustele, võrreldi valgevene ja eesti keele õpet. 
Tekkis palju mõtteid, kuidas märgata andeid ja toe-
tada nende arengut. Tõdesime, et tuleb rohkem 
innustada ja anda lastele võimalus ennast avada. 

Osalejad tutvusid valgevene kultuuriga, käisid 
Suure Isamaasõja muuseumis ja Valgevene aja-
loomuuseumis SULA. Muuseum asus Sula külas, 
küla nimi on tulnud eesti keelest ja märgibki lume 
sulamise veest tekkinud jõe nime. Teisel päeval 
oli kolme tunnine ekskursioon Minskis, et tutvuda 
linna vaatamisväärsustega. Õppereis õnnestus 
tänu SA Innove abile. 

Õppereisi osalejate tagasiside

Kõik oli korraldatud suurepäraselt. Väga meeldis 
vastuvõtt koolis. Kõik laulsid ja rääkisid nii hin-
geliselt oma maa ja rahva elust omas keeles. Oli 
tunda, kuidas igaüks tahtis anda endast parima. 
Meid kaasati ka käelistesse tegevustesse, saime 
tunnis värvida ornamenti. Kontsert oli vapustav, 
väga emotsionaalne ja hingestatud. Meeldis ka 
valgevene keel. Väga huvitavad olid linnaekskur-
sioonid, kus kuulsime palju huvitavaid fakte Minski 
linnast, ajaloost ja kultuurist.

Ester Treilmann
Maleva põhikooli keelekümblusklassi õpetaja

Me külastasime integreeritud tundi, kus oli kaks 
õpetajat: ajalooõpetaja ja valgevene keele ning 
kirjanduse õpetaja. Väga hästi olid lõimitud kolm 
ainet: ajalugu, kirjandus, valgevene keel. Õpilased 
rääkisid vabalt. Kui neil esines vigu, siis õpetajad 
parandasid väga hoolikalt. Meeldis ka ülikooli 
külastamine, kus oli võimalus suhelda õppejõu ja 
üliõpilastega. 

Darja Karhanina
Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi 

muusikaõpetaja

Õppereis oli väga hästi organiseeritud, huvitava 
ja mitmekesise sisuga. Jagasin oma kogemusi 
Valgevene kolleegidega, tutvustasin Eesti lasteaia 
keelekümblusmetoodikat. 

Julia Bondareva
Kohtla-Järve lasteaia Väikemees 

liikumisõpetaja
•  •  •

Ümarlaud ülikoolis oli väga produktiivne. Aruta-
sime aktiivselt edasist koostööd ja tegime tulevi-
kuplaane. Väga tähtis, et õppereis ei lõpe kojutule-
kuga, vaid plaanis on jätkata koostööd. Leidsime, 
et Eesti ja Valgevene haridussüsteemis on palju 
ühist. Oli juttu õpetajakutse prestiiži tõstmisest. 
Väga meeldis haridusprogramm, oli võimalus tut-
vuda valgevene rahva ajalooga Sula muuseumis, 
käia teatris, tutvuda Minskiga. Sellised õppereisid 
on väga kasulik enesetäiendamise viis. 

Jelena Novikova
Kohtla-Järve Maleva põhikooli

keelekümblusklassi õpetaja

•  •  •
Tänan õppereisi korraldajaid, et mul oli võimalus 
tutvuda Valgevene kolleegide kogemustega, kes 
töötavad lasteaias. Lasteaia juhtkond tutvustas 
lasteaia struktuuri, riiklikku õppekava, metoodilise 
kabineti ja hoolekogu tööd. 

Nadežda Arikainen
Kohtla-Järve lasteaia Aljonuška õpetaja

•  •  •
Me tutvusime Valgevene keelekümblusprogram-
miga, saime nii teoreetilise kui ka praktilise üle-
vaate. Samuti oli meil võimalus suhelda Valgevene 
kolleegidega ja vahetada arvamusi. Omandatud 
kogemus aitab mitmekesistada ja teha paremaks 
meie tööd keelekümblusrühmades.

Riina Dudina
Sillamäe lasteaia Päikseke õpetaja

Anastassia Filippova, 3. kl, 2012/13. õ-a  ▲
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Mina õpin Narva Kesklinna gümnaasiu-
mis keelekümblusklassis. Mulle meeldib 
eesti keel, sest et eesti keel on väga lahe 

ja huvitav keel. Mina olen õnnelik, et saan lugeda 
oma lemmikraamatuid eesti keeles. Samuti saan 
vaadata filme ilma tõlketa, saan aru teistest inimes-
test. Eesti keel on minu tulevik.

Lira Fjodorova
1. E klass

KEELEKÜMBLEJA HÄÄL

Minu keelekümbluse edulugu

Narva Kesklinna gümnaasiumi keelekümblusõpilaste 
mõtteid

Ma olen venelane, käisin vene lasteaias, 
kodukeel on vene keel. Kui tuli aeg kooli 
minna, vanemad otsustasid panna mind 

keelekümblusklassi. Nagu räägitakse, iga algus on 
raske, minul oli algul ka väga raske, kuna kõik oli 
eesti keeles ning enamik minu klassikaaslastest 
käis eesti lasteaias. Vaatamata sellele liitusin ma 
väga kiiresti oma klassikollektiiviga. Sõbralik õhk-
kond, toetavad õpetajad ja klassikaaslased aitasid 
mul kõik raskused ületada. 

Põhikoolis meeldisid mulle eriti eesti kirjan-
duse tunnid, mis olid väga huvitavad. Tänu nen-
dele armastan ma väga lugeda teoseid eesti keeles. 

Ma hakkasin seda keelt armastama. Mulle meeldib 
lugeda, kirjutada, rääkida eesti keeles.

Keelekümblusprogrammi suur pluss on ka see, 
et õpilased osalevad paljudes projektides ning ka 
meie klassil õnnestus erinevatest huvitavatest pro-
jektidest osa võtta. Esimesena meenub mulle üks 
tore ettevõtmine Iisaku gümnaasiumi õpilastega. 
Põnevad ekskursioonid, lõbusad ja arendavad 
koostegemised, loomulik ja vaba suhtlemine on 
minu jaoks väärtuslik kogemus. Tänu sellele projek-
tile on mul siiamaani palju eestlastest sõpru.

Jekaterina Šumigai
Ahtme gümnaasiumi 10. klassi õpilane

Minu tee eesti keele juurde
Nii palju muutus, muutub veel,
kuid säilib tasakaal,
nii kaua kuni emakeel
on tähtis sellel maal.
Mis sest, et elu lahku viis
nüüd kodust tuhandeid –
jääb emakeelne lauluviis
veel ühendama meid.
(Leelo Tungal „Ma pole lahti löödud laast …“)

Lira Fjodorova  ▲ Diana Tappi  ▲ Mark Gurõljov  ▲

Paar aastat tagasi, kui käisin lasteaias, ma 
mõtlesin, miks inimesed räägivad erinevates 
keeltes ja mida nad räägivad.

Minu peres suhtlesid kõik kogu aeg ainult vene 
keeles. Kui ma kuskil väljaspool kuulsin võõrkeelset 
kõnet, tundus mulle see väga raske ja arusaamatu.

Aga kaks aastat tagasi sõitsin koos perega sugu-
laste juurde Eesti sisemaale. Seal me hakkasime 
kohalike elanikega suhtlema, kes räägivad hoopis 
eesti keeles. Mulle väga meeldis, kuidas nad elavad, 
nende eluviis, nende kultuur. Nad tegelesid põllu-
majandusega. Mulle meeldis loomade (hobuste, 
küülikute ja kodulindude) eest koos teiste lastega 
hoolitseda. Taluelu on väga huvitav ja mitmeke-
sine. Lapsed seal ei tea vene keelt, mina vastupidi 
teadsin ainult paar sõna eesti keeles.

Algul me rääkisime erinevates keeltes, žesti-
dega, vahetasime sõnu. Mina proovisin eesti kee-
les rääkida. Hiljem said mõned sõnad juba arusaa-
davaks ning me saime üksteist mõista. Niimoodi 
me õppisime talupidajatega suhtlema, kartmata 
eesti keelt rääkida ja sõnades vigu teha. Keegi ei 
naernud mu hääldust. Õppisin palju uusi sõnu. 
Samm-sammult suhtlemisest sai tõeline sõprus.

Sel hetkel mina otsustasin, et sooviksin väga 
eesti keelt edasi õppida. Sellepärast ma astusin 

Narva Kesklinna gümnaasiumi keelekümblus-
klassi. Juba kaks aastat õpin mina edukalt eesti 
keeles.

Eesti keel sai minu jaoks nüüd selgemaks, aru-
saadavamaks ja kättesaadavamaks.

See sõprus tegi mind julgeks võõrkeeli õppima 
ja eksimist mitte kartma.

Diana Tappi
2. klass

•  •  •

Minu nimi on Mark. Ma õpin Narva Kesk-
linna gümnaasiumis 2.e klassis. Mulle 
meeldib õppida keelekümblusklassis ja 

õppida eesti keelt. Ma olen töökas, tähelepanelik 
ja sõnakuulekas õpilane. Õpin ainult viitele. Mul on 
tore klass. Klassikaaslastega olen sõbralik ja lahke. 
Vabal ajal mulle meeldib pehmete mänguasjade ja 
õe Karinaga mängida. 

Kui ma kasvan suureks, saan arstiks, sest mulle 
meeldib inimese südant kuulata. Ma hakkan palju 
töötama ja kodus ise oma lastele süüa tegema, sest 
mulle see meeldib. Ma saan heaks isaks ja panen 
lapsed keelekümblusklassi õppima. 

Mark Gurõljov
2. klass
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terved inimesed, kes armastaksid meie riiki sama 
palju kui armastan seda minagi.

Armastan meie ilusat loodust. Minu kodu asub 
väga ilusas kohas – ümberringi on puutumatu 
mets, põllud, metsloomad ja värske õhk.

Mina olen õnnelik laps, et sündisin ja elan siin, 
meie riigis.

Näen oma tulevikku Eestis.

Martin Mäeorg
2. klass

•  •  •

Mulle meeldib õppida keelekümblusklas-
sis, sest see on huvitav, kasulik ja lõbus. 
Kõige rohkem mulle meeldib eesti keel, 

matemaatika, kunst, tööõpetus ja kehaline kasva-
tus. Meil on väga tore ja loominguline õpetaja. Ta 
teeb meie õppimise väga huvitavaks. Me teeme 
internetis erinevaid ülesandeid, vaatame video-
klippe, multifilme, esitlusi ja värvilisi pilte. Tundi-
des me näitame palju erinevaid liigutusi, laulame, 
tantsime. See on väga tore, et tunnis saab liikuda. 
Mulle meeldib ka, kui me teeme rühma- või paa-
ristööd või hoopis võistleme omavahel.

Aleksander Arakcheev
3.E klass

•  •  •

Minu kool on Narva Kesklinna gümnaasium. 
Ta on 90 aastat vana. Mina tulin sellesse 
kooli õppima, sest see asub minu maja 

kõrval. Meie koolis saab õppida nelja keelt: eesti, 
inglise, saksa ja prantsuse keelt. Meie kool on ilus 
ja mugav. Meie koolis on võimalik tegeleda roboo-
tika ja malega. Mina õpin kolmandas klassis. Minu 
klass on keelekümblus klass, st et kõik õppeained 
on eesti keeles. Mina tahtsin õppida eesti keeles, 

sest ma käisin eesti lasteaias ja lapsepõlvest suhtle-
sin vanaemaga eesti keeles. Eesti keel on riigikeel, 
mida peavad oskama kõik Eesti elanikud. Mulle 
meeldib õppida keelekümblusklassis, sest niiviisi 
ma arendan oma keele oskust, tutvun eesti kultuuri 
ja kommetega. Kui sa tahad, et sul ei oleks prob-
leeme eesti keelega, siis tule õppima meie kooli 
keelekümblusklassi!

Ervin Jarovoi
3.E klass

▲ Martin Mäeorg ▲ Aleksander Arakcheev ▲ Ervin Jarovoi ja Aleksander Arakcheev

Unistused tulevikust
Eestimaa
Peipsi äärest Saaremaani,
Läti piirist mereni,
igast lapsest punapõsksest
kuni suure pereni.
Kõik see kokku on me kodu,
see on meie Eestimaa.
Kaardi pealt võib ära võtta,
südamest ei kätte saa!
                    Heiki Vilep 

Hetkel õpin ma Narva Kesklinna gümnaasiumis 
2.k klassis keelekümbluses. See tähendab, et juba 
teist aastat mina õpin eesti keelt.

Just sellepärast mul on plaanis siduda oma 
tulevik Eestiga. Pärast kooli lõpetamist tahaksin 
ma sisse astuda Tartu ülikooli ja vägagi loodan, et 
kogemus õppida eesti keeles lubab mul edukalt 
lõpetada ka ülikooli. Kõrghariduse omandamine 
on tasuta, kui sina õpid eesti keeles. Kvaliteetne 
haridus, mida ma saan Tartu ülikoolis, annab mulle 
võimaluse saada ka huvitavat tööd.

Minu unistuseks on saada peaministriks, et 
muuta Eesti inimeste elu ja Eesti riiki paremaks. 
Tahaksin, et Eestis elaksid haritud õnnelikud ja 

Minu aasta keelekümblusrühma õpetajana

Olen olnud täieliku keelekümbluse rühma 
(TKK) õpetaja vaid ühe õppeaasta. Oma 
viieteistaastasele lasteaiaõpetaja staažile 

toetudes ei ole olnud see minu jaoks sugugi kerge! 
Sattusin keelekümblusrühma õpetajaks pärast 
lapsehoolduspuhkuselt naasmist, sest selles rüh-
mas lihtsalt oli õpetajat vaja. Kõhklesin kaua, kuid 
Innove „Keelekümbluse ABC“ koolitus andis tohu-
tut julgustust ja inspiratsiooni. See on üks sisuka-
maid ja huvitavamaid õpetajale suunatud koolitusi 
üldse.

Kuna mina ise vene keelt ei räägi (ja aru saan 
ka väga vähe), siis keeleõppe seisukohalt olen 
peaaegu ideaalne õpetaja. Lapsed kuulevad eesti 
keele õiget kõla, kinnistub sõnavara, hääldus ja 
keelevormid.

