LASTELE

LASTELE

Kellele?

Kus?

Millal?

Klass 14

10.15-11.00
11.15-12.00
12.15-13.00

Klass 18

10.15-11.00
11.15-12.00

Mis?

Täpsemalt :)

VUNDERI LOOVUSTUBA LASTELE

Vunderi töötoas saavad lapsed kaunistada juba valmisolevaid karpe
(töötoas olemas) värvide ja uuenduslike MT teipidega, mida on väga
erinevates mustrites, värvitoonides ning spetsiaalselt lastele kujundatud
numbrite ja tähtedega.

TEADUSTEATER
"KOLM PÕRSAKEST"

Kolme põrsakese muinasjutt läbi teadusliku vaatevinkli. Töötoas
lõhutakse põrsaste maju, kasutades erinevaid füüsikatunnis tuttavaks
saavaid vahendeid kuni vedela lämmastikuni välja. Lusti ja põnevust
koos teadusliku teadmisega.

LASTELE

Teadusteatrit teeb üks Eesti edukamaid õpilasfirmasid.

Klass 73

10.30-11.15
12.00-12.45
13.15-14.00

ROBOOTIKA TÖÖTUBA

Lasteveebi juhendatavas töötoas õpetatame eelkooliealistele ja
algklasside lastele läbi mängulise tegevuse esmast tutvust robootikaga.
Töötoas osalevad lapsed saavad täita robootika töövihikut. Kahest
lapses koosnevad meeskonnad saavad ehitada arvuti tarkvaras olevate
juhendite järgi robotalligaatori ning programmeerida ta suud liigutama.
Töötuba põhineb LEGO WeDo 9850 robootikakomplektidel.
Töötoa eel ja järel saavad lapsevanemad Lasteveebilt lisainfot
robootikakomplektide kohta.
Kuna töötoas korraga osalevate laste arv on piiratud, siis palume
perepäevale jõudes oma töötoas osalemise soov kirja panna 1. korruse
infolauas.

LAPSEVANEMATELE
KOGU PERELE
LAPSEVANEMATELE

Klass 67

10.30-11.15

SEMINAR
"Lapse erivajaduste märkamine ja
individuaalne lähenemine"

Tartu Hariduse tugiteenuste keskuse töötoas käsitleme lapse (õpilase)
erivajadusi. Vastuse saab järgmistele küsimustele: Mis on erivajadus?
Kuidas märgata lapse erivajadusi? kas koolis tekkinud probleem on
erivajadus? Kuidas last kodus aidata? Kust abi küsida? Milliseid
tugisüsteemid on Tartu linnas?
Seminaris osalejad saavad kaasa rääkida, arutleda probleemide üle ning
leida neile koos ühine lahendus.

Õues
11.00-11.45

Koguneme
12.00-12.45
1. korruse
fuajees

Klass 67

11.30-12.15

NUTISEADMETEGA LOODUSES

Tartu Keskkonnahariduskeskus annab Toomemäe pargis läbiviidavas
töötoas ülevaate keskkonnahariduse alustest. Praktiliste näidete ja
ülesannete lahendamise käigus õpitakse kasutama digitaalseid
vahendeid (nutitelefonid, tahvelarvutid) looduse tundmaõppimiseks.
Iga pere kasutusse antakse tahvelarvuti. Kui vanemad osaleda ei soovi,
võivad lapsed ka paari peale koos sõbra või õe-vennaga tahvelarvuti
saada ja ikka osaleda.

SEMINAR
"Väikelaps meedia mõjuväljas"

Seminaris osalemine aitab lapsevanematel paremini mõista meedia
võimalikke mõjusid eelkooliealisele lapsele ning saada praktilisi võtteid
ja võimalusi oma laste meediateadlikkuse kujundamiseks. Seminari
fookuses on muutunud arengu- ja õpikeskkond ning lapsevanema
võimalused meediatarbimise harjumuste eakohaseks kujundamiseks.
Kristi Vinteri juhitavas seminaris vaadatakse temaatilisi videosid,
tehakse läbi praktilisi ülesandeid ja arutletakse väikest last ja meediat
puudutavate küsimuste üle.

LAPSEVANEMATELE
KOGU PERELE

Klass 18

Klass 11

12.15-13.00

12.15-13.00
13.15-14.00

SEMINAR
"Väikelaste mänguasjade
ideoloogiad"

TÖÖTUBA
"Interaktiivne tund puutetundliku
laua ja interaktiivse tahvliga"

Mis poliitikat või ideoloogiat kannavad ühed või teised mänguasjad?
Milliseks inimeseks tahavad nad last vormida? Milliseks tulevikuks nad
valmistavad last ette? Millised on need mänguasjad, millega siinsamas
Eestis aastal 2014 mängitakse.
Nendele küsimustele otsib Kristi Laanemäe poolt juhitud praktiline
seminar vastuseid, et lapsevanemad edaspidi uut mänguasja koju tuues
suudaksid nende mõju paremini mõista.
Anne Rosenbergi läbiviidav töötuba võimaldab teha tutvust
tänapäevases õppetöös üha enam kasutust leidvate interaktivisete
seadmetega - puutetundlik kaud, nutiseadmed, reaalse ja virtuaalse
keskkonna kombinatsioon ning ruutkoodi kasutamise võimalused
õppeprotsessis.
Lastele põnev ja lapsevanematele vajalik, et käia ajaga kaasas ja saada
osa sellest, kuidas lapsed juba nüüd ja lähitulevikus siis tegelikult
õpivad?

KOGU PERELE

Teadlikkus enesest on oluline igale inimesele: kuidas me välja näeme,
kuidas meie hääl kõlab ja mida teised inimesed meie juures märkavad.

Klass 67

13.15-14.00

PRAKTILINE SEMINAR
"Kuidas ennast nutiseadme abil
esitleda?"

Pildi tegemine - ka iseendast - on tänapäeval imelihtne, ent kas me
oskame seda teha nii, et iga pilt räägiks meist just niisuguse loo, nagu
me soovime rääkida. Loo, mis jääks silma ja meelde, mis paneks meie
tuttavad naeratama ja aitaks meil leida uusi sõpru. Sama oluline kui
enda loo jutustamine, on tagasiside andmine ja saamine, kuna ainult
tagasiside kaudu on võimalik leida teid enesearenguks.
Haridusuuenduskeskuse juhataja ja TÜ õppejõu Kadri Uguri
juhendatavas seminaris saavad kõik praktilise kogemuse ja sooja
tagasiside.

LAPSEVANEMATELE

Klass 18

13.15-14.00

SEMINAR
"Kujundav hindamine"

Lapsevanematele suunatud töötoas keskendutakse sellele, kuidas
õppekava käsitleb õppimist, õpetamist ja hindamist, mis on õpetaja ja
õpilase roll ning kuidas vanemaid õpetamisprotsessi kaasata. Lapse
arengu seisukohast on oluline, et ta mõistaks, mida temalt oodatakse.
Seetõttu peab lapseni jõudev informatsioon olema lihtne ja arusaadav.
Täiskasvanud peavad selle nimel tegema koostööd ja leppima omavahel
kokku, kuidas jagada eesmärke selliselt, et laps ise vastutaks oma
õppimise ja käitumise eest; aidata last õppimise ja oma päeva
organiseerimisel; anda tagasisidet ja edasisidet.
Leelo Tiisvelt Randvere koolist viib seminari läbi diskussiooni meetodil

