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TÄHELEPANU! VALMIS OLLA! LÄKS!
Eliitkoolide, pingeridade, konkurentsi ja
õnnelikkuse ning hariduse seoste üle on
avalikkuses üksjagu diskuteeritud. Tugevaid argumente on nii poolt kui ka vastu, aga õnne valemit pole lihtne leida. Kas
see meile meeldib või mitte, edetabelid on
meie elu osa. Riigieksamitulemuste põhjal
koostatavad gümnaasiumite pingeread on
ikka olnud tähelepanuväärne meediasündmus. Tänavusest aastast peale püütakse
hinnata ka iga kooli panust õpilase arengusse (vt https://www.hm.ee/et/uudised/
riigieksamite-tulemuste-korval-arvestatakse-edaspidi-koolide-hindamisel-koolipanust-opilase), mispeale seatakse koolid
ikkagi n-ö kvaliteedi järgi ritta.
Koolide pingerida koostatakse küll alles gümnaasiumi tasemel, aga sellele, kuidas pakkuda oma järeltulijale lähte-eeliseid, mõtleb ambitsioonikas lapsevanem
õige varakult. Täiesti mõistetavalt on paljude kooliteed alustavate laste emade-isade esimene valik aasta-aastalt edetabeli tipus silma hakanud kool. Lapsevanemate
püüdlusi kinnitab tõsiasi, et mõne Tallinna

kesklinna kooli 1. klassi on olnud konkurss
üle 10 õpilase kohale. Niisugusesse kooli
pääsemiseks tuleb lapsel sooritada katsed.
Koolikatsetel suunanäitajaks on Cathlin
Tohver koostanud tõhusa tööraamatu
„Koolikatseteks valmis!“. Kogumiku eessõnas seletab autor, kuidas koostamise
idee sündis: „Olen viimaste aastate jooksul
1. klassi saatnud oma kaks vanemat poega

ja puutunud sedakaudu kokku mõneski
Tallinna koolis tehtavate katsetega. Selgus,
et sobivat materjali meie raamatupoodide
valikus ei ole, on kas liiga lihtsad (lasteaia
töövihikud), liiga rasked (1. ja 2. klassi töövihikud) või liiga spetsiiﬁlised (ristsõnad,
sudoku jms) kogumikud. Seega koostasin
ülesanded ise, saades inspiratsiooni eelkoolide õppematerjalidest, internetist ja algklasside töövihikutest ning õpikutest. Kui elu tõi
mu teele veel ühe poisi, keda oli vaja õpetada, tundsin, et koos on piisavalt materjali, mida raamatuks köita. Nüüd ei pea teised
lapsevanemad enam ülesannete otsimise ja
koostamisega nii palju vaeva nägema.“
Kogumikus on nii üldisi teadmisi eeldavaid ja loogikat arendavaid kui ka tüüpilisemaid matemaatika, eesti keele ja loodusõpetuse ülesandeid. Koolikatseteks
valmistumisega alustatagu aegsasti, viimase lasteaia-aasta sügisel. Nii saab paraja tempoga ja tüdimata kõik tööraamatu
ülesanded rahulikult läbi teha ning tarbe
korral mõned lisada. Et eesmärk on olnud
pakkuda võimalikult laia ülesandegaleriid,

siis saab juhendaja sama tüüpi ülesandeid
tarbe korral ise hõlpsasti juurde mõelda ja
neid lapsega harjutada. Lehtede veerisel
kommentaarikastides on jagatud rohkesti asjakohaseid nõuandeid ja konkreetsemaidki näpunäiteid.
Nagu pealkiri välja hõikab, on tööraamatu eesmärk aidata valmistuda koolikatseteks, kuid kogumikus esitatud ülesanded
on kõigiti kasulikud märksa laiemale adressaadile kui eliitkooli pürgiv laps(evanem).
See on tubli töövahend nii lasteaias kui ka
mõneski algklassis, unustagem siinkohal
painav konkurentsisurve.
Õnne valemit pole leitud, aga koostegutsemise rõõmu saab valmistada iga lapsevanem ja õpetaja nii iseendale kui ka lapsele,
olgu koostöö siis ühtaegu asjalik ja tulemuslik, aga kindlasti vahva. Mõistagi loodame
nii healt stardipositsioonilt lendu tõustes
aina tippkohti PISA-uuringu tulemustes
(mitte konkurentsis?) – ikka õnne nimel.
MARGIT ROSS,
toimetaja

