
Kaasaegne lasteaed:

õnnelik, loominguline, loov ja 

avatud laps



Ülevaade lasteaiast

• Asutati 1982.a.

Tallinna Arbu Lasteaias on kokku 12 rühma:

• 3 sõimerühma, millest üks on mängu- ja arendusrühm.

• Mängu- ja arendusrühma kohti pakutakse lasteaia järjekorras
olevatele 1,5-3 aastastele lastele, vanema valikul kas kahel,
kolmel või viiel päeval nädalas.

• 9 aiarühma sh 2 keelekümblusrühma, kus üks õpetajatest suhtleb
lastega ja juhendab nende tegevusi eesti keeles, teine –
emakeeles.

• Lasteaia nimekirjas 290 last.

• Lasteaias töötab 54 inimest, kellest 32 kuulub pedagoogilise ning
22 tehnilise personali hulka.

Tallinna Arbu Lasteaed



Mis on innovatsioon?

• Innovatsioon tähendab uusi ideid ja julgeid

lähenemisi, mis nihutavad piire ja avavad

võimalusi teha asju uutmoodi.

• Kõik algab inimese unistusest ehk visioonist: ta

soovib enda, ühiskonna või maailma olukorda

paremaks muuta.



Kuidas tekib?

• Innovatsioon on asjade uut moodi

kokkusobitamine.

• Kõik uued ideed on tehtud vanadest

ideedest.

• Kõik uus on hästi unustatud vana.



Meie lasteaia visioon ehk 

unistus

Tallinna Arbu Lasteaed on koostööle avatud,

lapsesõbralik, omanäoline, turvaline, parima

õpikeskkonnaga õppeasutus, kus lapsed, nende

vanemad ja personal väärtustavad tervislikku ja

keskkonnasõbralikku eluviisi ning tunnevad ja

austavad meid ümbritsevat maailma.



Innovatsioon on tegu

• Innovatsioon on oma loova idee

elluviimise nimel tegutsemine.

• Tähtis on tegutsemine, mitte vaid

mõtlemine ehk idee!



Lapsest lähtuva õpikäsituse 

rakendamine

Meie õppetegevus on suunatud laste silmaringi ja

teadmiste suurendamisele, mida toetavad

õuesõpe, ekskursioonid, matkad, teatrietenduste

külastamised, erinevad projektipõhised ja

eksperimentaalsed tegevused.



Meie projektid



Comeniuse projekt 

Comeniuse projektiga “A magic book of European tales”

töötamine 2012 -2014 aastatel näitas meile, et lastega

tegevust võib organiseerida loomingulisemalt ja

mitmekesisemalt.



Projektipõhine töö

Tänu projektides osalemisele on lasteaia õpetajad

muutunud teadmiste edasiandjatest teadusliku ja

uurimusliku tegevuse organiseerijateks.



Projektipõhine töö

Tänu sellistele projektidele hakkasid lapsed

iseseisvalt mõtlema ja infot leidma ning

rakendama oma ideid praktikas.



Innovatsiooni tugi

• Aktiivne osalemine on olnud Tallinna haridusasutuste

kvaliteediauhinna konkurssidel erinevatel aastatel (2005;

2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2013; 2014), mis andis

võimaluse saada tasuta koolitust, Euroopa

kvaliteediauhinna The EFQM mudeli kriteeriumite põhjal

õppida enesehindamist, saada tagasiside assessoritelt.

• Tänu sellele oleme aastatega rohkem avatud uutele

ideedele, koostööpartneritele ja sõpradele.

• Ei puhka „loorberitel“, vaid avastame, uurime, oleme

sallivad ning pühendunud oma tööle. Lasteaial on

aastate jooksul kujunenud hea maine, paljud

lapsevanemad usaldavad just meie lasteaeda oma lapsi.



Kust saada uut inspiratsiooni?

• Inimesed on valmis tegema ekstra pingutusi, kui

nad on motiveeritud ja innustatud.

• Otsida parimaid praktikaid, kogemusi vahetades.

• Teha rohkem koostööd erinevate partneritega.

• Osaleda konverentsidel, koolitustel, seminaridel.



Õnnelik juhtum… või?!

• 4. aprillil 2014 Tallinna ülikoolis peeti läinud laupäeval

rahvusvahelist alushariduse konverentsi „Lapsest lähtuv

kasvatus ja tegevuskultuur”.

• Konverentsi ligi 400 osaleja seas olid lasteaiaõpetajad,

lasteaedade juhid ja õppealajuhatajad, teisedki alushariduse

edendamisest huvitatud.

• Päev algas ettekannega „Lapsest lähtuv kasvatus muutuvas

Eestis”, mille pidasid kolmekesi Tallinna ülikooli lektor Maarika

Pukk, Turu ülikooli õppejõud Jarmo Kinos ja Londoni Middlesexi

ülikooli lektor, filosoofiadoktor Leena Robertson. Seejärel esines

Itaalia Reggio Emilia koolituskeskuse pedagoog-nõustaja Paola

Strozzi peaettekandega „Vaade Reggio Emilia lähenemisviisile

hariduses”.



Meie konverents

• Aprillis 2015.a korraldasime rahvusvahelise

konverentsi „Kaasaaegne lasteaed“, millest

võttis osa üle 100 inimese Eestist, Soomest,

Lätist, Leedust, Venemaalt, kellest on saanud

meie uued partnerid.

• Üks esinejatest oli Maarika Pukk, kellega

kohtusime Tallinna Ülikooli konverentsil.

• Praeguseks on kujunenud sellest pikaajaline

inspireeriv koostöö.



Konverentsijärgsed 

küsimused

• Meie teeme väärikat tööd, kuid lapsed puuduvad

lasteaiast palju.

• Uuringute põhjal on kohal Tallinnas keskmiselt

51% sõime lastest ja 61% lasteaia lastest.

• Kelle jaoks meie teeme tööd?

• Miks lapsed puuduvad?

• Sellele küsimusele vastuse tahtsime leida uues

projektis.



Children health improvement by

integrating 5 elements of S. Kneipp

philosophy: water, movement, herbs,

emotions, healthy diet.



Nagu nimigi ütleb, on projekti eesmärgiks õpetada

lastele tervisliku eluviisi oskusi läbi S. Kneippi

filosoofia, mis sisaldab endas veeprotseduure,

ravimtaimi, liikumist, tervislikku toitumist ja hingelist

tasakaalu.

Laste tervise parandamine S. Kneippi

filosoofia viie elemendi ühendamisega: 

vesi, liikumine, ravimtaimed, hingeline 

tasakaal ja tervislik dieet.

Meie uus projekt



Meie käes on võtmed lapse kasvatamisel edu 

saavutamiseks ja tema tervise hoidmiseks



Mis on tehtud uues projektis

• On loodud projekti blogi

• On loodud projekti logo

• Koguti ravitaimed

• On loodud igas rühmas Kneippi karastus nurgad

• Toimusid laste skype konverentsid partnerite vahel

• Koos laste ja nende vanematega on loodud Morushka

muinasjutud tervisest

• Toimusid koolitused S. Kneippi filosoofia järgi

• On koostatud laste tervise portfoolio

• On valminud viie elemendi nukud



Elagu innovatsioon!

• Innovatsioon on kõigile jõukohane.

• Tere tulemast innovatsiooniliste lasteaednike

klubisse!



Tänan tähelepanu eest!

arbu@la.tln.edu.ee

http://www.tallinn.ee/arbu/

https://www.facebook.com/TallinnaArbuLasteaed
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