Meie rühm on natuke eriline, sest erinevalt 
metoodika ideaalist (alustatakse viiendast eluaas-
tast) on meie rühmas lapsed alates kolmandast 
eluaastast kuni kooliminekuni. Igal aastal on uusi 
väikeseid, kes ei saa ühestki eestikeelsest sõnast 
aru, kes ei mõista rühmas kehtivaid reegleid, kes ei 
taju veel lasteaia rutiini. Õnneks on meil suurepä-
rane ja hooliv venelannast õpetajaabi Lena. 

Selle eripära tõttu on õppetöö korraldamine Koos kunstitunnis  ▲



88 SADAKOND LUGU KEELEKÜMBLUSEST 89KEELEKÜMBLEJA HÄÄL

natuke keerulisem, aga seda suuremad on rõõ-
mud õnnestumiste ja laste tulemuste üle – eriti, 
kui kõige tillemad üksteisele eesti keeles korraldusi 
jagavad! Laste erinev vanus ja seega ka väga erinev 
keeletase on võib-olla üks põhjuseid, miks meie 
rühma lapsed väljaspool õppetegevust eesti keelt 
vähe kasutavad.

Keelekümblusmetoodika võlu minu jaoks on 
rutiin! Rutiintegevused tundusid teooriana alguses 
igavatena, kuid tegelikult on see hea ja turvaline 
nii õpetajale kui ka lastele. Eriti meie rühmas, kus 
alguses läks enamik energiast sellele, et saavutada 
hommikuringis mingigi distsipliin. Suurematel 
lastel on kõik hommikuringi repertuaar (laulud, 
luuletused, mängud) ja struktuur une pealt peas 
ning nende jaoks on suureks motivaatoriks olla 
õpetajale abiliseks. See annab õpetajatele suurema 
vabaduse tegeleda väiksemate keelekümblejatega, 
et nad õpiks ringis püsima. Hommikuringi põhili-
sed struktuuriosad – tervituslaul, laste loendamine, 
eile-täna-homme – teeme alati ühiselt. Edasi ole-
neb kõik juba väiksemate laste suutlikkusest kaasa 

töötada. Vajaduse korral lähevad nad koos õpe-
taja abiga käeliste tegevuste või mängude juurde. 
Kevadeks on nad juba suuremad ja valmis vastu 
võtma uusi pisikesi rüblikuid, kellele omakorda 
hommikuringi rutiintegevusi õpetama hakata. 

Me oleme väga õnnelikud ka võimaluse üle 
käia liikumistundides nii, et väiksemad ja suure-
mad lapsed on jagatud eraldi rühmadesse, sest nii 
saame intensiivsemalt pöörata tähelepanu kooliks 
ettevalmistamisele, sest koolieelikuidki on ju meie 
rühmas igal aastal.

Alustasin eelmise aasta sügisel eeldusega, et 
laps on laps (olenemata kodusest keelest ja rahvu-
sest), aga päriselt ikka nii ei ole. Unustasin hetkeks, 
et mina olen ju see rahulik, tuim ja külm eestlane 
ning vene rahvusel on natuke teistsugune tempe-
rament. Seda tuletati mulle muidugi esimestel päe-
vadel kohe meelde ilma igasuguse allahindluseta. 
Siin rühmas on kõike rohkem kui kunagi varem! 
Rõõmu, naeru, nuttu, muret, sõprust ja riidu – 
kõike oli minu jaoks alguses harjumatult palju! 
Üksteisest hoolitakse ülevoolavalt, vahel liigagi 

palju (intensiivselt nunnutades, tehes väiksemate 
eest ära neile jõukohaseid asju jne). Kui tüli majas, 
siis riieldakse lärmakalt ja emotsionaalselt, vahel 
isegi agressiivselt ja füüsiliselt. Kõik emotsioonid 
ja reaktsioonid on „tuima“ eestlasest õpetaja jaoks 
natuke üle võlli, aga need on nii ehedad ja siirad! 
Kõik tuleb otse ja ilustamata! 

Mul on väga kahju, et ma vene keelt ei oska. 
Õnneks olen siiski ka natuke kaasa kümmelnud ja 
tänu lastele, õpetaja abile ja vanematele nii mõn-
dagi juurde õppinud. Enam tekitab kurbust, et ei 
saa aru laste kogemustest ja muljetest, mida nad 
õhinaga hommikuti lasteaeda tulles rääkima jook-
sevad. Samuti nende vabad mängud ja omavaheli-
sed vestlused – tundub, et jään paljust ilma. 

Ütlen ausalt, see aasta on olnud üks tööalane 
emotsioonide ja tunnete virvarr. Sest nii nagu 
inimesi ikka, on ka siin rühmas lapsi, kes kasu-
tavad ära iga väiksemagi võimaluse, et õpetaja 

keeleoskamatus, kompetentsus ja kannatlikkus 
proovile panna. Kindlasti ei ole minu kogemused 
koolitustelt ja materjalidest loetud roosa ideaal. 
Reaalne elu on teadupoolest alati teooriatest eri-
nev. Usun, et mu töö kannab pikapeale vilja ja kui 
lapsel on eeldus ning soov keelt omandada, siis 
see võimalus tal keelekümblusrühmas on. Ja hoo-
limata minu hetkedest, kus soovisin alla anda, on 
need ülitemperamentsed väikesed isiksused leid-
nud tee minu südamesse! Õnneks on mul olnud 
ka armsad kolleegid, pere ja sõbrad, kes minu 
emotsioone ja kogemusi on kuulanud, üritanud 
mõista ja julgustada. Kuigi see kõik pidi alguses 
olema vaid üks õppeaasta keelekümbluses, siis 
leian ennast üha tihemini mõttelt, et nii see vist 
siiski ei ole. 

Evelin Koor
Tallinna Kadaka lasteaia Tibude rühma õpetaja

▲  Istutame lilli▲  Õpime õues

Mina ei muretse

Olen õpetaja Erika Kärner, töötanud Valga 
Pääsukese lasteaia keelekümbluse rühmas 
aastast 2005. Kui alustasin, olid lapsed nel-

ja-aastased. Praegu töötan osalise keelekümbluse 
rühmas Lepatriinu 5–6aastaste lastega. Rühmas 
toimub õppe- ja kasvatustöö 50% eesti keeles ja 
50% vene keeles. Mina juhendan tegevusi eesti 
keeles, minu kolleeg õpetaja Anzela vene keeles. 
Kogemuse alusel sain aru, et eesti keele õpe toi-
mub paremini lõimitud tegevuste kaudu (muusika, 
liikumine, hommikuring).

Õppetegevus toimub meie rühmas lõimitult eri-
nevates tegevustes, kus sõnalist suhtlemist toeta-
vad ümbritsevad esemed. Palju pööran tähelepanu 
meelte kaasamisele ja näitlikustamisele. Kasutan Mida ja kuidas  ▲
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miimikat, kehakeelt, žeste, rütme ja mitmesugu-
seid näitlikke vahendeid. 

Tihe töö käib ka lastevanematega. Lastevane-
matele selgitan kindlasti keeleõppe eesmärke ja 
töövõtteid. Tutvustan võimalusi, kuidas lapse eesti 
keele õppimist toetada. Lastevanemate tagasiside 
on positiivne. Kui üks laps on meie rühmas juba 
käinud, siis kindlasti soovitakse ka kohta järgmis-
tele lastele. Seepärast on tihti nii, et oleme õpeta-
jaks olnud paljude perede kõikidele lastele.

Lasteaiast kooli minnes reageerib enamik lapsi 
adekvaatselt eesti keeles antud korraldustele. 
Tunneb tekstis ära omandatud sõnad ja väljendid, 
kasutab elementaarseid viisakusväljendeid. Nad 
teavad peast eestikeelseid luuletusi ja laule, mida 
kasutan oma tegevustes väga palju. Lapsed oska-
vad loendada, arvutada 10 piires. Tunnevad eesti 

keele häälikuid ja tähti. Paljud oskavad ka lugeda. 
Oma nime kirjutamisega ja kirjapildis äratundmi-
sega tulevad toime juba esimesel aastal, mil nad 
meie rühma saabuvad. Nõrgaks küljeks on jäänud 
suhtlemine. See vajab keelekeskkonda ja selleks on 
eesti keelt kõnelevad lapsed.

Mina ei muretse, kui lapsed räägivad segakeelt. 
Laps on uhke, et ta oskab teist keelt. Mina arvan, 
et laps vajab abi, kui see segakeele periood kestab 
liiga pikalt. Mina kindlustan, et laps saaks aru, aru-
saamine annab talle julgust, võimaldab otsustada, 
võrrelda ja valida erinevate variantide vahel.

Mina olen kogemustega õpetaja, armastan 
lapsi, valdan mõlemat keelt.

Erika Kärner
õpetaja

põhjendada. Emotsioonide põhjused on erinevad 
ja vahel ka tõeliselt üllatavad. Väga tore on kuulda, 
et laps on rõõmus sellepärast, et homme on reede 
ja siis saab jälle puhkepäevad kodus olla, samas 
on ta rõõmus esmaspäeva hommikul, et saab jälle 
lasteaeda tulla.

Olen aru saanud, et kõike, mida õpetajad 

teevad, peegeldavad lapsed tagasi. Teed tööd, siis 
tuleb ka armastus! Armastan oma tööd, armastan 
keelekümblust, armastan lapsi. Lapsed armastavad 
eesti keelt … ja mind ka …

Helju Kuusk
Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill
keelekümblusrühma õpetaja

Lapsed armastavad eesti keelt

Olen töötanud õpetajana osalise keelekümb-
luse rühmas kaks õppeaastat. Kui alustasin, 
olid lapsed nelja-aastased ja nende kõikide 

emakeeleks oli vene keel. Nad olid juba aasta käi-
nud osalise keelekümbluse rühmas ning olid küll 
juba veidi tuttavad eesti keelega. Ja mina olin kee-
lekümbluse vallas uustulnuk.

Alguses olin rühmas uus ja väga-väga võõras. 
Hommikuringid kestsid vähest aega, sest lastel 
kadus kiiresti huvi. Nad ei saanud aru, miks õpe-
taja räägib ainult keeles, millest nemad aru ei saa. 
Ühel hommikul tuli üks nelja-aastane poiss uksele, 
pani käed puusa ja „tere“ asemel pöördus hoopis 
ohates ema poole: „Opjat ona!“ Siis tuli küll ahastus 
peale, et mida ma valesti teen? Pärast seda juhtu-
mit asusin julgemalt eesti keelt tutvustama. Selleks 
kasutasin palju sõna- ja teemakaarte. Käsikäes käis 
sõna ja tegevus. Pöörasin tähelepanu hääldusele, 

taustaks mängis eestikeelne raadio ja kuulasime 
palju eestikeelseid lastelaule.

Raamatute ettelugemisel olin jälle nördinud, 
kuna lapsed ei huvitunud ega tahtnud mind kuu-
lata. Hea variandina leidsin lõunauinakueelse aja, 
sest siis oli lastel sundseis – nad ei saanud muud 
teha kui vaid kuulata. Nüüdseks on sellest saanud 
väga hea traditsioon ja lapsed ootavad eestikeelset 
unejuttu.

Praegu on juba tunduvalt lihtsam, lapsed teevad 
ja isegi mõtlevad kaasa, saavad minust aru ja kui 
keegi hätta jääb, siis sõbrad aitavad tõlkida. Tore on 
tõdeda, et lapsed suudavad vastata täislausetega, 
neil on tekkinud arusaam, et oskavad rääkida eesti 
keeles ja harjumus minuga (ja ka teiste eestikeel-
sete inimestega) eesti keeles rääkida. Hommiku-
ringis leidsid lapsed, et tuju saab väljendada ka nii, 
et on korraga mitu emotsiooni, ning osatakse seda 

Keelekümblus Kohtla-Järve Pääsukese
lasteaia Jaaniusside rühmas

Lapsed, kes keelekümblusprogrammi lõpe-
tavad, tulevad hästi toime Eesti ühiskonnas, 
säilitades oma rahvusliku identiteedi. Mina ja 

minu lapsed alustasime alles sellel aastal oma tööd 
keelekümblusrühmas. Minu eesmärk oli, et lapsed 
saavad eesti keelest aru ning räägivad, loevad ja 
kirjutavad eesti keeles, suudavad jätkata õpinguid 
nii eesti kui ka vene keeles. Kahjuks aega on nii 
vähe. Aga lapsed olid väga tublid ja mõned täit-
sid nii keelekümbluse eesmärke kui ka minu poolt 
püstitatud eesmärke. 

Esimesed paar kuud olid kõige raskemad, minu 
jaoks. Aga erinevate mängude ja raamatute luge-
mise käigus hakkasid lapsed aru saama. Nemad 
olid minu ja teiste laste abilised. Juba poole aasta 

pärast lapsed näitasid oma teadmisi. Mul oli nii 
suur rõõm, et ma saingi hakkama. Vaatasin, kuidas 
vabal ajal lapsed kasutavad keelt nii rühmas kui 
ka õues. Loevad sõnu seinalt ja raamatust. Töö-
lehe ülesandeid hakkasid mõned ise lugema. Aga 
lastel on oluliselt raskem õppida, sest eesti keelt 
mitte valdavad vanemad ei saa neid toetada. See 
on tõesti nii, aga tore, et on ka vanemaid, kes toe-
tavad keele õppimist ka väljaspool lasteaeda. Kok-
kuvõtteks võin öelda, et minu jaoks oli väga oluline 
koostöö lastevanematega ja lastega, sest aega oli 
vähe, aga eesmärgid olid suured.

Olga Gussarova
õpetaja
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Tallinna Loitsu lasteaias on keelekümblusega 
tegeletud alates 2006. aastast. Hetkel on 
lasteaias viis keelekümbluse rühma, nen-

dest üks kooliminejate rühm. Kuna lasteaed asub 
Lasnamäel, siis on meil palju lapsi, kelle koduseks 
keeleks on vene keel. 

Keelekümblusrühmad on vanemate hulgas 
väga populaarsed ja enamik vanemaid toetab 
oma lapse eesti keele õpinguid. Meie lasteaias 
alustatakse keelekümblusega alates kolmandast 
eluaastast, mis ei tähenda, et sõimerühmades eesti 
keele omandamisega ei tegeleta. Ka sõimerüh-
mas on töökeel eesti keel ja õpetajad suhtlevad 
lastega võimalikult palju eesti keeles. Lauldakse 
laulukesi, korratakse sõnu, vaadatakse eestikeel-
seid õppefilme. 