KUIDAS TUUL ENDALE KODU LEIDIS
Laulikusse „Tuule kodu“ on valitud 29 laulu, pillimängu ja tantsu on mõeldud eelkõige 1–3-aastastele lastele, kuid osa muusikalisi tegevusi on jõukohased sülelastele ning
keerulisemad palad sobivad nii lasteaiamudilastele kui ka algkooliealistele. Kõigi
laulude juures on ära toodud soovitatavad
tegevused erinevatele vanusegruppidele.
Valiku lihtsustamiseks on laulude juures tegevustele suunavad märgid. Kuid ringiõpetajad või lapsevanemad saavad soovi korral
ka ise lapsele sobivaima ja tema võimetele
vastava tegevuse valida, muusikapala muuta või täiendada. Lauliku autor, koorijuhija kunstiharidusega Anna-Maria Vaino on
üle 11 aasta töötanud lasteklubi Väike Päike
muusika-, kunsti- ja loovusõpetajana.
„Tuule kodu” on minu esimene laulik ning
mõeldud väikelastele, väikelaste muusikaõpetajatele ja lapsevanematele. Tahan tänada kõiki imelisi Väikse Päikse lapsi, kes
on olnud minu esmased inspireerijad ning
andnud omalt poolt lauludele ka hinnangu. Laulikusse on koondatud ainult Väikse

Päikse tundides läbi proovitud ja laste
poolt kõlblikuks tunnistatud laulud. „Tuule kodu” saamislugu ulatub aegadesse, kui
alustasin tööd Väikses Päikses. Laule pisikestele lastele ei leia laulikutest eriti palju.
Tihti selgus tundi ette valmistades, et mingi püha, käpiknuku või instrumendi kasutamise juurde laulu pole. Vaikselt hakkasid
peas mõtted liikuma – vaja oleks laulu asjade peitmiseks, kastanimunade ja käbidega mängimiseks, erinevate instrumentide
saateks, jõulude eel triangli mängimiseks,
ingliga tantsimiseks, vihmasteks päevadeks, liblikaga tantsimiseks ja nii edasi.
Aastal 2010 kutsus Kristi Kiilu mind Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemiasse alushariduse muusikaõpetajatele laule tutvustama
ja muusika- ning kunstitegevuste seostamisest rääkima. (Vahemärkusena peab lisama, et olen Väikses Päikses tegelenud
aastate pikku põhiliselt loovustundide läbiviimisega. Loovustund koosneb väikelapse
täispikkusega muusikatunnist ja kunstitunnist.) EMTA kogemus andis olulise tõuke
paljude laulude tekkeks. Õpetajatele meel-

disid laulud ning neile tundus muusika- ja
kunstitegevuste ühendamine huvitav. Meil
tekkis väga südamlik kontakt ja selle tulemusena käisin veel kahel korral EMTA-s
täienduskoolituskursustel oma uusi laule
tutvustamas. Aastal 2012 kaitsesin TLÜ-s
magistritöö teemal „Väikelaste loov arendamine läbi lõimitud muusikalise ning

kunstilise tegevuse” ja sain jälle julgustust
lauliku väljaandmiseks. Algselt oli plaanis küll kokku panna laulik-meisterdamisvihik, kuid see oleks ületanud kirjastuse
poolt ette määratud formaadi piirid. Vihik
oleks sisaldanud laule ja sinna juurde sobivaid kunstiülesandeid väikelastele. Kuna
kõik ühte vihikusse ei mahtunud, otsustasime jätta välja kogu meisterdamise osa ja
piirduda ainult laulikuga. Valminud lauliku juurde ei kuulu küll CD-plaati, kuid selle vea tahame varsti parandada. Loodan
koostöös oma multiinstrumentalistist abikaasa, Väikse Päikse Viimsi lasteaia laste ja
muusikaõpetaja Maive Lillega välja anda
sama lauliku lauludest koosneva CD-plaadi
„Tuule kodu”, mis sisaldab laule ja fonogramme. See hõlbustaks õpetaja tööd ning
võimaldaks ka lapsevanematel-lastel kodus laule kuulata ja kaasa laulda-mängida.
Seniks soovin aga kõigile muusikasõpradele
palju lusti ja rõõmu koosmusitseerimisest!
ANNAMARIA VAINO,
autor

