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Eesti haridussüsteemis on üks tähtsamaid
teemasid integreeritud õpe, kus seotakse
omavahel mäng ja õppimine ning arendatakse lapse loovust. Lõimitud tegevuste läbiviimiseks lasteaias vajavad õpetajad
abimaterjali ja „Sõlmime lahti” ongi just
niisugune metoodiline materjal, kus pakutakse võimalusi laste loovuse toetamiseks
lõimitud tegevuste abil. Neis tegevustes
areneb lapse mänguoskus, koostööoskus,
väljendusoskus nii kõnes kui ka kunsti ja
loovliikumise kaudu, samuti enesekohased oskused ning õpi- ja tunnetusoskused.
Laste loovust arendatakse, kujundades
neis vajalikke isiksuseomadusi ja väärtusi – sallivust, eneseusku, kujutlusvõimet,
uudishimu, aktiivsust. Teadmisi isiksuseomadustest saab laps kogu materjali teljeks olevate lühikeste lugude kaudu, mille
peategelased on isikustatud omadused, kes
elavad lasteaias. Fantaasiamaailmast pärit
tegelased aitavad lapsel isiksuseomadusi ja
ühiskonnas kehtivaid väärtusi mõista. Lugude teemad on võetud lapse lähiümbru-
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sest ja seostuvad tal oma lasteaiaga, et laps
väärtustaks seda lasteaeda, saaks teadmisi seal töötavatest inimestest ja peaks lugu
lasteaia kultuuriloost.
Metoodilises materjalis „Sõlmime lahti”
on lõimitud eri õppevaldkonnad – mina
ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika,

liikumine, muusika ja kunst, mistõttu on
materjal õpetajatele suureks abiks tegevuse korraldamisel. Materjal toetab riikliku õppekava täitmist, on vaheldusrikas ja
mänguline ning pakub tegutsemisvõimalusi nii individuaalselt kui ka rühmas.
Lapsele on loomuomane kogu aeg midagi luua – laulda, tantsida, joonistada,
näidelda. Õppe- ja kasvatustegevust kavandades tahab õpetaja, et laps saaks positiivseid emotsioone, uusi teadmisi ja erinevaid muljeid, et kaasatud oleksid lapse
meeled, et tegevus oleks lapse jaoks huvitav ja mänguline, et ta rakendaks oma
fantaasiat. Selleks pakub materjal palju
võimalusi. Ülesandeid lahendada ja küsimustele vastata saab laps erineval moel.
Sage loov eneseväljendamine on eelduseks
loovuse tekkele. Looval lapsel on julgus
katsetada, ta on avatud, julgeb oma mõtteid väljendada ja usub endasse.

Pidevalt muutuv ja kiire elutempo eeldab,
et ka õpetaja peab ajaga kaasas käima ning
kasutama õppetöö läbiviimiseks tänapäevaseid vahendeid. Digitehnoloogia kuulub
tänapäeva lapse loomuliku elukeskkonna juurde. Juba varases nooruses puutuvad lapsed kokku võluva „nutimaailmaga“,
haarates aina uut informatsiooni korraga
nii visuaalselt, taktiilselt kui ka kuulates.
Mitmed uurimused on näidanud, et tahvelarvutite ja teiste mobiilsete seadmete
kasutamine õppetöös on tunduvalt parandanud õpimotivatsiooni ning õpitulemusi.
Motiveeritud laps suudab aga tunduvalt
paremini uusi teadmisi omandada, tähelepanelikumalt keskenduda ning luua seoseid juba õpituga.

Sellest lähtuvalt on loodud ka digiõpikud eesti keele kui teise keele õppimiseks,
mida võib kasutada nii kodus, lasteaias kui
ka eelkoolis. Digiõpikud annavad lapsele
kohest tagasisidet. Välja on valitud võimalikult atraktiivne ja lapsepärane piltmaterjal,
mis on samuti üheks motiveerivaks teguriks keeleõppes. Õpiülesanded on koostatud põhimõttel kergemalt keerulisema
poole, võimaldades neid kasutada erineva
keeletasemega õpperühmades individuaalselt, paaris või ka grupis. Erinevate ülesannete abil püütakse toetada kõikide osaoskuste (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine
ja lugemine) arendamist. Erilist tähelepanu
on pööratud sõnavara laiendamisele, õigele hääldusele (iga sõna, fraasi ja ka tööülesande juures on helifail) ja korrektsete
lausemudelite koostamisele, käsitledes keeleteadmisi kui vahendit teadmiste omandamiseks, mitte kui eraldiseisvat eesmärki.
Digiõpiku esimeses osas tutvustatakse
eesti keele häälikuid ja tähti ning sõnu, mis
algavad vastava tähega. Iga uue hääliku puhul on oluline pakkuda mitmeid võimalusi
sama materjaliga töötamiseks. Alljärgneval
joonisel on välja toodud häälikut A tutvustav lehekülg, kus saab häälikut, sõnu ja tööjuhendeid kuulata. Pildile vajutades ilmub
ekraanile vastava objekti tekst. Pilti võib
kasutada ka ilma tekstita sõnade kordamiseks ja kinnistamiseks või kirjeldamiseks ja
lihtsamatele küsimustele vastamiseks.

Digiõpiku teise osa moodustavad aga
teemad, mille abil oleks võimalik arendada juba õigete lausemudelite kasutamist,
lihtsamatele küsimustele vastamist, lühidialoogide moodustamist, lühemate tekstide lugemist ja kuulamist. Teemad, mida
õpikus käsitletakse: mina ja teised, mina ja
minu pere, elukutsed minu peres, värvid,
minu lemmiktegevused, loomad ja linnud,
puu- ja juurviljad, lilled, nädalapäevad,
kuud, aastaajad, kujundid ja võrdlemine.
Teemad ja eeldatavad õpitulemused vastavad „Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavale” (2008).
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