
 

 

 

 
REFLEKSIOON ELU ÕPPEAINES 
 

Ees- ja perekonnanimi: Margit Tamsalu 

Sissejuhatus Miks liitusite projektiga? Millised olid Teie ootused? 

Soovisin liituda  “Õppematerjalide loomine lasteaedadele” projektiga, sest selle tutvustus oli väga 
inspireeriv. Projekt on lasteaiaõpetajate argipäeva lihtsasti paigutav, tervist edendav ja annab 
võimaluse lapsi igakülgselt kaasata. Kõik see oli praktikule vägagi ahvatlev väljakutse, milles 
osaleda. 
Lasteaiaõpetajana tahtsin kaasa lüüa millegi suure ja kasuliku loomises, lisaks lootsin, et suudan 
oma varasemate kogemuste varal olla kasulik ka õppematerjale looma hakkavale meeskonnale. 
Minu ootused olid, et projektist kasvaks välja õppematerjalid, mis on kergesti käsitletavad, 
ahvatlevad lasteaiaõpetajaid proovima ja katsetama. (täpselt nii hea see kokkuvõttes tuligi). 

Meeskond, rollid ja isiklik panus Kirjeldage oma rolli meeskonnas. Kuidas sujus grupidünaamika ja 
koostöö? Kui kogesite vastuolusid, siis kuidas lahendasite neid rühmas? Kuidas hindate enda ja 
meeskonnaliikmete panust? Miks teie arvates selline grupidünaamika välja kujunes? 

Minu panus projektis oli projekti algfaasis praktiline läbitegemine oma lasteaiarühma lastega ja 
loodava õppematerjali  alushariduse riikliku õppekava ainevaldkondadesse sobitamine. 
Meeskond oli väike, ainult 6 liikmeline, mis ilmselt tingis ka selle, et meeskonnatöö oli sujuv, tegus, 
asjalik. Erimeelsusi ei tekkinud. Väga erinevate erialade esindatuse tõttu tekkis kiiresti jaotumine, 
kes kuidas ja millises osas kõige paremini projekti panustada saab. 

Isiklik areng Mida projekti käigus õppisite (sh konkreetselt teie tegevusega seotult)? Millised 
kogemused olid kõige olulisemad? Millised olid raskused ja võidud? Mida teeksite tulevikus teisiti? 

Projektis osalemine andis suurepärase võimaluse töötada koos väga toreda meeskonnaga. Koostöös 
valmis õppematerjal lasteaedadele, mille ilmselt paljud Eesti lasteaiaõpetajad hea meelega oma 
tegevustesse integreerivad. 
Isiklikult õppisin juurde võimalusi, kuidas üht või teist asja lasteaiaealistele lastele veelgi paremini 
seletada/põhjendada. Väga positiivne oli, kuivõrd hästi lapsed projektiga kaasa tulid, selles osaleda 



 

tahtsid ja seda nüüdseks juba korduvalt oma algatuslikult veelgi teha on soovinud. Hetkel võrsuvad 
meie rühma aknalaual juba 5 sats võrseid. 
Isiklikult raskusi ei kogenud, võite see-eest pidevalt, kasvõi laste innukuse näol. 
Selles projektis ja meeskonnas ei muudaks midagi. 

Kokkuvõte Milliste tunnete ja mõtetega lõpetate projekti? Mida võtate tulevikuks kaasa? Millise 
hinnangu ja soovitused annaksid ELU kursuse juhendajatele/arendajatele? 

Olen väga tänulik, et osutusin projekti valituks. Alustasin positiivsete tunnetega ja lõpetan veelgi 
positiivsemate tunnetega. Loodud õppematerjali ja saadud kogemuse võtan kaasa oma 
igapäevatöösse ja püüan seda võimalikult palju kasutada. 

Meie projekti juhendaja Kristi Kuusmik-Orav oli väga asjalik, tore ja innustav juhendaja. Soovin, et 
paljud E.L.U projektis osalejad saaksid kogeda nii professionaalset juhendamist ja meeldivat 
meeskonnatööd. 

Aitäh! 
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