Paljud keelekümbluse rühmast kooli läinud 
õpilased on valinud oma haridustee jätkamiseks 
eestikeelse kooli. Kuna oleme huvitatud oma töö 
tulemusest ja parendamisest, siis saadame igal 

aastal koolidesse tagasisideküsitluse. Enamikul 
juhtudel on tagasiside väga positiivne ja meie 
laste aia keele kümblusrühmade lapsed jõuavad 
koolis kenasti edasi.

Näeme endid ka tulevikus keelekümbluslaste-
aiana. Uuendame pidevalt oma õppematerjale. 
Meie õpetajad osalevad igal aastal erinevatel 
keelekümblusealastel koolitustel. Teeme koos-
tööd ka oma partnerlasteaedadega, et vahetada 
kogemusi ja näidata/vaadata parimaid praktikaid. 
Teeme koostööd ka Tallinna ülikooliga, olles kee-
lekümbluse praktikalasteaiaks. Igal aastal osaleb 
lasteaed mõnes projektis, mis toetab keelekümb-
luse põhimõtteid. Sel aastal osaleme koostöös 
Lindakivi lasteaiaga projektis „Eesti lasteraamatute 
vägi keeleõppes“. Samuti valmis meil projekti „Meid 
ühendab Eesti lastekirjandus“ raames veebipõhine 
eesti lastekirjanike luulekogu, kus luuletused on 
klassifitseeritud vanuse ja teemade järgi.

Jekaterina Gritsevskaja 

Minul on keelekümbluse valdkonnas lühi-
ajaline kogemus (seitse kuud) kolmeaas-
taste vene keelt emakeelena kõnelevate 

lastega. Parimateks õppemeetoditeks pean õppi-
mist näitlike vahendite abil. Väga headeks esmas-
teks abimaterjalideks on rutiintegevuste kaardid. 
Hommikuringis tervitamise ja oma nime ütlemise 
õppimisel on suureks abiks olnud dialoogi kasu-
tamine erinevate emotsiooninukkude, mängu-
karude, -jäneste jm tegelaste abil. Nagu kõigile 
lastele meeldib muusikatund, nii jäävad muusika 
saatel õpitud lauluread paremini meelde, kui neid 
ka rühmaruumis püüda laulda või ringmängu 

saatel korrata. Arvestama peab aga sellega, et kui 
laulukesi iga päev ei korrata, siis uue laulu õppi-
misega kipuvad vanemad laulud kergesti unu-
nema. Väga hästi mõjub luuletuste õppimisel rea 
lõpuriimi toonitamiseks rütmipillide kasutamine. 
Igasugused liigutused õpitava näitlikustamiseks 
aitavad samuti sõnadest paremini aru saada ja 
meelde jätta. Kohustuslikuks rutiintegevuseks on 
ka juttude ning luuletuste lugemine enne uinu-
mist. Ettelugemisel on keele arenemises väga täh-
tis osa.

Maiju Leetmaa

Keelekümblus Tallinna Loitsu lasteaias Samm sammu järel edasi

Mis mõjub hästi

Olen keelekümblusrühmaga töötanud 
vähem kui ühe aasta. Algus ei olnud just 
paljutõotav. Rühmas oli 22 vene kodukee-

lega last. Mõned neist said eesti keelest vähesel 
määral aru. Omavaheline suhtlemine toimus lastel 
vene keeles. Kasutasime laste õpetamisel reeglit 
„üks inimene, üks keel“.

Hommikuringis ja tegevustes kasutasime rutiin-
tegevuse kaarte, lühikesi stamplauseid, kordamist, 
pildimaterjale, erinevaid mänge, laule, eestikeel-
seid multifilme (vastavalt teemale Jänku-Jussi mul-
tifilme), unejutu lugemist, unelaulu laulmist.

Algul oli ainult kolm-neli last, kes kordasid sõnu 
järele ja kasutasid neid. Suurem osa olid rohkem 
„kuulaja“ rollis. Tundus, et jäängi ainult pilte näi-
tama ja sõnu, tegevusi kordama. Siis paari kuu 
pärast hakkas juba rohkem lapsi kasutama eesti 
sõnu ja mõned ka lühikesi kahe-kolmesõnalisi 
lauseid. Laule, mis olid juba tuttavad, püüdis osa 
lapsi kaasa laulda. Õpetajatega suheldes kasutati 

mõlemat keelt. Omavahel mängides suhtlesid lap-
sed oma emakeeles.

Enne magamajäämist laulsime alati lastele oma 
rühma maskotti (jänes) kätel kiigutades unelaulu ja 
lugesime unejuttu. Siis tuli ükskord üllatus – une-
laulu laulma hakates tõusid kõik lapsed voodites 
istuma, võtsid oma kaisuloomad kätele ning laulsid 
koos ise unelaulu. See tuli lastel hästi välja, ilma 
õpetajapoolse etteütlemiseta. Lastel oli hea meel 
oma edu üle ja minul samuti. See andis veel kord 
kinnitust: kui laps on valmis oma oskusi avaldama, 
siis ta seda ka teeb. Mida rohkem lapsed kuulevad 
eestikeelset kõnet (loeme alati enne lõunauina-
kut lühikesi unejutte, luuletusi), seda paremini 
neil sõnade hääldamine ja arusaamine tuleb. See 
nõuab järjepidevust, kannatlikkust ja palju korda-
mist. Rõõmu tuleb tunda igast uuest sõnast, mis 
selgeks saab ja mida laps kasutab. Nii ikka samm 
sammu järel edasi!

Aino Linnas

Tihti arvatakse, et mitu keelt peres või ühis-
konnas teeb lapse elu keerulisemaks – laps 
hakkab hiljem rääkima ning antud olukord 

viib teda stressi. Kui minu käest küsiti, kas olen 
nõus lapse osalemisega keelekümbluse program-
mis, siis minu poolt oli kindel „jah“. Mu poeg Artur 
oli alles kaheaastane. Meie peres on küll vene ema-
keel, kuid arvame, et riigikeelt peab valdama iga 
Eesti kodanik. 

Meil on väga vedanud õpetajatega – suure-
pärased inimesed, tähelepanelikud ja abivalmis, 

Meie Artur
Pärnu lasteaias Kelluke

ning, mis on minu lapse puhul kõige olulisem, väga 
kannatlikud.

Arturil on hästi palju energiat ja talle meeldib 
uusi asju õppida, aga tal on ka üks halb iseloomu-
joon: kui tal midagi ei õnnestu, siis kaob ka soov 
sellega tegeleda. Õnneks saavad meie õpetajad 
absoluutselt kõige ja kõigiga hakkama ning lõpp-
tulemus on selline – laps (kes nüüd on juba peaegu 
nelja-aastane) räägib kahes keeles. Keelekümbluse 
programm on samuti tekitanud temal soovi teisi 
keeli õppida – õpime inglise ja saksa keelt. Nagu 
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näha on, ei ole keelekümblus last stressi viinud, 
stressis on nüüd hoopis meie vanaema, kes kah-
juks ei valda veel eesti keelt, aga laps ju soovib 
nüüd rääkida kõikides keeltes, mida ta oskab!   

Soovitan siiralt kõigile proovida selles programmis 
osaleda, sest mida rohkem keeli suus, seda parem.

Marina Pravon

Kuidas Danielil vene keelega läheb

Kui otsustasime Danieli panna Kellukese 
laste aeda, siis me ei teadnud veel, et see on 
keelekümbluslasteaed – arvasime, et see on 

lihtsalt venekeelne. Asjaolu, et Kelluke on meie 
kodule kõige lähemal asuv lasteaed, ning soov, et 
laps õpiks varakult vene keelt, saigi valikul mää-
ravaks. Tuleb tunnistada, et Danieli isal oli esialgu 
mõningaid kahtlusi, kuid kuna Danieli emal oli 
varasemaid positiivseid kogemusi väikelaste erilise 
võimega võõrkeeli vaevata omandada, siis jäime 
valikule kindlaks ja siiani pole kordagi kahetse-
nud – hoopis vastupidi. 

Daniel läks Kellukese lasteaia sõimerühma täp-
selt kaheaastaselt. Peale tema oli rühmas veel paar 
eestikeelset last. Juba üsna varsti võisime näha, et 
Daniel saab venekeelsest jutust ilusti aru. Kuna üks 
tema vanaemadest räägib vabalt ka vene keelt, 
siis tegime mõnikord n-ö katseid: vanaema rääkis 
Danieliga vene keeles, tema vastas eesti keeles, 
aga ei protestinud kordagi, et ei saa aru. 

Kodus Daniel vene keeles muidugi ei räägi, 
sest selleks puudub tal tarvidus. Ta on alati olnud 
suure keelehuviga laps – eesti tähestik oli tal juba 
kaheaastaselt selge ning kuna see muutus vist 
igavaks, osutusid mingil hetkel palju põnevamaks 
teiste keelte tähestikud – inglise, hispaania ja 
muidugi vene. Vene tähestik tundub eriti köitev, 
kuna selle tähed on nii teistsugused. Umbes pool 
aastat tagasi oli periood, kus peaaegu iga päev 
pidime meisterdama erinevatest materjalidest 

vene tähti – sellele järgnes mäng, kus emme või 
issi pidid ütlema ühe tähe, mille peale siis Daniel 
ütles selle tähega looma või lihtsalt sõna (muidugi 
vene keeles). Meil on ka venekeelne азбука ning 
töövihik, mida talle meeldib vaadata ja lugeda. 

Vahel tuleb ette ka naljakaid juhtumisi, kui 
Daniel kuuleb kuskilt midagi ja peab seda mingiks 
venekeelseks sõnaks. Näiteks ükskord isaga bussis 
sõites, kui bussi kõlaritest kostis: „Järgmine peatus 
Liiva“, küsis Daniel: „Kas see on Ploomi peatus?“ 
Isal oli tükk aega mõistatamist, kust tuli arvamine 
ploomist, kuni lõpuks sai aru, et „liiva“ kõlas nagu 
venekeelne „слива“, mis tähendabki ploomi. 

Tore on märgata seda, et kui Daniel ütleb vene-
keelseid sõnu, siis ta hääldab neid nii õigesti. Vene 
keele õiget hääldust on teatavasti eesti keelt ema-
keelena kõneleval inimesel pea ilmvõimatu selgeks 
saada, aga kuna lapse hääldusorganid alles arene-
vad, siis omandab ta kohe õiged hääldusvõtted. 
Danieli ema ja isa saavad tihti vale häälduse pärast 
noomida! 

Ka muus osas oleme lasteaia valikuga ülimalt 
rahul. Paremaid õpetajaid oleks raske soovida. 
Pidevalt toimuvad toredad üritused ja huvitavad 
tegevused, laps läheb lasteaeda alati hea meelega. 
Tihtipeale on raskusi õhtul lasteaiast koju saami-
sega, sest Daniel tahab emale või isale näidata 
kõike põnevat, mis neil rühmas teha saab.

Kristel Teearu

Anastassia Grigorjeva, 4. kl, 2017/18. õ-a  ▲
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Tallinna Kadaka kakskeelses lasteaias on kaks 
keelekümblusrühma, kus sihtkeeleks on 
eesti keel. Üks nendest on meie Rohutirt-

sude rühm.
Töötame osalise keelekümbluse programmi 

järgi. See on end õigustanud, lastele ja õpetaja-
tele väga huvitav. Erinevaid valdkondi käsitletakse 
mängulises õppes, sest mäng on kõige tähtsam 
tegevus laste jaoks.

Meie lapsed on kõige targemad, kõige 

lõbusamad, kõige õpihimulisemad ja kõige uudis-
himulikumad. 

Lasteaias on palju üritusi ja pidusid, mis toe-
tavad keelekümblejate rühma laste keele loomu-
likku arengut, pakkudes rohkeid võimalusi suhelda 
teise rühma lastega, kuulata laste ja täiskasvanu 
eestikeelset kõnet. Loomulikult saavad sama koge-
muse osaliseks ka eesti kodukeelega lapsed, mis 
on omakorda samm kahesuunalise keelekümbluse 
poole. Lapsed osalevad ürituste ettevalmistuses, 
õppides luuletusi ja laule, kuulates muinasjutte ja 
näidendeid, koostades jutukesi, valmistades kos-
tüüme ja erinevaid vahendeid. See on ühtlasi ka 
kultuurikümblus eri rahvusest täiskasvanutele/
lastevanematele. Aastatepikkuse töö tulemusel 
(kümme aastat keelekümblust) on meie lastevane-
mad teadlikud ning toetavad meie keeleõppe- ja 
integratsioonitegevust. Elame ühes Eestis, see on 
meie ühine kodu. 

Erinevad projektid, üritused, matkad, muuseu-
miõpe – kõik see toetab laste huvi eesti keele vastu 
ning annab mitmekülgseid teadmisi.

Me oleme väga tänulikud meie muusikaõpe-
tajale Külli Erimäele ja liikumisõpetajale Eve Sep-
perile, kes toetavad meid igapäevaelus ja pidu-
del. Need õpetajad kohandavad oma tegevused 
vastavalt keelekümblejate vajadustele. Aastate 

KAUA TEHTUD – KAUNIKENE

Kogemusi osalisest keelekümblusest

kogemus näitab, et tulemuslik on suur tähelepanu 
loodusliikumisele, matkadele. Vahetu kontakt loo-
dusega, emotsioonid ja keeleõpe otsese tajumise, 
meelte kaudu on lisaks sõnavara rikastumisele pak-
kunud tegutsemisrõõmu ning kaasa aidanud laste 
sotsiaalsete oskuste ja keeletaju arengule. Tuleb ju 
sõber aidata üle kraavi ja teda asjalikult juhendada. 
Kui laps saab katsuda sammalt, vett ja kive, siis ta 
talletab selle tundega seotud sõna, väljendi.

Meie keeleõpet toetavad põnevad, lõbusad ja 
lastele arusaadavad peod. Mõelge ise, kas võivad 
olla mitte huvitavad mustripidu, kosmosepidu, 
moosipäev või muuseumipäev? 

Seoses osalise keelekümblusmetoodikaga 
hoiame me oma kultuuri, traditsioone. Me loome 
sideme eesti ja vene kultuuri vahel. Loomulikult 
kasutame pidudel venekeelseid luuletusi, laule, 
mänge. Eesti emakeelega muusikaõpetaja Külli Eri-
mäe töö repertuaari valikul on hindamatu, samas 
on ta ka keeleline eeskuju. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et keelekümblus – 
see on tore ja Kadaka lasteaias jätkame seda täie 
hooga!

