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Eripära 
Lasteaed: 

• kuulub Ettevõtliku 
kooli lasteaedade  
võrgustikku; 

•Keelekümblusprog-
rammi liige; 

•Tervist Edendavate 
Lasteaedade 
võrgustikku; 
 

 



Partnerite otsing sõltub : 

• Õppe- ja kasvatustegevuse 
suundist (tutvumine elukutsetega, 
ekskursioonid jm); 

• Projekti tegevusest ja 
eesmärkidest; 

• Mõlemate huvi olemasolust 
poolest; 

• Hea koostöö olemasolu; 

• Laste ja lastevanemate arvamusest 
ja valmidusest  

 



Koostöös 
tähtis: 
•Head ja 
pikaajalised suhted 

•Tunnustamine ja 
toetamine 

•Avatus 

•Avalik suhtlemine 
ja partnerluse 
juhtimine 
 

 



Avaliku suhtlemise ja partnerluse 
juhtimise tulemused 

• Lasteaed algab ja organiseerib seotud heategevusega üritusi 

• Lapsevanemad on kaasatud lasteaia ürituste korraldamisele ja 
läbiviimisele 

• Koostöö piirkonna lasteaedadega on regulaarselt korraldatud ja läbi viidud 
avatud õppetegevusi ja toimub oma töökogemusi jagamine 

• Koostöös lastevanematega toimunud lasteaia perepäevad ja 
tervisedendavad üritused 

• Konkurssidel osalemine toimub laste hulgas 

• Talenti otsing, laste tunnustamine, propageerimine 

• Osalemine heategevuses ja konkurssides 

• Partnerite tunnustamine, propageerimine 

• Lastevanemate ideede rakendamine, tunnustamine  

 

 



Projektid 
• Loome, õpime, mängime”; 

•Raamat õpetab headust”; 

• Koerteteraapia; 

• “Heategevust on teha lihtne”; 

• “Meie sõrmekesed”;  “Imeline liiv”… 
 

 

 



Projektitegevus  

•Projekti ürituste ja tegevuste arutlemine ja 
planeerimine koos lastega ja lastevanematega 

• Partnerite otsing ja kaasamine koostöösse 

•Projekti tegevuse läbiviimine koos 
partneritega 

•Hindamine ja tulemuste analüüs koos laste ja 
partneritega 

 



Projekt “Loome,õpime ja 
mängime” 

Partnerid: 

•Lapsed (õppematerjalide ja mängude 
loomine) 

•Lasteaia noored lapsed 

•Lastevanemad (osalemine 
meistriklassides, sponsorlusabi) 

•Sillamäe lasteaed Jaaniussike 
(koostöö eakaaslastega, mesitriklassid) 

•Toila lasteaed Naerumeri, Tartu 
lasteaed Annike 

•IVEK (edulugude konkurss, 
õppematerjalide raamat) 

•Keelekümbluskeskus (konverents) 

•Linna ajaleht Sillamäeski Vestnik, 

•Lasteaia ajaleht Päikseke (info 
levitamine)  

 

 



Projekt “Heategevust on 
teha lihtne” 

Partnerid: 

•Lapsed (kingituste loomine, lillede 
istutamine ja kasvatamine, kontserti 
kava planeerimine ja näitamine, 
heategevuses osalemine) 

•Lapsevanemad (sponsorlusabi, 
kottide õmblemine) 

•Tartu lasteaed Annike (meistriklass) 

•Sillamäe Laste Hoolekandeasutus 
Lootus ja Jõhvi MTÜ Puuetega Laste 
Tugikodu Päikesekiir 

•IVEK (edulugude konkurss) 

•Linna ajaleht Sillamäeski Vestnik 

(info levitamine) 

•Lasteaia ajaleht Päikseke ja lasteaia 
kanal 

 

 

  



Projekt “Teeme ise ja 
õpetame nooremaid” 

Partnerid: 

•Lapsed (mängude loomine, 
meistriklasside läbiviimine 
väikestele lastele) 

•Lasteaia Päikseke nooremad 
lapsed 

•Lapsevanemad (koostöö) 

•IVEK (edulugude konkurss) 

•Linna ajaleht Sillamäeski Vestnik, 
Roditelskaja gazeta, Õpetajate 
Leht  (info levitamine)  

•Lasteaia ajaleht Päikseke ja 
lasteaia kanal     

 

 



Projekt “Päikseke kingib 
rõõmu” 

Partnerid: 

•Lapsed (logode valmistamine, kottide 
kaunistamine, meistriklassis 
osalemine) 

•Sillamäe Laste Hoolekandeasutus 
Lootus (ühisüritustel osalemine) 

• Triest – Val AS (sponsorlusabi, 
ekskursiooni lastele organiseerimine ja 
läbiviimine, õmbleja elukutsega 
tutvumine) 

•Iisaku muuseum (meistriklassi lastele 
läbiviimine) 

•Lastevanemad (kottide õmblemine, 
sponsorlusabi) 

•Lasteaia Päikseke külalised  

•TV kanal Lites (info levitamine, 
propageerimine) 

 



Projekt “Imed inimestele 
erinevatest vanaasjadest”  
•Lapsed (kingituste loomine, 
meistriklassides osalemine, 
heategevuse näidendi 
ettevalmistamine ja näitamine, ) 

•Lastevanemad (sponsorlusabi, tihe 
koostöö) 

•Sillamäe lasteaed Jaaniussike 
(meistriklassis osalemine) 