KUIDAS KIRJUTADA TÖÖVIHIKUT?
„Valgus ja varjud: 20. sajand ajaloos”
9. klassi lähiajaloo töövihik
Ajalugu polnud koolis mu lemmikaine.
Võrreldes sellega, mida omal käel lugesin,
tundus koolitunnis pakutav puine ja kõrvaline. Õpikuid võis ju lugeda, vähemalt
moodustasid need loolise terviku. Aga
töövihikuid pidasin tüütuks. Need näisid
õpikuga võrreldes kuidagi nihkes, küsimused ja väljendid pärinesid küll hoomatavalt samast loost, kuid seda olnuks nagu
jutustatud kellegi teise poolt, hoopis teistsuguste rõhuasetustega, mis häirisid mingit olulist tervikutaju mu toonases teismeliseteadvuses. Õieti polekski põhjust neid
vanu mälupilte meenutada, kui nad mitte nüüd, kus kirjutan ise ajalooõpikuid ja
-töövihikuid (ning püüan ühtlasi oma tööd
akadeemilises plaanis üldistada ja mõtestada), marjaks ära ei kuluks.
Kui peaksin kunagi koostama juhtnöörid ajaloo õppematerjalide kirjutajale, siis
eelnevaga olekski esimene, kõige tähtsam
punkt juba kirjas. Aga olgu ta ka allpool
üle korratud.

 Mõtle end tagasi lapseks! Meenuta, kujutle, ela sisse, tunne, visualiseeri, sõnasta nii,
nagu 12- või 15-aastaselt. Lihtsakoeliselt,
kuid otsekoheselt; naiivselt, kuid isiklikult; koos kogu sellest tuleneva komplitseeritusega. Su ajataju oli ebaküps, su isiklik kogemus minevikust peaaegu olematu,
su põhjuse-tagajärje seosed haprad. Ajaloo suured protsessid, kategooriad ja institutsioonid ei tähendanud sulle palju, sa

hoomasid neid läbi isiklikkuse prisma –
otsisid inimesi, keda mõista, kellele kaasa
elada, kellega samastuda.
 Reﬂekteeri oma väärtuste üle! Teadlikult, sügavalt, igal hetkel. Ainekavaga
täies kooskõlas olevat ajalugu saab kirja
panna mitmel erineval moel. Minu võitmatu kiusatus on pluralistlik variant.
Selline, kus poliitika, sõja-asjanduse ja
majandustrendide vältimatud raamid
täituvad elu mitmekesisusega. Kuhu
mahub muusikat ja kunsti, huvitavaid
mõttevoole ja tehnoloogia arengut; teaduse edusamme ja keskkonnamuresid;
naiste, laste, võõramaalaste ja loomade
ajalugu. Kui lõpuks siduda see kõik mõtestatud tervikuks eesmärgiga, et ajaloolise ebaõigluse, sõjajuttude ja diktatuuride kõrval kõlaks ka inimlik püüe
rahu, heaolu, õitsengu, rahumeelse
kõrvutioleku ja mõtestatud elu poole ...
Vääriks see proovimist? Mu meelest
küll. Mina igatahes aina proovin.
 Erista meetodit, metoodikat ja metodoloogiat ning kasuta neid õigel ajal ja õiges kohas! Tekstimetsades elades ei jää

meil üle muud kui neid lugeda, analüüsida, tõlgendada ja mõista. Koosta juhendeid, lisa internetiaadresse, viita allikatele, kasuta aforisme, ilukirjanduslikke
tsitaate, erinevaid tarbetekste tooteinfost rahvusvaheliste lepinguteni; õhuta
materjali otsimist ja kogumist, iseseisvat
uurimistööd, kriitilist mõtlemist; lase
lapsel avaldada arvamust, teha järeldusi
ja neid põhjendada. Lase lapsel puhata.
Pea meeles, et enamasti on ta töövihikuga omavahel, seepärast korrasta materjal ülevaatlikuks, lisa mõistlikus koguses
graaﬁkuid, tabeleid, esiletõstvaid taustu.
Vahelduseks paku lõbu ja põnevust –
visandamist, kritseldamist, ristsõnu,
naljakaid faktikesi. Pea meeles, et õigeid
vastuseid on vähem kui meile meeldiks,
ja tõenäoliselt pole nad kaugeltki nii olulised, kui meile meeldiks.
Niipalju siis ajalookasvatuse raketiteadusest.
MILVI MARTINA PIIR,
autor