Galina Manõlova
Rohutirtsude rühma õpetaja

▲  Sünnipäevalaul

Tallinna Allika lasteaed

Tallinna Allika lasteaed osaleb keelekümbluse 
programmis juba 16 aastat. Me olime piloot-
lasteaed koos Vindi ja Mahtra lasteaiaga, kes 

alustasid programmis osalemist esimestena. 
Nende aastate jooksul saavutasime häid tule-

musi. Meie tublid õpetajad olid Mare Aus, Svet-
lana Ablaušuna, Maarika Mae, Külli Raba, Svetlana 
Ševeljonkova, Kristiina Haruzina. Hetkel jätkavad 
tööd Svetlana Ablaušina ja Svetlana Ševeljon-
kova. 

Keelekümblusrühmad on saanud väga popu-
laarseks ning praegu töötab meil kaks rühma. Las-
teaial on hea maine, lastevanemad valivad Tallinna 
Allika lasteaia, kuna rühmades on meil tugevad 
õpetajad. Soovime 2018. a sügisel avada veel ühe 
rühma.

Paljud meie lasteaia lõpetanud lähevad õppima 
koolidesse, kus on keelekümblusklassid (Tallinna 
Mustamäe humanitaargümnaasium, Tallinna Mus-
tamäe reaalgümnaasium, Ehte gümnaasium).

Meie õpetajad ja juhtkond osalevad pidevalt 
koolitustel ja seminaridel, esinevad ettekannetega. 

Lasteaed teeb tihedat koostööd teiste lasteasutus-
tega lõimumise vallas. 

Meie õpetajad jagavad oma kogemusi üliõpi-
lastele ja keelekümbluse õpetajatele.

Lasteaia juhtkond on huvitatud keelekümblus-
rühmade arengust.
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Pärnu Kellukese lasteaia Solnõško rühma lap-
sed on osalise keelekümblusega rühmas käi-
nud nüüdseks juba kolm aastat. Lapsed ei õpi 

eesti keelt mitte ainult tegevustes, vaid ka erine-
vate sündmuste tähistamisel. Üritustest võtavad 
ka lapsevanemad aktiivselt osa. Tähistame nii vene 
kultuurile omaseid tähtpäevi, nagu maslenitsa ning 
8. märts, kui ka Eesti rahvakalendri tähtpäevi, nagu 
mardipäev ja kadripäev, ning loomulikult suure-
maid tähtpäevi, nagu jõulud või Eesti Vabariigi aas-
tapäev. Samuti kuulub rühma traditsioonide juurde 
sügisene isadepäevapidu ning aastat lõpetav koos 
vanematega peetav piknik lasteaia õuealal. 

Kui vene kultuurile omaste pühade tähistamine 
käib valdavalt vene keeles, siis eesti rahvakalendri 
tähtpäevi tähistab kogu lasteaed eesti keeles. Aja 
jooksul on lapsed koos vanematega osalenud 

в эстонском саду со старшим сыном, могу 
сказать, что погружением в «Келлуке» оста-
лась довольна. В первую очередь потому, 
что ребенок, имея возможность общаться 
с друзьями в саду на родном языке, знако-
мится с новым языком, изучает его, проходит 
подготовку к школе и т.д.

3. Какими впечатлениями и воспоминаниями, 
хоть как-то связанными с языком, сын с 
Вами делился?
На мой взгляд, сын очень быстро схватывал 
язык. Поэтому новые слова, которые он узна-
вал в саду, он часто повторял дома. 

4. Как складывалась (и складывается) его 
школьная жизнь после окончания группы 
погружения?
Благодаря базе, заложенной в детском саду, 
сын не стесняется общаться на эстонском 
языке. Пошел в футбольный клуб, где он 
единственный русский ребенок. С удоволь-
ствием ходит на тренировки, часто обща-
ется с ребятами из команды, ездит в лагеря, 
ходит к ним в гости. В школе с предметами 
с обучением на эстонском языке проблем 
нет вообще. Усваивает материал самостоя-
тельно, без помощи родителей, как пра- 
вило.

5. Каким Вы видите будущее программы 
погружения?
Мне кажется, что в дальнейшем погружение 
будет 100%. Хотя на мой взгляд, можно было 
бы сформировать два вида групп погруже-
ния: 50/50 и 30/70 (рус. / эст.) и предоста-
вить выбор родителям. При возможности, я 
сделала бы программы общения русских и 
эстонских детей в виде совместных прогулок 
(один раз, например, на территории эстон-
ского сада, в другой раз — русского). Глав-
ное, чтобы они были регулярными, и дети 
не менялись. Тогда можно будет и практику 
получать. Совместные праздники, песни, 
номера...
Как показал мой опыт, без практики, к сожа-

лению, даже при полном погружении овладение 
языком не такое результативное...

В будущем можно было бы организовать 
совместные праздники так же с родителями в 
качестве участников — порой они тоже нужда-
ются в «погружении».

Вероятно, просмотр небольших обучающих 
видеороликов, мультфильмов тоже способство-
вал бы восприятию языка на слух. Тем более, 
речь там будет незнакомая (не как у любимого 
воспитателя).

Solnõško rühma keelekümbluslugu

Valga Lasteaed Pääsuke

Intervjuu Tartu Kellukese lasteaia
kümbluslapse vanemaga

mitmete erinevate tähtpäevade pidudel, kus alati 
on kasutusel kaks keelt – laste kodune vene keel 
ning sihtkeeleks olev eesti keel. Nii näiteks oleme 
viimasel aastal korraldanud isadepäevapeo, kus 
lapsed koos isadega said orienteeruda lasteaias, 
kuid enne toimus kakskeelne pidulik kontsert. Isad 
said osa nii eesti- kui ka venekeelsetest salmidest 
ning lauludest. Ka jõulupidu toimus kahes keeles 
ning lapsed olid valinud jõuluvanalt paki lunasta-
miseks eestikeelseid salmikesi. 

Lastevanemad on kakskeelsed tegevused väga 
hästi vastu võtnud ning ootavad alati, et lapsed 
neid lisaks emakeelsetele salmidele-lauludele ka 
eestikeelsete etteastetega üllataksid.

Irina Maslovskaja, Marju Üle
õpetajad

Intervjuu küsimustele vastas ema. Peres on kaks 
last, vanem poeg käis eestikeelses lasteaias, 
praegu õpib Tartu Annelinna gümnaasiumis 

osalise keelekümblusega 8. klassis. 
Noorem poeg käis lasteaias Kelluke osalise kee-

lekümblusega rühmas, hetkel õpib Tartu Annelinna 
gümnaasiumis osalise keelekümblusega 4. klassis. 
1. Что для Вас «погружение в язык» 

(keelekümblus)?
Если говорить о погружении в эстонский 
язык в детском саду, то в первую очередь 
– это знакомство с языком. Причем знаком-
ство в игровой, дружественной атмосфере 
и форме. 

2. С какими ожиданиями Вы определяли сво-
его сына в группу погружения?
Как бы смешно это ни звучало, но отдавали 
в сад в надежде попасть к хорошим воспи-
тателям, что и случилось.  Выбор детсада 
зачастую делается исходя из позитивных/
негативных отзывов о том или ином саде. С 
учетом положительной обратной связи из 
детского сада «Келлуке» было принято реше-
ние отдать туда.

Если рассуждать глубже, то, на мой взгляд, 
группа погружения в русском садике — 
неплохая альтернатива эстонскому саду. С 
учетом личного, не очень приятного опыта 

Me alustasime ühe keelekümblusrühmaga 
augustikuus 2005. Lapsi oli 23. Töötasime 
meeskonnaga välja testi laste küsitluseks, 

et välja selgitada, millised lapsed saavad hakkama 
keelekümblusrühmas. Laste küsitluse juures viibi-
sid juhataja Nadež  da Amossova, õppealajuhataja 
Jelena Grinevitš, õpetajad Erika Kärner, Liivi Raud-
sik ja logopeed Jelena Reinup. Korraldasime enne 

rühma avamist lastevanemate koosoleku. Laste-
vanemad olid väga aktiivsed. Nad tahtsid teada, 
mida tähendab osaline keelekümblus, mida täielik 
keelekümblus, kas säilib laste emakeel, kas lapse-
vanem peab eesti keelt valdama. 

Pidevalt toimuvad vestlused lastevanematega, 
korraldame eesti kultuuri tutvustavaid üritusi, mis 
on seotud eesti rahvakalendri tähtpäevadega. 
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Tähtis on jätkata teavitamist ning teadvustada las-
tevanematele teiste keelte õppimise ja oskamise 
vajadust.

Lasteaias on igal aastal palju traditsioonilisi üri-
tusi: iseseisvuspäev, sõbrapäev koos naaberlaste-
aiaga. Emadepäeval esinevad lapsed eesti ja vene 
keeles, tantsivad eesti ja vene rahvatantse.

Keelekümblusrühmas on oluline, et osa laulu- ja 
liikumistegevustest toimub eesti keeles, õpitakse 
eesti rahvatantse ja kombeid, vanema rühma lastel 
on selge Eesti hümn.

Meie õpetajad valdavad keelekümblusmetoo-
dikat, nt on kõik õpetajad läbinud LAK-õppe ja 
keelekümbluse ABC koolituse, lasteaia keelekümb-
lusõpetajate põhikoolituse (eesti keeles ja vene 
keeles). Koolitustel õpitu rakendamisel toetavad 
lugemismaterjalid LAK-õppest ja keelekümblusest. 
Keelekümblusmetoodika põhimõte on: ,,Üks ini-
mene – üks keel.“

Iga aasta aprillikuus toimub lasteaias metoodi-

kanädal. Näiteks 2018. aasta aprilli jooksul oleme 
jaganud oma kogemusi teistele lasteaedadele ja 5. 
aprillil toimus seminar lastevanematele, kuhu olid 
kutsutud ka Valga Priimetsa kooli, keelekümblus-
kooli õpetajad ning lastevanemad.

2016. aasta sügisel osalesime keelekümblus-
programmi kvaliteediauhinna konkursil ,,Keele-
kümblusasutus 2016“ ja saimegi tunnustuse osali-
seks personalijuhtimise valdkonnas.

Oleme uhked meie lasteaia üle, kuna meie las-
teaed on paljukultuuriline: siin on esindatud vene-
lased, eestlased, mustlased, lätlased, armeenlased, 
ukrainlased, valgevenelased. 

Nüüd on keelekümblusrühmad vanemate seas 
väga populaarsed, eriti osalise keelekümblusega 
rühmad.

Nadežda Amossova
direktor

Natalja Väll
õppealajuhataja

osakaal; paranenud on õpetajate hinnangud 
enda eesti keele oskusele ja valmidusele õpe-
tada oma ainet eesti keeles, samuti metoodiline 
ettevalmistus. 

Kool on pakkunud eesti keeles aineid õpetava-
tele õpetajatele suures mahus arvestataval tase-
mel metoodikakoolitust. Näiteks on meie kooli kõik 
õpetajad läbinud LAK-õppe koolituse. Õpetajatel 
lasub omakorda vastutus koolitustel õpitut reaal-
selt oma tundides rakendada. Toimuvad metoodi-
lised nädalad, kus õpetajad saavad näidata oma 
oskusi, millele järgneb tagasiside ja õnnestumis-
te-ebaõnnestumiste sisuline analüüs. 

Toimuvad vastastikused tundide külastused ja 
süsteemselt planeeritud ühisseminarid ning koos-
olekud, mille eesmärk on aktuaalsetele eestikeelse 
õppe või keeleõppe probleemidele lahenduste 
leidmine. 

Tänu koolitustele, metoodikanädalatele ja ühis-
seminaridele on oluliselt rohkem hakatud tundides 
kasutama LAK-õppe meetodeid, eriti rollimänge, 
rühma- ja paaristööd, sealjuures ei ole kuhugi 
kadunud ka traditsioonilised meetodid. Õpetajad 
üritavad tundides igati vältida keelelist passiivsust, 
kus õpetaja räägib ja õpilased kuulavad. Rõhutakse 
sellele, et õpilane kasutaks võimalikult palju eesti 
keelt. Aineõpetajad töötavad pühendunult ja näe-
vad vaeva oma eestikeelsete tundide ettevalmista-
misega, on koostanud lisamaterjale, püüavad kasu-
tada mõnd huvitavat metoodilist võtet, toetavad ja 
julgustavad õpilasi eesti keelt kasutama. Tundide 
oluliseks osaks peavad õpetajad häälestustegevusi, 
õppetegevuste eesmärgistamist ja õppetööst kok-
kuvõtete tegemist. 

Õpetajad üritavad erinevaid teemasid käsit-
leda nii, et õpilased omandaksid kõik olulise ning 
samas jääks kõrvale ebaoluline ja liigne info, mida 
tavalises õppeprotsessis sageli ehk liigagi palju on. 

Võimaluse korral kasutatakse erinevaid praktilisi ja 
loovtööharjutusi ning arendatakse õppeprotsessi 
käigus õpilaste õpioskusi. Oluline roll on nii kee-
lelisel kui ka ainealasel lõimimisel: ühelt poolt on 
igal tunnil keeleline eesmärk, teisalt kasutatakse 
palju ainete omavahelist lõimimist, mis lihtsus-
tab õpilasel nii ainealaste kui ka keeleliste seoste 
loomist ning toetab keelelist ühtlast ning valutut 
arengut. Sellise õppeprotsessi ülesehitamisel tee-
vad õpetajad omavahel palju koostööd ning see-
läbi tagatakse turvaline õpikeskkond ning õpilase 
keeleline ja ainealane toetamine mitmete ainete 
vahendusel.

LAK-õppe korraldamiseks ja keeleõppe soodus-
tamiseks on klassid varustatud vastava materjali 
ja tehniliste vahenditega. Koolis ringi jalutades 
torkavad igal pool silma rääkivad seinad ja üldine 
positiivne suhtumine keeleõppesse. 