•Sillamäe linnapensioonikeskused 
(mesitriklassi lastele läbiviimine) 

•Sillamäe Haigla  

•Sillamäe TV Lites (info levitamine, 
lasteaia mainete tõstmine, Ettevõtliku 
kooli töö propageerimine) 

•Ajaleht Sillamäeski Vestnik ja lasteaia 
ajaleht Päikseke (info levitamine) 

•Sillamäe Gümnaasium (Hea Tegu 
konkurssi läbiviimine) 

 

 



Projekt “Raamat õpetab 
headust” 

Partnerid: 

•Lapsed (kottide õmblemine ja 
kaunistamine, suveniiride tegemine, 
teatrietenduse ettevalmistamine ja 
näitamine) 

•Sillamäe Laste Hoolekandeasutus 
Lootus (ühisüritustel osalemine) 

•Sillamäe linnaraamatukogu 
(ekskursiooni, temaatiliste ürituste 
organiseerimine ja läbiviimine) 

•Lasteaia Päikseke nooremad lapsed 

•Sillamäe Gümnaasium (Hea Tegu 
konkurssi läbiviimine) 

•Ajaleht Sillamäeski Vestnik ja lasteaia 
ajaleht Päikseke (info levitamine) 

 

 

 

 

 



Ettevõtlik kooli  
Teatrikool 

• Elavate pallide teater; 

• Sõrmeteater; 

• Rulli teater; 

• Pulga teater; 

• Teater „Paper Mache” 

• Teater „Marionettid” 

• Lusikate teater … 

 

 

 

 



Ettevõtlik kool 
Teatrikool - Partnerid 

• Linna Teater “Teine Taevas” 
(ekskursioonid, teatri 
vaatamine, elukutsetega 
tutvustamine); 

• Teised lasteaiad ja koolid - 
vaatlejad; 

• Lapsevanemad –  
meistriklassid, sponsorlus/ 
materjalid, teatrinäitamine; 

• Lasteaia lapsed 

 

 



Partnerid - Lastevanemad 
elukutsetega tutvumine 

(ekskursioonid, külalised, vestlused, meistriklassid) 

Kokk  

Puusepp …  

Linnapea  

  



Partnerid (heategevus) 
Laste Hoolekande Lootus 

 

 

 

 

 

 

Jõhvi MTÜ puuetega Laste 
Tugikodu Päikesekiir 

 

 

 

 

 

Pensioonikeskused: 

Päevakeskus “Merelaine” 

Päevakeskus “Fööniks” 

Hoolekande asutus Sügis  

 

 



Ettevõtlik kool - Käsitöö 
Mänguasjade ja mängude 
valmistamine  

Ilusate ja kasulikke asjade 
valmistamine  

  



Jõululaat 

Partnerid: lapsed, 
lastevanemad ja linnaelanikud 

  



Jõululaat 

2009.a. – širma soetamine 

2010/11.a.-nukku Päikseke 
soetamine 

 

2012.a. – mikrofoonide 
soetamine 

 
  



Jõululaat 
2015 – elektrikaunistuste ja 
loomade soetamine lava jaoks 

           2013-2014.a.  

– kuusepuu ja ehtete 
soetamine 

  



Õpetajate professionaalsuse 
tõstmine 

Kogemuse vahetus Kogemuse jagamine 

 

 

Meistriklassid  

 

 

 

Õpetajate vahetus 

 

 

 



Haridusfestival 2016:  
“Ettevõtlik lasteaed” kuldstandarti tunnustamine   

 

Ettevõtlik kool – 
hindamine standardi alusel 



Partnerid 
Päästekeskus 

 

 

 

Raamatukogu  

 

 

 

Spordikompleks Kalev Politsei 

 

 



Partnerid 
Tagavälja talu 

 

 

Sillamäe Gümnaasium 

 

 

 

Keskkonnaamet Treist –Val AS 

 

 



Keelekümblusprogrammi 
partnerid 

• Keelekümblusprogrammi 
õppeasutused (avatud tunnid, 
seminarid, kogemuste vahetus);  

• Keelekümbluskeskus 
(õppekonkurssid, konverentsid, 
koolitused, tunnustamine); 

• SA Innove (toetamine, 
õppematerjalide loomine riigi 
tasandil); 

• Sillamäe linna eesti keele 
sektsiooni õpetajad (seminarid, 
õppereisid, näitused, avatud 
tunnid). 

 



Tervist Edendavate Lasteaedade 
võrgustiku partnerid 

• Tervist Edendavate 
Lasteaedade võrgustiku 
õppeasutused (üldine 
tegevuskava koostamine, 
seminarid, metoodilised 
päevad, konkurssid ja 
näitused, üritused lastele);  

• TEL koordinator (nõustamine, 
töö koordineerimine, 
tunnustamine); 

 



Tulemused 
•Lapsed on aktiivsed, initsiatiivsed ja 
ettevõtlikkused 

•Õppeprotsess on saanud rikkamaks 

•Aktiivsed lapsevanemad ja lasteaia 
personal 

•Palju partnereid ja tihe koostöö nendega 

•Laste talentid toetatakse 

•Tunnustamine konkurssidel riigi-, 
regionaalse- ja linnatasandil 

•Lasteaed jagab oma kogemusega linna -ja 
riigitasandil 

•Laiemalt propageeritakse lasteaia 
Päikseke tööd 

 
 

 

 



Tänan tähelepanu eest! 
 


