Kujundades demokraatlikke hoiakuid

Nädal reisides

Kaasav ja loov projektõpe
koolieelikute eneseväljenduse arendamiseks mitmekeelses rühmas
Projektitöö käigus saavad lapsed võimaluse harjutada omavahelist koostööd, teha valikuid ning tehtut
analüüsida. Peredega koostöös on neile õpetatud informatsiooni otsimist ja analüüsimist. Laps kogeb, et
ta on uusi teadmisi omandanud.
Tegevuste käik ja kirjeldus
1. “Riigi” meisterdamine grupitööna suurele alusele.
Materjalid: paber, papp, kirjutusvahendid, pildid, sõnakaardid, liim, käärid jms. Arvestada iga riigi
meisterdamiseks üks päev või jagada valitud riigid lastegruppide vahel. Riikide valikus peaks olema
kindlasti rühmakaaslaste päritoluriigid.
Aluse kujundavad ja kaunistavad lapsed oma fantaasiat kasutades, soovituslik oleks kasutada riigi
lipuvärve. Lisada riigi ja riigikeele nimetus, pealinn (laps kirjutab ise või õpetaja abiga), näit. Austria,
saksa keel,Viin. Muud rahvuslikku sümboolikat, rühmakaaslase nimi ja pilt, kes sealt riigist pärit on jms.
Lisakaardid piltide ja sõnadega (tuntud vaatamisväärsused). Sõna- ja pildikaardid võib paluda teha kaksvõi muukeelse lapse perede poolt ning laps saab neid tutvustada rühmakaaslastele. Võimalusel külastab
rühma lapsevanem või toob huvitavat lisamaterjali.
Tutvutakse valminud „riikidega“, püütakse leida seoseid ja erinevusi (erinev keel, sarnane lipp n.
triibuline või sama lipu värvus jne).
2. “Reisimise” mäng.
• Meisterdatud riigid asetatakse põrandale ja lapsed
valivad ühe aluse ja seisavad selle juurde (võimalikult
võrdne arv lapsi ühes „riigis“).
• Mängujuht (alguses õpetaja, pärast laps) seisab laste ees
ja näitab näppudega mitme tähega riiki ta esimesena
mõtleb. Lapsed püüavad arvata. Pärast iga arvamist
mängujuht vastab Jah, õige või Ei, see on pakutud
nimest suurem/väiksem. Kuni pakutakse õige vastus.
Mängu e. reisijuht sõnab Nüüd läheb reisiks! Näit. Sõidan Austriasse.
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Lapsed tervitavad saabujat Guten Tag (abiks sõnakaart). Reisijuht tervitab vastu, vaatab riigi
plakatit või lisakaarte ning koostab ühe iseloomustava lause, näit. Siin on kõrged mäed.
Mängujuht võtab ühe lapse kaasa (käest kinni) ning
jäetakse hüvasti Auf Wiedersehen (abiks sõnakaart).
Liituja sosistab oma ees olijale järgmise sihtkoha kõrva
(telefoni mängu matkides, kuni mängujuhini) ning
mängujuht hõikab selle välja ja liigutakse edasi sellesse
riiki (arvamismängu vahepeal ei korrata).
Kõik kordub, kasutatakse külastatava riigi riigikeelset
tervitust ja riiki iseloomustavat lauset, kuni kõik lapsed
on „rongi“ peal. Mängujuht hõikab Reisi lõpp ja kõik leiavad endale uue riigi, kus peatuda.
Tekkinud gruppides arutatakse erinevate rahvuste sattumist sellesse riiki. Võrreldakse gruppe
õpetaja abiga omavahel (kõige rohkem erinevaid keeli vms.).
Loositakse mõnda liisusalmi kasutades uus mängujuht. Uus mängujuht alustab mõistatusega
näppudel, mitme tähega riiki ta mõtleb?

Õpitulemused
Laps on kasutanud mitmekesist sümboolikat “riikide” meisterdamisel.
Laps teadvustab varasemaid teadmisi ja seob neid uutega - oskab luua seoseid riikide ja keelte vahel.
Laps on kuulnud ja öelnud erinevate rahvuste nimetusi.
Laps on kuulnud ja korranud nendes keeltes sõnu (tervitus ja hüvastijätt vms.).
Laps saab olla tähelepanelik ja tähele pandud ning osavõtlik.

Huvitavaid reise!