Krista Kõrvemaa
eesti keele õpetaja

Ahtme gümnaasiumi argipäevaelu

Ahtme gümnaasium on teinud eestikeelsele 
aineõppele üleminekuks suuri pingutusi. 
See protsess on nõudnud kohanemist kee-

ruliste muudatustega ja valmisolekut enda aren-
damiseks. Tunnustust on väärt kõik osapooled. 
Juhtkond on muudatuste õhkkonnas suutnud luua 
positiivse töömeeleolu, teinud selgitustööd laste-
vanemate seas, toetanud ja julgustanud õpetajaid, 
tõstnud nende motivatsiooni ning andnud endast 
parima tagamaks eestikeelse aineõppe ettenäh-
tud mahus. Samaväärselt tuleb tunnustada õpe-
tajaid, kes on pidanud leidma lahendusi paljudele 
probleemidele, kellel on tulnud õppida kasutama 
uut metoodikat, täiendada ennast keelealaselt, 
kohandada ja luua suurel hulgal õppematerjale 

ning tagada klassis pingevaba ja toetav õhkkond. 
Samuti õpilasi, kel on tulnud hakkama saada kii-
resti muutuvates tingimustes. Ei saa märkimata 
jätta ka lastevanemaid, kelle suhtumine on eesti-
keelsesse aineõppesse muutunud palju positiivse-
maks ja kes on olnud lastele suureks toeks.

Eestikeelsele aineõppele üleminekut on tead-
vustatud, selles suunas on astutud konkreetseid 
samme. Paranenud on üldised hoiakud ja suhtu-
mine ning toimunud on märkimisväärselt posi-
tiivne areng. On aru saadud, et eestikeelne aineõpe 
parandab oluliselt õpilaste eesti keele oskust. Täht-
sat rolli mängib keele- ja aineõpetajate koostöö. 
Tänu õpetajatele loodud tugisüsteemile on kas-
vanud eesti keeles oma ainet õpetavate õpetajate 

Ajalootund  ▲
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Ahtme gümnaasiumi algkool on hoogsa-
malt kui kunagi varem keelekümbluslainel, 
et tagada kõikidele lastele hea eesti keele 

oskus. See on aga suur väljakutse eesti keele õpe-
tajatele, et pakkuda lastele tegelikku ja ehedat 
eestikeelset kultuuri- ja keelekeskkonda. Selge on 
see, et ainult keeletundidest jääb vajaka. Seetõttu 
oleme koos otsinud erinevaid võimalusi, et laien-
dada eesti keele kasutamise võimalusi ka pärast 
tunde. Nii oleme juba mitmendat aastat õppinud 
lastega näidendeid ja muusikale. Viimase kahe 
aasta jooksul on esitusele tulnud järgmised näi-
dendid: „Tare-tareke“, „Tuhkatriinu“, „Kolm põrsa-
kest“, „Maša ja kolm karu“, „Kingitus jõuluvanale“, 
„Kuldkalake“, „Piraadilugu“, „Presidentide debatt“, 
„Jänesepoiss, kes ei tahtnud magada“, „Ton-
tide akadeemia“, „Vaeslaps ja lumikellukesed“ ja 
„Punamütsike“. 

Igal kevadel maikuus toimub meil muinasjut-
tude nädal, mille raames õpivad paljud klassid 

selgeks mõne näidendi, mida esitatakse teiste-
legi. Näidendeid õpime ka jõuludeks. Kuna lap-
sed armastavad väga esineda, motiveerib see 
neid nii eesti keele tundides kui ka pärast tunde 
tegema palju lisatööd. Muusikatunnis õpime mitte 
ainult õppeprogrammis ette nähtud laule, vaid ka 
laule näidenditeks, muusikalideks ja erinevateks 
üritusteks. 

Meie koolis on välja kujunenud mitmeid tore-
daid traditsioone. Näiteks tähistatakse meie koolis 
igal aastal mardipäeva, kadripäeva, jõule, vabariigi 
aastapäeva ja emakeelepäeva. Lapsed ootavad 
neid päevi pikisilmi, sest siis saab esineda. Esine-
mas käime õpitud programmidega ka väljaspool 
kooli ning osaleme aktiivselt erinevates ühispro-
jektides. Eelmisel aastal osalesid keelekümblus-
klasside õpilased Kiiklas talentide tuleproovis, kus 
nad said eripreemia. Koos Kiikla näiteringiga osa-
leti isegi kooliteatrite festivalil, kus saavutati II koht. 
Väga palju ühisüritusi on olnud meil lasteaiaga 

Kakuke ja Punamütsike, kus oodatakse koolilapsi 
alati rõõmuga. 

Lisaks igapäevasele keeleõppele on keelekümb-
lusklasside õpilastel võimalus ka koolivaheaegadel 
keelelaagris keelt õppida ja praktiseerida. Nii toi-
musid keelelaagrid eelmisel õppeaastal Võrumaal 
Sulbi külas sügisesel, kevadisel ja suvisel kooliva-
heajal. Neid sõite finantseeris osaliselt kool. Sellel 
õppeaastal toimus samuti sügisesel koolivaheajal 

keelelaager Võrumaal. Huvi keelelaagrite vastu on 
väga suur ning kasutegur silmanähtav, seetõttu on 
plaanis korraldada pikem keelelaager ka suvel, ikka 
Võrumaal Sulbis. Seal on suurepärased tingimused, 
et tutvuda maaeluga, keelt praktiseerida ja sõpra-
dega koos puhata. 

Krista Kõrvemaa
eesti keele õpetaja

Ahtme gümnaasiumi algkool keelekümbluslainel

MÕJU-kool Narva lasteaias Käoke

◄  5. klassi õpilased 

Sulbi keelelaagris

MÕJU-kool (M – mängime, Õ – õpime, J – 
jalutame, U – uurime) on traditsiooniline 
ettevõtmine, mis panustab laste tead-

miste laiendamisele aktiivõppe, õuesõppe, avas-
tusõppe ja keelekümbluse meetodite abil. Esimene 
MÕJU-kool toimus 2016. a suvel ning kestis ühe 
nädala. Iga päev toimusid tegevused meie laste-
aia ning külalislasteaedade laste jaoks. Iga päev 
oli erinev teema, mis seotud ümbritseva maailma 

avastamisega. 2017. a suvekooli teema oli vesi 
ning kõik tegevused olid seotud veega: mängud, 
katsed, muusikalised tegevused, liikumismängud. 
Talvel toimusid päkapikkude koolid. 2018. a suve-
kool toimus juunikuus ning selle teema oli magne-
tid. MÕJU-kooli valmistavad ette ning korraldavad 
meie tublid keelekümblusrühma õpetajad Evge-
niya Terehhova ja Natalja Luzjanina. 

MÕJU-kool annab lastele võimaluse uurida 
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loodust ning looduses toimuvaid nähtusi õpetaja 
suunamisel. Lapsed liiguvad palju värskes õhus, 
nad mängivad koos oma sõpradega. Koos õpeta-
jatega teevad nad erinevaid katseid, mängivad lii-
kumis- ja muusikamänge, suhtlevad, esitavad palju 
küsimusi ning leiavad ise ka vastuseid. MÕJU-kooli 
tegevuste korraldamiseks kasutatavad meetodid 
aitavad kaasa mitmekülgselt arenenud laste kasva-
misele, meeskonnatöö arengule ning laieneb koos-
töö teiste asutustega. Tegevused, mängud ning 
eksperimendid pakuvad lastele võimalusi füüsili-
seks aktiivsuseks ja liikumiseks, toetavad tervisliku 
eluviisi kujunemist, loomingulisuse ning problee-
mide lahendamise oskuste arengut. Lapsed õpi-
vad esitama küsimusi, otsima vastuseid, märkama 
ümbritseva maailma mitmekesisust, väärtustama 
loodust. 

MÕJU-kool annab võimaluse arendada part-
nerlussuhteid teiste Narva lasteaedadega, kaa-
sata kolleege ja lastevanemaid tegevusse, rääkida 
oma kogemusest teistele. MÕJU-kool aitab kaasa 
ka keelekümblusvõrgustiku ja LAK-õppe arenda-
misele, kuna suur osa tegevusi toimub eesti keeles 
ning on suunatud peamiselt keelekümblusrühma-
des käivatele lastele. 2018. aastal osales kooli tege-
vuses esimest korda ka vene õppekeelega rühm 
Narva lasteaiast Sipsik. Ning kes teab, võib-olla oli 
see nende esimene samm keelekümblusvõrgusti-
kuga liitumise suunas?

Tatjana Dobroljubova
lasteaia direktor

Jelizaveta Beltsova, 1. kl, 2016/17. õ-a  ▲
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Minu lugu on sellest, kuidas me aitasime 
lastel omandada loodusalaseid teadmisi, 
laiendada silmaringi ja rikastada eesti 

keele sõnavara. Tähtis on, et laps osaleb tegevus-
tes aktiivselt, tunneb tegutsemisest rõõmu ja õpib 
vaatlemise, uurimise, katsetamise ja mängu käi-
gus. Lapse jaoks on uute teadmiste omandamine 
kõige lihtsam, kui see toimub igapäevaste toimin-
gute ja mängu käigus. Seda toetavad positiivsed 
emotsioonid, mängurõõm. Me ei valmista lapsi 
ette ainult kooliks, me panustame nende arengu 
toetamisse.

Loodusõpetuse eesmärke on lasteaias palju 
ja meie põhiline eesmärk oli see, et laps tunneks 
ümbritsevat keskkonda ning oskaks seda kaitsta 
ja arendada. Oma eesmärgi saavutamiseks korral-
dasime erinevaid tegevusi: vaatlemine, uurimine, 
katsetamine. Loodusalaseid teemasid käsitlesime 
lõimitult erinevate valdkondadega. Väikesed lap-
sed tahavad kõike teada ja kogeda. Looduses ning 
oma kogemuste kaudu omandab laps teadmisi ja 
oskusi kergemini. Valmistasime ka palju didaktilisi 
mänge. Mängud on suunatud kognitiivsete prot-
sesside ja tähelepanu arendamisele, kasvatavad 
hoolikat suhtumist loodusesse. 

Mäng „Puu- ja köögiviljad“

Lapsed said elementaarseid teadmisi köögi- ja 
puuviljadest ning nende kasvatamisest, kasust 
organismile. Õpiti töötama rühmas, kasvas oma-
dussõnade tundmine (värvus, kuju, suurus), lapsed 
harjutasid ka liitmist.

Taimede eest hoolitsemine

Meie lasteaial on oma aiamaa. Lapsed käivad taimi 
vaatlemas ja uurimas, on võimalus erinevaid mait-
setaimi maitsta. Aiamaa eest hoolitsedes õpivad 
lapsed kasutama tööriistu, tegema erinevaid aia-
töid ning tänu kompostikastile saavad ettekuju-
tuse mulla tekkest. Sügisel koristasid lapsed ühiselt 
saagi, said süüa erinevaid omakasvatatud vilju, üle-
jäägist tegi köök maitsvaid pannkooke.

Teema kokkuvõtteks esinesid lapsed etendu-
sega „Hoia loodust!“.

Raamatu „Looduse kaebused“ ja lapbook’i 
„Punane raamat“ loomine

Selle töö eesmärk oli kujundada lastel loodussõb-
ralikku käitumist. Töö käigus said lapsed teada 
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Loodusõpetus Kohtla-Järve Tarekese lasteaia 
keelekümbluses

sellest, et inimesed on rikkunud oma elukesk-
konda, ei hoolitse eriti selle eest ning see mõjustab 
kõiki teisi meie planeedil elavaid olendeid. Lapsed 
tegid ise järeldusi, mis saab edasi juhtuda, ja iga-
üks pakkus, mis ta saab looduse heaks teha. Kuna 
looduse kaitsmise teema pakkus lastele suurt huvi, 
otsustasime minna edasi ja luua lapbook’i „Punane 
raamat“. Rühmas loodud raamatus on põhjalik 
informatsioon ohustatud looduslike liikide kohta. 
Tutvuti näiteks jääkaruga: välimus, eluviis, ohud. 
Raamatute koostamisele eelnes entsüklopeediate 
uurimine, mis tekitas harjumuse otsida küsimus-
tele vastust raamatutest, kinnistas huvi ja armas-
tust raamatute vastu. Lõunamaa loomade teema 
puhul toimus teadmiste ja sõnavara kinnistamine 
näputeatri kaudu. Lapsed tegid ise näpunukke 
ja kirjeldasid näputeatri tegelasi, nende eluviisi 
etteantud skeemi järgi. Sellist tüüpi meetodid 
meeldivad tagasihoidlikele lastele, kes oma nimel 
kardavad rääkida. Rollimäng „Loomakliinik“ aitas 
kinnistada loomade kehaosade nimetusi.

Elavnurga igapäevane külastamine 

Iga nädal teeme õppekäike elavnurga elanike 
juurde, toidame neid ja jälgime, kuidas kalad 
akvaariumis ringi ujuvad. Räägime sellest, milliseid 
tingimusi loomad vajavad, mida söövad. Lapsed 
said teadmisi deegu ja küülikute maailmast, said 
kogeda positiivseid emotsioone, said küülikut pai-
tada ja toita. Lapsed oskavad kirjeldada tuttavate 
loomade välimust ja harjumusi. Samuti õpivad lap-
sed väljendama oma tundeid žestide ja näoilmete 
kaudu. Lemmikloomaga kasvamine annab lapsele 
mõistmise, kuidas pakkuda hoolt ja armastust 
endast hapramale. Pidevalt meenutame hoolivat 
suhtumist.

Ekskursioonid: Tallinna loomaaed ja
Tartu botaanikaaed

Reis Tallinna loomaaeda oli väga informatiivne. 
Lapsed said tuttavaks kodumaiste ja eksootiliste 
loomadega, tutvusid elavnurga asukatega: kilp-
konna ja tšintšiljaga. Botaanikaaias õpiti vaatlema, 
võrdlema ja rühmitama taimi. Kasvuhoones nägid 
lapsed džunglis ja kõrbes kasvavaid taimi ja said 
tuttavaks punakõrv- ja maakilpkonnadega.

Metsloomad talvel

Oleme lastega koos loonud talvise metsa maketi, 
mis võimaldab väga palju tegevusi ja mänge. Tut-
vustasime lastele Eesti metsades elavate loomade 
elu – kes kellega, kus ja kuidas elab ning mida 
sööb. Saime teada, mille poolest erineb metsloom 
kodu- ja lemmikloomast. Lapsed teavad, et looma-
del aitab talve üle elada paksem ja pikem karvkate; 
teavad, et osa loomi magab talveund ja nimetavad 
neid. Rääkisime muutustest looma- ja taimeriigis 
erinevatel aastaaegadel. Loodud on ka kevadise 
metsa makett. 

Erinevad akvaariumid rühmas

Tänu meie tublidele lastevanematele on rühmas 
erinevad akvaariumid. Õppemängudes tutvusid 
lapsed akvaariumikalade elutingimustega. Ees-
märk oli õpetada hoolitsema akvaariumielanike 
eest, laiendada aktiivset ja passiivset sõnavara. 
Lapsed said positiivseid emotsioone oma töö tule-
musest. Erinevad kalamängud aitavad kaasa laste 
peenmotoorika arengule. 

Külvamine ja istutamine

Peenra planeerimises osalesid kõik lapsed, aruta-
sime ja töötasime koos. Õpetajate juhendamisel 
kaevati üles aiamaa ja valmistati ette peenrad. 
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Rühmas kavandati taimede kasvuga seotud 
töid. Lapsed said teada, mida on taimele kasvami-
seks vaja, missugune on taime kasvamisprotsess 
(seeme-taim-õis-vili). Ekraani abil on lastel olemas 
unikaalne võimalus jälgida taime kasvu juurtest 
ladvani. Vaatlustulemused kantakse tabelisse.

Sibulaid istutades uuriti sibula kasvutingimusi 
(muld, soojus, vesi), sibula omadusi ja kasu. Lapsed 
said teada, et ka poest ostetud ingverijuurest saab 
kasvatada kena ja kasuliku toataime. Enne saagi 
koristamist peab ingver vähemalt kolm kuni neli 
kuud kasvama. Varsselleri kasvatamine algas oksa 
vette panekust. Jäime ootama, millal oks juured 
alla võtab ja uusi pealseid kasvatama hakkab. Kui 
oksale olid juured kenasti alla kasvanud, siis istu-
tasime taime potti.

Katsed „Janune seller“, „Külmetav hüljes“
ja „Valged hambad“

Katsete juhised on Huvitava Bioloogia Kooli kodu-
lehel (http://www.huvitavbioloogia.ee/) 

„Januse selleri“ katse tehakse sellerivarte ning 
toiduvärvidega. Toiduvärvidega värvitud vett juues 
muudab seller oma värvust ning näeme, kuidas 
vesi taimes liigub. Veega koos liiguvad taimes ka 
muud eluks vajalikud ained, mida taim mullast 
saab.

„Külmetava hülge“ katse õpetab lastele, miks 
loomadel talvel külm ei hakka.

Katse tehakse külma vee ja erinevast mater-
jalist „kinnastega“. Lapsed saavad ise järele proo-
vida, millise vooderdusega kinnas aitab nende käel 
sooja hoida ja milline mitte.

Lapsed said teada, et rasvakiht on nagu sein 
sooja hülge ja külma vee vahel. See ei lase hülge 
keha soojusel välja pääseda. Rasvainega kilekott 
(me kasutasime margariini) on nagu hülge nahk, 
mille all on rasvakiht – sellega kaetud hülgel on 
talvel meres ujudes soe.

„Valgete hammaste“ katse õpetab lastele, kuidas 

mõjuvad erinevad joogid hammastele. Katse kor-
raldatakse kanamunadega. Visuaalne mälestus 
jookides värvi muutnud munadest võiks edasise 
tervisekäitumise mõjutamisel olla efektiivsem kui 
paljad õpetussõnad. Lisategevuseks oli munade 
puhtaks harjamine.

Digimikroskoobi kasutamine

Lastele on väga oluline saada kogemusi uurimise, 
katsumise ja vaatlemise kaudu. Digimikroskoobi all 
said lapsed uurida erinevaid puu- ja juurvilju ning 
muid asju. See aitab lastel keskenduda ja õpetab, 
et meie ümber toimub nii palju põnevat.

 
Loodusrada

Meie lasteaia õuealal on olemas oma loodusrada. 
Nii saavad tuttavaks puude ja põõsaste nimetused, 
õpitakse kasutama üldmõisteid „puu“, „lehtpuu“, 
„okaspuu“. Lapsed teavad, et okaspuud jäävad 
talvel roheliseks. Erandiks on lehis. Loodusrada on 
hea paik võrrelda kuuske ja lehist, okaste kinnitu-
mist kuuseoksale ja lehiseoksale, käbide kuju ja 
suurust. Uuritakse puutüvesid ja samblikke.

Ühe puu jälgimine erinevatel aastaaegadel

Lapsed jälgisid aasta ringi kirsipuud ja sellega 
seotud elustikku; tutvusid põhiliste aastaajaliste 
muutustega. Lapsed oskavad muutusi looduses 
seostada aastaaegade vaheldumisega, kirjeldavad 
puu aastaajalisi muutusi, kujutavad seda kunstili-
selt. Samuti saadi teada, kellega puu koos elab ja 
kuidas inimene puitu kasutab. 

Pilk putukamaailma

Selle õppetegevuse käigus said lapsed teada, kes 
on putukas, kus ja kuidas ta elab, mida sööb, kui-
das ennast kaitseb ja varjab, kuhu ta talvel kaob. 

Vaatasime ka fotosid, videoid, uurisime mõnesid 
putukaid mikroskoobiga. Lapsed said põhjaliku 
ülevaate liblika elutsüklist. Eriti vahva oli vaadata 
väikeseid röövikuid, kes rippusid lehel ja tahtsid 
selle ära süüa. Kõik tegevused olid põnevad ja las-
tele lusti pakkuvad. 

Ökoloogilised õuetegevused 

Lisaks kelgutamisele ja lumememmede ehitami-
sele teeme õues erinevaid katseid. Toetame laste 
huvi ja hoolivust lindude vastu, soovi aidata neil 
ellu jääda raskel talvisel ajal. Lapsed said teada, 
mida tohib lindudele söögiks panna, mida ei tohi.

Sügismängud

Kuna sügis on väga kaunis aastaaeg, siis oli lasteaia 
peaeesmärk anda lastele võimalusi näha sügisese 

looduse rikkust, kuidas loodus sügisel muutub, 
jälgida tema muutumist ja teha sügisese looduse 
teemal loometöid. Tegevuste käigus jälgisime 
koos erinevaid objekte ja nähtusi: sügisese loo-
duse muutumine jalutuskäikude ajal (päike, tae-
vas, tuule tugevus ja sügisvihmad); sügisvärvide 
ilu ja rohkus; lasteaia alal olev lilleaed; rändlinnud 
ja putukad; lasteaia alal kasvavad puud. Korralda-
sime ka kindla eesmärgiga jalutuskäike: „Meie las-
teaia puud ja põõsad“, „Otsime sügise märke“ ning 
mängisime mängu „Leia puu kirjelduse järgi“. Vaat-
lesime sügisel lastega palju ka taevast: uurisime, 
kuidas see muutub. Lastes tekkis looduse jälgimise 
huvi ja oskus märgata looduse muutumist. „Sügi-
sene aaretejaht“ õpetab looduses tähelepanelik 
olema ning märkama aastaaegade vaheldumisega 
kaasnevaid muudatusi.

Jelena Dobrotina
õpetaja

Pilk helgesse tulevikku

„Ära satu tulevikku kogemata.
Loo oma tulevik ise.”

Roger Smith (ameerika näitleja)

Tallinna Pae gümnaasiumi missioon – kas-
vatada avatud, keskkonnast ja inimestest 
hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid ini-

mesi, kellel on vajalikud oskused ja pädevused elu-
kestvaks õppeks ning tööalaseks karjääriks. Selleks 
et aidata õpilastel teha õige valik ning arendada 
vajalikke oskusi, on loodud gümnaasiumis omapä-
rane karjääriõpetuse kursus. Kursuse loomise põhi-
mõtteks oli suunata õpilasi väärtustama õppimist 
elukestva protsessina ning suhtuma tulevase elu-
kutse valimisse tõsiselt, võttes teadlikult vastutuse 

oma karjäärivalikute ja -otsuste eest. Oluline oli 
ka see, et õpilased muutuksid iseseisvamaks ning 
prooviksid ise juhtida oma õppimisprotsessi, 
arendades oma õpi-, suhtlemis- ning koostöö- ja 
otsustamisoskusi. 

Karjääriõpetuse programmis on õpetajate 
eesmärk anda õpilastele rohkem iseseisvust ja 
vabadust ning olla nendele rohkem suunaja rollis. 
Peamine eesmärk on aidata õpilastel ennast leida, 
arendada edaspidiseks eluks vajalikke oskusi ning 
selgitada välja oma tugevused, mis võivad olla 
otsustavad tulevase elukutse valimisel.

Tallinna Pae gümnaasiumis on kaks karjääriõpe-
tuse kursust – 10. ja 11. klassis. Mõlemad kursu-
sed koosnevad neljast osast, kus esimene osa on 

Karjääriõpetusest Tallinna Pae Gümnaasiumis
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enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneeri-
misel. Siin on juttu oskustest, tugevatest ja nõrka-
dest külgedest, väärtustest ja enesehinnangust. 
Gümnasistide jaoks on oluline analüüsida ning 
teadvustada oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis 
mõjutavad tulevikus karjäärivalikut. Teine osa on 
karjääriinfo tundmine ning selle tähtsus karjääri 
planeerimisel. Selles osas uurivad õpilased, milli-
sed kõrgkoolid Eestis on ning milliseid õppimis-
võimalusi need tudengitele pakuvad. Samas osas 
uurivad õpilased tööturu võimalusi ning elukutsete 
valikut Eestis, koolis tehakse aktiivselt koostööd 
töötukassa ja karjäärikeskusega Rajaleidja. Läh-
tuvalt tehtud eneseanalüüsist ja uuritud teoree-
tilisest infost valivad õpilased endale ameti, mida 
hakkavad edaspidi põhjalikult analüüsima. 

Kahe viimase aasta põhjal võib öelda, et eri-
alade valik oli ootamatu ja mitmekesine: ajakirja-
nik, bioloog, hambaarst, psühholoog, loomaarst, 
programmeerija, diplomaat, kohtumeditsiinieks-
pert, politseinik, 3D-kunstnik, eesti keele õpetaja 
jt. Nende ametite uurimiseks koostasid õpilased 
tegevuskava, milles kajastus, kuhu nad soovivad 
minna ja keda kutsuda külla selleks, et saada või-
malikult põhjalik arusaam ja ettekujutus valitud 
erialast. Siit algas kursuse kõige huvitavam osa.

Alguses uurisid õpilased õppimisvõimalusi Ees-
tis, selleks külastasid kõrgkoole ja haridusnäitusi. 
Tallinnas on nad käinud näitustel „Baltic Council 
for International Education“ ning „Õpi Tartus!“, 
käisid ka Tallinna ülikooli, sisekaitseakadeemia ja 
Tartu ülikooli lahtiste uste päevadel. Kõik õpilased 
klassist tegid tudengivarjutamist Tartu ja Tallinna 
kõrgkoolides valitud erialade tudengitega. Kar-
jääriõpetuse tundides käisid paljud spetsialistid 
valitud ametitest, kes jutustasid oma karjäärist, 
rääkisid tööst ning õppimisvõimalustest Eestis ja 
välismaal. Külaliste juttudest said õpilased laiema 
ettekujutuse huvitavatest ametitest ning see aitab 
tulevikus elukutse ja kõrgkooli valimisel. Kõige 
näitlikumad ja kasulikumad olid õpilaste jaoks 

▲  Politseimuuseumis

▲  Diplomaadi tööst rääkis Marina Kaljurand

▲  Õppepäev maaülikoolis

kursuse raames korraldatud töövarjupäevad. Õpi-
lased on käinud näiteks Lasnamäe hambakliinikus, 
Lasnamäe loomakliinikus, Narodnoje Raadio stuu-
dios, Swedpankis, Tallinna botaanikaaias bioloo-
gide juures, Ida-Tallinna keskhaiglas kirurgiaosa-
konnas, Creative Mobile büroos, Leedu saatkonnas 
ja teistes kohtades. 

Antud kursus pakkus õpilastele huvi ka tänu 
erinevate õppekäikude ja haridusprogrammide 
rohkusele. Gümnasistid käisid näiteks tervishoiu-
muuseumi hariduslikes programmides „Avalik 
lahkamine“ ja „Loomulik“, olid Helsingi ajakirjan-
dusmuuseumis Päivälehti ja loodusmuuseumis 
Luomus, külastasid Eesti politseimuuseumi prog-
ramme „Spioonid ja salakuulajad“, „MÕRV“, „Koh-
tueelse uurimise labor“, „Eriüksus“. Ahhaa keskuses 
on külastatud programmi „Anatoomia“ ja näitust 
„Inimkehad“. Külastamiseks on valitud ka muu-
seume väljaspool Eestit, nt Peterburi, Helsingi ja 
Riia muuseumid. Muuseumitundide ja õppeprog-
rammide eest tasub kool, kuid transport on vane-
mate kulul. Kursused lõppevad lõputöö ja isikliku 
portfoolio koostamisega ning tagasisidega. 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et antud kursuste 

tegevused aitavad õpilasi üldpädevuste arenda-
misel. Kõigepealt tähtsustub enesemääratluspä-
devus: enda jaoks oli mõnel raske otsustada, mida 
nad tahavad tulevikus teha ja mis sobiks just nende 
jaoks. Loomulikult arendab see ka suhtluspäde-
vust. Õpilased suhtlesid õppekäikude ja külas-
tuste ajal hea meelega nii külalisõpetajate kui ka 
giididega. See on väga oluline ka keelte oskamise 
vaatenurgast, sest õpilastel oli võimalus suhelda nii 
vene, eesti, soome kui ka inglise keeles. Mõnedel 
oli vaja ületada keelebarjääri, sest varem kasutas 
suur osa õpilastest võõrkeeli ainult keeletundi-
des. Ei tohi unustada ka õpipädevusest, kuna aine 
omandamiseks pidid õpilased kasutama erinevaid 
õpivõtteid.

Karjääriõpetuse kursuse jooksul pean oluliseks 
toetada õpilastes positiivset hoiakut hariduse 
omandamise vajalikkuse kohta, see on hea või-
malus populariseerida kõrgharidust ning Eestis 
vajalikke elukutseid. 

Natalia Presnetsova
Tallinna Pae gümnaasiumi

keelekümbluse õppealajuhataja

Nukkude salajane elu

Tradistsioonilisest hilikeelekümbluse üritusest Tallinna Pae gümnaasiumis

Aastate vältel on Tallinna Pae gümnaasiumi 
üks lemmiktraditsioonidest olnud HKK-üri-
tus – õpetlik meelelahutusüritus hilise kee-

lekümbluse klasside õpilastele. Igal aastal ühendab 
see ühepäevane üritus partnerkoolide õpilasi ja 
õpetajaid, võimaldades neil koos muljeterohkelt ja 
kasulikult aega veeta. Eestimaa juubeliaastal otsus-
tati pakkuda õpilastele tegevusi väljaspool kooli 

ning tutvustada neile Eesti teatrikunsti. Ürituse 
korraldasime koostöös nukuteatri ja nukumuuseu-
miga ning tulemusena tuli välja põnev õppepäev 
nimega „Nukkude salajane elu“. Ürituse eesmärk oli 
tutvustada kolme Tallinna kooli (Pae gümnaasium, 
Läänemere gümnaasium, Mustamäe humanitaar-
gümnaasium) 6. klasside õpilastele Eesti kultuuri 
ja loomingut teatrikunsti kaudu. Õppepäev toimus 
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27. aprillil 2018 ning algas ekskursiooniga nuku-
muuseumi, mis viis õpilasi rännakule nukuteatri-
maailma. Koos giidiga tutvusid õpilased erinevat 
liiki nukkudega – laua-, keha-, varju-, varrasnukku-
dega, kel kõigil on olnud kunagi osa teatrilavastus-
tes. Edasi esitati kogu seltskonnale lavastus „Miisu“, 
mis põhineb Hollandi lastekirjaniku Annie M. G. 
Schmidti samanimelisel lasteraamatul. „Miisu“ 
rääkis loo kassist, kellest saab naine ja kes peab 
otsustama, kas ta soovib oma elu jätkata kassi või 
inimesena. Lavastus tõstis esile olulised küsimused, 
mis olid tähtsad nii lastele kui ka täiskasvanutele. 
Pärast lavastust ootas õpilasi „Miisul“ põhinev üles-
anne: koos õpetajatega arutleti nähtu üle. Ürituse 
teises osas korraldati õpilaste jaoks nukumuuseu-
mis töötoad, kus oli võimalik tundma õppida teat-
riametite igapäevatööd ning töötubades valmisid 
muuseumi juhendajate käe all ka vastavad ese-
med ja kavandid. Õppepäeval sai igaüks proovida, 
kuidas erinevaid nukke liikuma panna. Üritus sai 

Tallinna Pae gümnaasiumi õpetajatel ja juht-
konnal on suur esinemiskogemus, kooli 
tegevus on alati äratanud huvi Eestis ja välis-

maal. Selleks et teha kooli tegevuse tutvustamist 
mitmekesisemaks ja näitlikumaks, on otsustatud 
kooli parimate praktikate tutvustamisse ja kooli 
imago loomisse kaasata õpilasi. 

Tallinna Pae gümnaasiumi õpilased on sellel 
õppeaastal käinud esinemas ja töötube juhen-
damas mitmel linna ja riiklikul konverentsil. 2. 
novembril 2017 esindasid 11.b klassi õpilased 
Laura Pitšugina, Maksim Kolossov ja Andrei Pankra-
tov kooli keelekümbluskonverentsil „Õppija areng 

Lapse suu ei valeta

▲  Nukumuuseumis

positiivse tagasiside kõikide osalejate poolt ning 
lisas õpilaste tavapärastele koolipäevadele rõõm-
samaid emotsioone.

Natalia Presnetsova
Tallinna Pae gümnaasiumi

keelekümbluse õppealajuhataja

Tallinna Pae gümnaasiumi õpilaste kaasamine kooli parimate praktikate tutvustamisse

ja õppimise käsitus“ Tartus. Korraldatud töötoa 
teema oli „Õpilaste keeleoskuse ja üldpädevuste 
arendamine karjääriõpetuse toel“. Õpilased tutvus-
tasid Tallinna Pae gümnaasiumi karjääriõpetuse 
kursust, selle sisu, põhimõtteid ja oma kogemusi. 
Kursuse jooksul pidid gümnasistid oskama kõige-
pealt endale eesmärke seada ja tegutseda nendeni 
jõudmiseks süsteemselt. Õpilaste jaoks oli oluline 
analüüsida ning teadvustada oma huvisid, võimeid 
ja oskusi, mis mõjutavad tulevikus karjäärivalikut. 
Õpilastel oli vaja teada saada infot erinevatest 
töövaldkondadest, ametitest ning haridusvõima-
lustest Eestis ja välismaal. Peamine eesmärk oli 

kinnistada ja korrata õpitud materjali ning laien-
dada silmaringi mängides. Töötoa käigus tutvusid 
osalejad õppemängude sisu, kujunduse ja kasuta-
mise võimalustega.

Konverentsidel osalemine ja oma kogemuste 
tutvustamine arendab õpilastel kõneoskust, aitab 
tõsta enesehinnangut ja esinemisjulgust ning 
tunda ennast vabalt võõra auditooriumi ees. Rää-
kides üldpädevustest, võib öelda, et kooli parimate 
praktikate tutvustamine aitab luua õpilastel ette-
kujutuse, et kogu kooli töö on suunatud ühiste ees-
märkide saavutamisele ning igal õpilasel on või-
malus sellesse panustada. Õpilased õpivad ennast 
selgelt, korrektselt väljendama, ennast esitlema 
ning oma seisukohti esitama ja põhjendama. Kuna 
kõik esinemised põhinevad õpilaste enda koge-
mustel, näitavad nad oma algatusvõimet ja vastu-
tavad tulemuste eest. Õpetajate ja juhendajate rol-
liks jääb asetada ennast partneri positsioonile ning 
tunda huvi õpilaste arvamuste vastu, julgustades 
neid oma mõtteid ja seisukohti avaldama. Õpetaja 
ja õpilaste vahelised suhted muutuvad usaldusli-
kumaks ja saavutusrohkemaks ning aitavad tõsta 
kooli mainet veel kõrgemale.

Natalia Presnetsova
Tallinna Pae gümnaasiumi õppealajuhataja

▲  Tallinna Pae gümnaasiumi meeskond keelekümb-

luskonverentsil „Õppija areng ja õppimise käsitus“ Tartus 

(Laura Pitšugina, Maksim Kolossov, Natalia Presnetsova, 

Izabella Riitsaar, Andrei Pankratov)

aga koostada tegevuskava ameti uurimiseks ning 
jõuda järelduseni, kas konkreetne amet sobib eda-
siseks omandamiseks või mitte. Ameti uurimiseks 
ning tegevuskava elluviimiseks pidid õpilased 
korraldama kohtumisi, õppekäike ning tudengi- 
ja töövarjutamist. Töötoa käigus jutustasid Laura, 
Maksim ja Andrei oma kogemusest hambaarsti, 
eesti keele õpetaja ja diplomaadi töö uurimisest, 
oma muljetest antud kursuse kohta, järeldustest 
ja oma tulevikunägemusest.

4. aprillil 2018 esindasid Alina Smirnova ja Laura 
Pitšugina kooli lõimitud aine- ja keeleõppe, LAK-
õppe päeval „Õppija areng – pädevuste kujune-
mine lõimitud aine- ja keeleõppes“ Tallinnas, kus 
tutvustasid kooli tööd uurimistööde valdkonnas. 
Töötoa teema oli „Õppemängude koostamine 
üldpädevuste arengu toetajana“ ning õpilased 
esitasid uurimistöö raames tehtud õppemänge. 
Õppemängud on suunatud 6. klasside õpilastele, 
keskenduvad loodusõpetuse teemadele ning toe-
tavad koolis rakendatud teemaõpet. Lauamängud 
on loodud loodusõpetuse tundide jaoks selleks, 
et tunnid oleksid õpilastele nii hariva kui ka ins-
pireeriva iseloomuga. Samas aitavad koostatud 
õppemängud mitmekesistada õppeprotsessi, Tallinna Pae gümnaasiumi meeskond  ▲
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Edgar Ivanov ja Igor Ivanov on Valga Priimetsa 
kooli 8. klassi õpilased, kes tegid oma loomin-
gulise töö keelekümblusteemal. Töö kannab 

pealkirja „Õuesõppe tund. Kask“. Kuna poisid on 
keelekümblusklassi õpilased, tekkis neil huvi kor-
raldada üks õuesõppe tund ning panna ennast 
õpetaja rolli. Sissejuhatuses räägivad noorme-
hed, et valisid just antud teema, kuna mäletavad 

Üks keelekümbluse edulugu Valga Priimetsa koolist

algklassidest huvitavaid ja kasulikke õuesõppe 
tunde. Tunni sihtgrupiks valiti 2.B klassi keele-
kümblusklass. Õpetaja abiga valmistati tunni kons-
pekt, tehti vajalikud eeltööd ning tunnist valmis 
video. 

Eneli Värnik
kooli keelekümblusprogrammi koordinaator

Haabersti vene gümnaasiumi parimad 
keelekümblusüritused

Lõimumisprojekt „Rõõm on üheskoos õppida“ 

2014–2015 tegutses meie koolis lõimumisprojekt 
„Rõõm on üheskoos õppida“. See oli Haabersti lin-
naosa kahe kooli, Haabersti vene gümnaasiumi 
ja Järveotsa gümnaasiumi ühisprojekt. Projektil 
oli ka koostööpartner – Maardu gümnaasium. 
Projekti eesmärk oli luua võimalusi vene ja eesti 

õppekeeltega koolide õpilaste ühistegevusteks 
ning suurendada eri õppekeelega koolide õpilaste 
vahelisi kontakte; toetada vene õppekeelega koo-
lide õpilaste viimist Eesti kultuuriruumi ning nende 
integreerumist Eesti ühiskonnas; suurendada huvi 
eesti keele ja kultuuri õppimise vastu; avardada 
õpilaste silmaringi.

Terve õppeaasta jooksul uurisid õpilased Eesti 
muusikat. Põhjusi, miks teemaks sai valitud muu-
sika, oli päris mitu: laulupidu 2014. aastal ja aasta 
2015 kui muusika-aasta, Arvo Pärdi 80. sünniaasta, 
Veljo Tormise 85. sünniaasta.

Õppeaasta jooksul toimus palju ühisüritusi: 
mäng „MIS? KUS? MILLAL?“, ekskursioon Rakve-
resse, Tallinna muusikamuuseumi külastamine, 
muusikaõpetajate vahetus, õpilasvahetus, jõulu-
muusika Kaarli kirikus; lõpuüritus.

Projekt „Koostöö vabaõhumuuseumiga“

2015.–2016. õppeaasta projekti käigus said meie 
kooli õpilased tutvuda Eesti ajaloolise olus-
tikuga Eesti vabaõhumuuseumi tundides ning 

temaatilistel kooliüritustel. Õpilased said muu-
seumis praktilisi kogemusi ning hiljem kinnistasid 
teadmisi koolitundides. Kõik see toetas õpilaste 
sotsiaalsete oskuste arenemist ning aitas kerge-
mini kohaneda Eesti kultuuriruumis. Muuseumi-
tundides saadud kogemused andsid võimaluse 
süvendada eesti keele oskust, mis on keelekümb-
luskooli üks sihte. Heaks traditsiooniks on saanud 
ansambli Leigarid esinemine meie kooli aulas. Iga 
kahe aasta tagant püüame kutsuda nad külla ning 
iga kord huviliste arv üha kasvab. Eesti rahvatantse 
tantsivad koos Leigaritega nii õpetajad kui ka õpi-
lased ning nende vanemad. See traditsiooni sütitas 
õpilastes suurt huvi eesti rahvatantsu ja -muusika 
vastu. 

Projekt lasteaedadega 
„Piilume eesti keele tundi“

Projekt on mõeldud Haabersti linnaosa lasteaeda-
dele. Koos meie algkooli õpilastega õpitakse eesti 
keelt, loodusõpetust, muusikat ja matemaatikat 
eesti keeles. Kõikides tundides kasutavad õpetajad 
mängulisi elemente ning meisterdavad koos. Las-
teaialapsed saavad koos algkooli õpilastega teha 
endale kingitusi. Pärast tunde etendavad algkooli 
õpilased lasteaedadele näidendeid: sellel õppeaas-
tal „Karupoeg Puhh“ eesti keeles ja „Lindude hoov“ 
nii eesti kui ka vene keeles. Nii saidki lasteaialap-
sed ja algkooli õpilased koos õppida eesti keelt ja 
kultuuri.

Kõnevõistlus „Harjumaa Mihkel“

Igal aastal toimub Haabersti vene gümnaasiumis 
Harjumaa vene õppekeelega koolide noormeeste 
kõnevõistlus „Harjumaa Mihkel“. Üritust korraldab 
eesti keele õpetaja Ülle Kõllo koos 12. klassi õpilas-
tega. Teemad muutuvad igal aastal. Näiteks oli üks 
teemadest „Nutitelefon teeb nutikaks?“. Parimad 
kõnemehed saavad võtta loosiga veel ühe teema, 

mis nõuab eriti head huumorimeelt. Kõik esinemi-
sed on alati erinevad ja ebatavalised.

Lugemiskoer koolis

Juba kaks aastat on meie koolis käigus Eesti Abi- ja 
Teraapiakoerte Ühingu lugemiskoera programm. 
Projekt on juba ennast tõestanud paljudes linna-
raamatukogudes üle Eesti, kuid kooliraamatuko-
gude seas on see päris uus algatus. Eesmärk on 
pakkuda õpilastele positiivseid lugemiskogemusi 
ning toetada lapsi, kellel lugemine veel ei suju. 
Lugemiskoera tiimi kuuluvad kaheksa-aastane 
kuldne retriiver Rianna, tema koerajuht Inga Sild 
ja kooliraamatukoguhoidja. Laste ja koeratiimi 
kasutuses on privaatne ja hubane lugemispesa. 
Nüüd saavad 1. klassi lapsed harjutada lugemist 
sõbraliku koera seltsis. Kuna meie koolis on lisaks 
tavaklassidele ka keelekümblusklassid ja Rianna 
mõistab mitut keelt, siis saab talle ette lugeda nii 
vene kui ka eesti keeles. Lapsed saavad raamatuko-
guhoidja abil valida koerale lugemiseks meelepä-
rase raamatu, paitada Riannat ja premeerida teda 
tähelepaneliku kuulamise eest koeramaiusega. 
Igal lapsel on oma lugemispass, kuhu kantakse ▲  Haabersti vene gümnaasiumi õpilased esinevad

„Harjumaa Mihkli“ võitjad  ▲
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loetud raamatu pealkiri. Lugemine lõppeb käpa-
jälje templi saamisega ja, nagu kogemus näitab, 
ka laia naeratusega lapse näol.

Kadripäev keelekümblusklassides

24. novembril 2017 käisid 9. ja 8. keelekümblus-
klassides õppivad kadrisandid külas kooli kõige 
väiksematel keelekümblusklassi õpilastel. Vane-
mad õpilased valmistasid ette kadrilaule ning 
traditsioonilisi mänge. Sellises mängulises vormis 

said nii noored kui ka juba vanemad õpilased 
teada eesti rahva traditsioonidest ja kommetest 
ning panna proovile ka oma keeleoskust. Teiste 
ees eesti keeles esinemine oli väga hea väljakutse 
8. ja 9. klassi noortele ning ka motivatsioon keelt 
praktiseerida. 

Noorte foorumkonverents „Mina valin 2018“

15. märtsil 2018 toimus meie gümnaasiumis IX 
noortefoorum „Mina valin“. Selle aasta projekt oli 
aga eriline selle poolest, et toimus eesti keeles. 
Selle aasta moto oli „Minu valik – proaktiivsus“. 
Foorumist võtsid osa Haabersti vene gümnaasiumi, 
Karjamaa põhikooli, Ehte gümnaasiumi ja Musta-
mäe humanitaargümnaasiumi 9. klasside õpilased.

Päeva esimeses osas said noored tutvuda 
seitsme eriala esindajatega. Oma õppe- ja kar-
jäärivalikutest rääkisid eesti keele kandjad: Merli 
Kesküla (jurist LHV pangast), Kristiina Konno (prog-
rammeerija ettevõttest TM Development), Maarit 
Stepanov (ajakirjanik Õhtulehest), Siiri Kumari 
(vabakutseline fotograaf ), Anna Maria Tagu (ette-
võtjast jumestuskunstnik) ning Aleksandra Anon 
(Haabersti vene gümnaasiumi õpetaja). Noored 
tõdesid, et iga esineja teekond oli väga erinev, kuid 
omamoodi inspireeriv. Huvilised said esitada rea 
küsimusi neid paeluva eriala kohta.

Päeva teine osa oli aga otseselt seotud ürituse 
motoga. Noorte ülesanne oli meeskonnaga koos-
tada üks äriprojekt ning hiljem teha kaheminutiline 
esitlus pitch. Noored lasid oma kujutlusvõimel len-
nata ja sündisid sellised vahvad ideed nagu anti-
ekool, tarkuse joogipudel, robot-meditsiiniõde, 
teleporteerimise masin, allveerestoran, nutitossud 
ja palju muud. Seejärel said noored olla investori 
rollis ja anda oma väärtuslik hääl projektile, mil-
lesse neil kõige rohkem usku oli. Kõige parema pro-
jekti autorid said innustuseks ka toredad auhinnad.

Ürituse lõpus andsid osalejad ka lühikest 
tagasisidet, milles mainisid, et erinevate erialade 

esindajatega tutvumine ja nende põnevate lugude 
kuulmine avardas nende mõttemaailma. Nad tun-
nistasid, et julgevad nüüd unistada suurelt ja kuu-
lata iga valiku tegemisel rohkem oma südant.

Kodurahu projekt „Harjutamine teeb meistriks“

7. juunil 2018 said Kadrioru lossis kokku Haabersti 
vene gümnaasiumi ja Nõmme põhikooli noored. 
Koos osaleti meistritoas „Lossi ahi“, mille raames 
said lapsed valmistada omanäolist keraamikat. See 
oli projekti „Harjutamine teeb meistriks“ algus. Hil-
jem kohtusid noored veel, et erinevates loomingu-
listes tegevustes õppida üksteist tundma, suhelda 
oma emakeeles ja ka sõbra emakeeles. Koos joo-
nistati keraamilistele plaatidele Kadrioru lossis, 
Haabersti koolis meisterdati slaavi nukke, Rocca al 
Mare vabaõhumuuseumis mängiti rahvalikke laua-
mänge, Nõmme koolis planeeriti karjääri, KUMUs 
vooliti ja kaunistati isikupäraseid savist keraamilisi 
tasse ja taldrikuid ning tehti isegi lühifilme Tallin-
nast ja selle legendidest.

11. novembril vaatasid noored tagasi ja ütle-
sid, et projekti käigus õppisid nad, kuidas suhelda 
teistega, teha meeskonnatööd, kuulata teisi ja 

õppida teistelt. Samuti arenes osalejate keeleos-
kus. Projekt viidi ellu Tallinna Kodurahu programmi 
raames. Vaadates meie särasilmseid noori, võib jul-
gelt öelda, et meie koolide õpilased on tõepoolest 
nüüd teiste suhtes rohkem avatud, sõbralikud ja 
lugupidavamad. 

Marina Rüütel
keelekümbluse koordinaator

▲  Lugemiskoer Rianna on hea kuulaja

▲  8. ja 9. klassi õpilased koos 1. klassi õpilastega 

kadrimängus

Õpilased koguvad äriideid   ►

Nõmme põhikooli ja Haabersti gümnaasiumi

lapsed Rocca al Mare vabaõhumuuseumis mängimas 

rahvamänge  ▲
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1.detsember oli ajalooliste seikluste aeg! 
Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi ja Tar-
vastu gümnaasiumi noored võtsid „Nopi 

Üles“ projekti raames suuna Saula külasse viikin-
gite külla. Projekti nimi oli sama põnev kui projekt 
ise – „Üks päev viikingina“.

Kui kaks bussitäit noori Ahtme gümnaasiumist 
ja Tarvastu gümnaasiumist lumisesse viikingite 
külla jõudsid, tervitasid meid võimsad mehed, kel 
kõigil seljas marudad viikingite rüüd. Kui vahvalt 
langes lumi kindlusele, kui usin Ahtme gümnaa-
siumi ajalooõpetaja ning projektijuht Olga Mesi-
lane õpilastele ajastutruid riideid jagas. Pärast 
sobivaks riietumist pidas Mesilane interaktiivse 
loengu. Millal elasid viikingid? Millega nad täpselt 
tegelesid? Mis riideid nad kandsid ja milline ajastu 
oli viikingite aeg? Nii vene kui ka eesti noored said 
arutelus osaleda ning omi variante pakkuda.

Siis aga löödi sõjakella! Noored jagati võistkon-
dadesse ning nad asusid võistlema neljas etapis. 
Esimeses peatuses pidid nad punktide peale kir-
vest heitma. Teises pidid nad vibu käsitsema nagu 
tõelised viikingid. Kolmandas peatuses pidid ühed 
noored linnust ja püha mõõka kaitsma ning teised 
seda vallutama. Neljandas peatuses said noored 
vibu lasta ja täpsusega punkte püüda. Linnus oli 
täis elavaid kilkeid, tüdrukud ja poisid muutusid 
marudaks, kui haarati kätte oda või kirves. Elevu-
sest kriisati nii vene kui ka eesti keeles, kui linnuse 
hõivamine kas õnnestus või mitte. Plaksusid plast-
massnoad ja prõntsatas nool! Varsti käis sõjakell 
ning jälle vahetati peatuseid. Kõike seda vaatasid 
muidugi peatuste juhendajad.

Projekt “Üks päev viikingina”

Suurest sõjamöllust väsinuna, oodati noori trah-
teris, kus viikingineiud pakkusid meie sõdalastele 
maitsvat suppi. Noored said omavahel harjutada 
nii vene kui ka eesti keelt ja arutada, milline peatus 
ning etapp neile kõige rohkem meeldis.

Pärast sööki algasid meisterdamise töötoad. Nii 
poisid kui ka tüdrukud said meisterdada viikingi-
aegseid käevõrusid. Kõike juhendas õpetaja Olga 
Mesilane, kes entusiastlikult lastele ka ajastutruu 
miljöö maalis. Igaüks sai endale kauni ehte ning 
oskuse teha kellelegi midagi huvitavat kingituseks.

Projekt „Üks päev viikingina“
Mida arvavad noored?

Õppisin projekti abil töötama võistkonnas. Sain 
teada uusi sõnu eesti keeles. Mulle meeldis käe-
võrusid teha, oda visata ning suhelda Viljandi 

noortega. Õppisin kirvest viskama ja vibu laskma. 
Tahaksin osaleda sarnastes projektides veel.

Valeria Drozdova
Kohtla-Järve Ahtme gümnaasium

Sain teada, mis riided olid viikingitel. Kahjuks 
sain vähe eesti keelt praktiseerida. Viikingi 
küla oli väga kaunis ja reis oli hästi organi-

seeritud. Mulle väga meeldis minu võistkond. See 
oli huvitav projekt ning tahan veel osaleda.

Vladimir Rževski
Kohtla-Järve Ahtme gümnaasium

Õppisin, kuidas kasutada kirvest. Projektist osavõt-
jad olid toredad inimesed ning mulle meeldis, et 
olime õues. Sain teada, et viikingid ei olnud ainult 
sõjamehed, vaid ka kaupmehed ning et nad kasu-
tasid odasid palju. Tahaksin sellistes projektides 
veel osaleda.

Johanna Otsman
Tarvastu gümnaasium

Õppisin projekti kaudu meeskonnatööd, oda 
viskamist ja vibu laskmist. Mulle meeldis 
väga projekti asukoht, töötoad ja selts-

kond. Õppisin, et viikingid kaitsesid oma vara ise.
Kristo Maisla

Tarvastu gümnaasium

Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi ja
Tarvastu gümnaasiumi ühisprojekt „Üks päev viikingina“

Emakeelepäeva konverentside traditsioon
Tallinna Mustamäe reaalgümnaasiumis

▲  Üks päev viikingina

Emakeelepäeva konverentside traditsioon on 
alguse saanud 1999. aastal, kui tehti kokku-
võte eesti kirjanduse õppimisest ja õpetami-

sest eesti keeles. Esimese konverentsi teema oli 
„Loodus eesti luules“. Sellele järgnesid „Naisluule-
tajad eesti kirjanduses“ ja „A. H. Tammsaare „Tõde 
ja õigus““.

Ajapikku muutusid konverentside teemad mit-
mekülgsemaks ning samas muutusid ka nende 
eesmärgid. Viimaste konverentside eesmärgid on 
olnud: 

• äratada huvi eesti keele, eesti kirjanduse, 
ajaloo ja kultuuri vastu;

• leida seoseid ja puutepunkte eesti ja vene 
kultuuri vahel;

• uurida eesti, vene ja muude rahvaste silma-
paistvate kultuuritegelaste seoseid Eesti või 
muude riikidega;

• soodustada praktiliste tegevuste kaudu 

ühiskonnas toimuvaid lõimumisprotsesse. 
Õnnestunuim, 15. emakeelepäeva konverents 

oli pühendatud neile eesti kirjanduse ja kultuuri-
elu suurkujudele, kelle nimega on Tallinna tänavad 
kaunistatud. 11. ja 12. klasside õpilased suhtusid 
sellesse teemasse väga tõsiselt: materjale otsides 
käisid nad linna arhiivides ning tegid kaks video-
filmi. Eriti huvitav oli kuulata nende kirjanike 
elust, kelle nimesid kannavad Mustamäe täna-
vad – Eduard Vilde, Anton Hansen Tammsaare, 
Juhan Sütiste. Sellele juubelikonverentsile olid 
kutsutud ka partnerkoolid SA Innove pilootpro-
jektist „Vene õppekeelega kooli valikud toetada 
õpilaste toimetulekut põhikoolijärgses õppes“. Nii 
esitlesid külalised Kohtla-Järve Ahtme gümnaa-
siumist loo aabitsast „Karuaabitsa Mõmmi sündis 
Sompa külas“. Nende esinemise keskmeks oli kir-
janik Heljo Mänd ja tema looming. Ettekandega 
„Virumaa kirjanikud“ esinesid Kohtla-Järve slaavi 
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põhikooli õpilased, Narva Pähklimäe gümnaasium 
tutvustas meile „Narva legende“. Nii sai konverents 
üleriigiliseks.

On hea, et meie konverentsidel on ka eesti 
õppekeelega naaberkoolide, Tallinna tehnikagüm-
naasiumi ja Tallinna Arte gümnaasiumi õpilased, 
kes ühisprojektide raames aktiivselt osalesid kon-
verentside töös. Nii toimus 2016. aastal konverents 
„Tallinnfilm ja multikad“, kus osalejad töötasid töö-
tubades ning võrdlesid ja analüüsisid eesti ja vene 
rahva muinasjutte.

Tähtis on ka see, et konverentsidel on meil külas 
lastekirjanikud ja kultuuritegelased. Näiteks 2017. 
aastal külastas meid eesti lastekirjanik ja luuletaja 
Jaanus Vaiksoo, kes rääkis oma loomingust, kul-
tuuri tähtsusest ning sellest, et me tegeleme väga 
tähtsate küsimuste lahendamisega, korraldades 
üritusi, kuhu on lõimitud mitu valdkonda, nt kul-
tuurilugu, kirjandus, ajalugu, keeleteadus. Lähtu-
des kahe rahvuse traditsioonidest ja kommetest, 
on püütud leida ühiseid kultuuriloolisi aspekte ja 
sarnasusi.

Vanema astme õpilaste eeskujul algatasid ja 
teostasid Mustamäe reaalgümnaasiumi 5. klasside 

õpilased oma projekti, kus nad vanemate õpilaste 
abil tahavad uurida Eesti ja meie naaberriikide kul-
tuuriloolisi sarnasusi ja puutepunkte.

Kuna konverentsid toimuvad eesti keele kui 
teise keele ainenädala raames, autasustatakse seal 
nädala käigus toimunud ürituste parimaid. 

Ajapikku muutuvad meie konverentsid ka rah-
vusvahelisteks – sellel, 2018. aastal, olid konve-
rentsi „Ajalik ja ajatu“ külalisteks haridustöötajad 
Usbekistanist. Konverents oli väga olulise tähen-
dusega kõigile meie gümnaasiumi õpilastele ja 
töötajatele, kuna oli pühendatud Eesti Vabariigi 
sajandale sünniaastapäevale ja eesti isamaaluulele.

Meie konverentsid muutuvad mitmekülg-
semaks, hõlmates uusi õppeaineid ja eluvald-
kondi, mis annab meile lisavõimalusi muuta 
õppeprotsess huvitavamaks, praktilisemaks ja 
elukesksemaks.

Konverentsi korraldajad
Olga Ivanova

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Anneli Kristal
õppealajuhataja, eesti keele õpetaja

▲  Direktor Natalja Vergun osalejaid tervitamas ▲  Kohtumine kirjanik Jaanus Vaiksooga
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